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La cooperació i l'esforç com a claus de l'èxit 

Dades generals: 

Centre de Formació "Lo Pont". Fundació Gentis 

Baix Ebre 

Sònia Tomàs 

jmiro@gentis.org 

Dades de l’experiència: 

El projecte d'aprenentatge servei l'han desenvolupat els alumnes del Programa de Qualificació 

Professional Inicial del Centre de Formació Lo Pont (Deltebre). Concretament, en l'especialitat 

de viver i jardineria. Ens trobem al municipi de Deltebre, en ple Delta de l'Ebre. L'expertesa 

dels darrers anys en aquest tipus de programa, ens havia dut a detectar que la clau de l'èxit en 

la formació d'alguns perfils d'alumnat, recau en afavorir el creixement personal activant la 

cooperació. Si s'impliquen en la responsabilitat social i l'arrelament territorial, s'incrementa la 

seva motivació i es millora la seva autoestima. Aquest curs, s'ha desenvolupat un projecte de 

cooperació engrescador per al nostre alumnat, amb la col·laboració amb l'Ajuntament de 

Deltebre.  

El projecte es basa en l'absorció del CO2 que els serveis municipals generen a l'atmosfera. És a 

dir, la petjada de carboni: la totalitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per efecte directe o 

indirecte del municipi de Deltebre. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són 

alliberades a l'atmosfera. Es tracta d'un indicador parcial i concret sobre un sol aspecte 

ambiental i que sovint no té en compte tot el cicle de vida del producte o servei. Per aquest 

motiu, cal ser conscient que la seva utilitat el circumscriu exclusivament a les seves pròpies 

característiques i limitacions.  

Concretament des de l'Àrea de Serveis d'aquesta institució, treballem un projecte que, un cop 

presentat a l'alumnat, els motivà especialment: adequació de diferents zones del municipi amb 

la finalitat de replantar arbrat i massa verda suficient per tal que en uns anys, aquest municipi, 

redueixi l'impacte que el CO2 provoca en el medi ambient, degut al seu creixement. 

Han participat un grup d'alumnes d'entre 16 i 25 anys, que han après la importància de 

mantenir els espais de la nostra ciutat nets, en un entorn saludable. L'aprenentatge i servei ha 

permès treballar la cooperació social, la integració i el respecte a l'entorn. 
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Aprenentatges que s'han donat:  
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S'han treballat els aspectes importants per al seu desenvolupament i creixement personal i en 

la relació amb l'entorn com ara: la motivació i l'interès, l'autonomia, la iniciativa, els hàbits de 

treball, el control emocional, l'autoestima, la responsabilitat, la integració, el treball en equip, 

la capacitat per escoltar i reflexionar, l'actitud correcta, etc. 

El desenvolupament i recursos personals, coneixement de l'entorn social i professional, 

aprenentatges instrumentals bàsics i tutories grupals. Els joves s'han implicat en les accions de 

voluntariat i cooperació establertes entre la Fundació Gentis i l'Ajuntament de Deltebre per tal 

de realitzar una acció al servei de la comunitat.  A més a més, els alumnes han conegut el món 

laboral i de l'empresa, l'acostament a la cultura de l'empresa, la qual cosa els ha dotat d'una 

experiència prèvia en el món laboral de cara a la primera ocupació i sobretot, poder completar 

la seva formació professional en l'àmbit, en aquest cas, més pràctic. 

Descripció del servei:  

El servei a la comunitat es concreta en les accions d'adequació de diferents zones del municipi. 

El fet de participar en aquestes accions ha representat un seguit de responsabilitats que els 

alumnes han d'assolit. Han adquirit compromisos, participat en les activitats i après a 

involucrar-se. Exactament, dues-centes hores de col·laboració durant les quals s'han realitzat 

les diferents activitats per compensar la petjada de carboni: la preparació del terreny, 

adequació del sòl per al cultiu, repoblació mitjançant espècies autòctones, reg, i manteniment 

de zones arbrades.  

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana, Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: PQPI. Auxiliar de vivers i Jardineria 

Nivells educatius: Formació ocupacional 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2013 

Data de finalització del projecte: Juliol 2013 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Gentis - Centre de Formació Lo Pont, 

Ajuntament de Deltebre. 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. de la Pau, 178 

Població: Deltebre 

Comarca: Baix Ebre 

Telèfon: 977 059 266 

Correu electrònic: jmiro@gentis.org 


