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En què consisteix l’experiència? 
“Contes per nosaltres” és un projecte que desenvolupa el grup de 

discapacitats adults de l’Esplai, amb els infants hospitalitzats de llarga 

estada a l´Hospital Sant Joan de Déu, oferint la possibilitat de gaudir del 

conte dels drets dels infants, coincidint amb el Dia Universal dels Drets 

dels Infants (DUDI). 

 

Un programa molt positiu ja que des de la vessant del lleure pretén 

millorar la qualitat de vida de les persones que formen part del grup. 

Gràcies a les activitats de lleure les persones amb discapacitat que formen 

part del grup d’Indis, del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, poden 

relacionar-se de forma lúdica i relaxada amb un entorn normalitzat, a la 

vegada que gestionen el seu lleure i trien les seves preferències de 

diversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes: 

1. Aprenentatge: El grup coneix el conte i realitza un treball 

d’identificació de personatges i situacions. A més es fa la relació de 

materials necessaris i com es crearà. La creació dels materials també 

forma part dels aprenentatges, així com els assajos, on els 

participants treballen l’expressió corporal. 

2. Execució del servei: Consisteix en la representació del conte del 

Drets dels Infants en el marc del Dia Universal dels Drets dels Infants. 



3. Avaluació i reconeixement: L’avaluació vindrà donada, en aquest cas 

concret, per part de l’equip de monitors i monitores. Pel que fa al 

reconeixement, aquest arribarà als actors a través del reconeixement 

del públic i de la possibilitat de transforma les seves discapacitats en 

capacitats. 

Qui participa?  
Els agents del projecte són persones amb discapacitats amb edats 

compreses entre els 30 i 35 anys, del grup Indis del Club d’Esplai Pubilla 

Cases Can Vidalet. Les persones destinatàries i alhora beneficiàries del 

servei són infants hospitalitzats a Sant Joan de Déu (Fundació Germans de 

Sant Joan de Déu. Obra Social). 

 
Per què és rellevant? 

Perquè facilita un aprenentatge integral tant de les persones que realitzen el 

servei com de les que el reben. 

Perquè afavoreix el treball en xarxa. 

Perquè els educadors  i educadores estan preparats i formats per a la 

dinamització del grup d’actors i actrius. 

 

Què es pot aprendre?  
Expressió oral per a la transmissió del conte. 

A elaborar i crear els materials necessaris per a la representació. 

A organitzar-se i coordinar-se per tal de poder portar a terme la 

representació. 

 

Quin servei es fa?  
Representació d’una obra de teatre totalment elaborada pels joves, i la 

possibilitat de fer un intercanvi d’experiències amb els nens/es 

hospitalitzats. 
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Qui realitza el projecte?   
 
Club d’Esplai Pubilla Cases- Can Vidalet 

El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet és una entitat dedicada a la 

infància, la joventut i la millora de la convivència als barris de Pubilla Cases 

de L’Hospitalet i Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. 

Des de fa 35 anys, organitza activitats educatives en el temps de lleure dels 

infants, adolescents i llurs famílies i col·labora amb la comunitat educativa en 

la seva educació i aprenentatges. Comparteix i educa, amb la Federació i 

Fundació Catalana de l’Esplai, en els valors de la  utopia, la solidaritat, la 

iniciativa i la felicitat. 

 
Més informació a:  
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-

Can-Vidalet/293555400679780 

 

 

 

 

Fundació Germans de Sant Joan de Deu (Obra Social) 

Situat a les rodalies de la ciutat de Barcelona, dins del municipi d’Esplugues 

de Llobregat, és un hospital materno- infantil amb 351 llits, dels quals 275 

són pediàtrics, i que disposa de la darrera tecnologia mèdica per al 

tractament dels seus pacients. És un hospital de referència per a diverses 

patologies i especialitats medicoquirúrgiques, tant a Catalunya com per a tot 

l’estat espanyol. 

Es tracta d’un centre privat, propietat de l’Orde Hospitalària dels Germans 

de Sant Joan de Déu, que té concert amb la Sanitat Pública Catalana. 

La vocació solidària de l’Hospital té reflex en dos programes, que tenen com 

objectiu comú, fer possible una assistència mèdica de qualitat per a aquells 

que no en disposen. 

 

 

Localització:  
L’ Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 

 
 
 
 

3 

Contes per nosaltres 

http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780
http://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Club-dEsplai-Pubilla-Cases-Can-Vidalet/293555400679780

