
7è Art (2a edició) 

En què consisteix l’experiència?
El projecte 7è Art: Educació, valors i inclusió juvenil a través dels mitjans
audiovisuals, va néixer per donar resposta a una necessitat socio-
educativa del municipi de Sant Joan Despí vers els col·lectiu de joves
adolescent nouvinguts i la seva inclusió en la vida de la ciutat. A través
de diferents eixos de treball, el projecte té la finalitat que tots els i les
joves participants, esdevinguin agents actius de la comunitat, que
puguin compartir un projecte amb la resta d’adolescents, amb un alt
valor de convivència, participació i creació artística, realitzant
aprenentatges, desenvolupant les seves capacitats i oferint un servei a la
societat.
Actualment, s’ha realitzat una segona edició, amb el resultat del Pack Up.

Etapes:
1. Aprenentatge: La preparació i realització del curtmetratge esdevé la

fase d’aprenentatge d’aquest projecte. Un aprenentatge global,
reflexiu i amb voluntat de generar autonomia i lideratge en els i les
joves, per a realitzar projectes de la mateixa tipologia.

2. Preparació i Execució del servei: Es pot considerar que el projecte
té dues intervencions, la realització del propi curtmetratge, que
alhora de ser l’exercici formatiu per als i les joves, és també un servei
en sí mateix, doncs fa arribar a la societat la realitat tal i com la viuen
els i les joves; i per altra banda l’acció directa en els centres
educatius, ajudant als alumnes a la realització de treballs
audiovisuals en el marc del Dia Universal dels Drets dels Infants
(DUDI).

1



3. Avaluació i reconeixement: El reconeixement i l’avaluació es donen
en dues fases diferents del projecte. En primera instància, la
projecció pública del curtmetratge realitzat pel grup, esdevé un
espai de reconeixement tant a nivell individual com col·lectiu, per la
seva implicació i tasca realitzada. Posteriorment, la realització de la
formació amb els grups de primària dels centres educatius,
esdevindrà una experiència d’empoderament i reconeixement
públic

Qui participa? 
Els agents del projecte són alumnes de les aules d’atenció a la diversitat
dels centres educatius Jaume Salvador Pedrol, i Ferrer i Guàrdia, a més
del grup de joves del CE El Nus. La població del municipi n’és la
destinatària del seu servei. La possibilitat de que els i les joves
participants puguin ajudar a alumnes de 6è en la elaboració de productes
audiovisuals similars, faria d’aquests alumnes uns beneficiaris directes.

Què es pot aprendre? 
Conèixer, utilitzar i analitzar els mitjans audiovisuals.
Conèixer i aprendre la llengua catalana.
Aprendre a treballar en grup, de forma cooperativa.
Potenciar les seves capacitats i interès vers el fet artístic
Conèixer i valorar el teixit associatiu de la ciutat.

Quin servei es fa?
La realització del curtmetratge Pack Up, ha servit com a eina de cohesió
social i d’interculturalitat entre la població nouvinguda i el teixit
associatiu del municipi.
Per altra banda, l’experiència amb els alumnes de 6è, també esdevé un
servei directe de formació i dinamització dels nois i noies.

Blog de l’experiència: http://7e-art.blogspot.com.es/
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Per què és rellevant?
El treball en xarxa és un dels pilars del projecte.
Fomenta el pensament crític dels i les joves.
Té coherència pedagògica i metodològica.
Té en compte la comunicació i difusió del projecte.
Hi ha una relació estreta entre l’aprenentatge i el servei.

Qui realitza el projecte?  
Centre d’Esplai El Nus
El Centre d’Esplai El Nus és una entitat sense afany de lucre que treballa
per l'educació en el lleure d'infants i joves de Sant Joan Despí. L'entitat la
formen treballadors/es i voluntaris/es que amb el seu esforç
contribueixen a enriquir la vida social del nostre municipi. L’associació
actua en diferents àrees relacionades amb la infància; tallers diaris,
casals, serveis de menjadors i d'altres activitats que completen la
educació dels nens i nenes amb els que treballem.
Més informació a: www.esplaielnus.despientitats.cat

Alhora, també participa l'Associació Cultural i Educativa Méliès, neix
durant l'any 2010 per donar resposta a una necessitat de la societat per
esdevenir agents crítics, actius i competents vers els mitjans de
comunicació alhora que ho fa apostant per una educació inclusiva i
participativa que treballa els valors de la interculturalitat, la cohesió
social, la convivència i la igualtat.
Més informació a: www.facebook.com/AssociacioMelies/info

Altres centres i entitats que participen del projecte:
• Ajuntament de Sant Joan Despí

• Associació Cultural i Educativa Mèlies

• IES Jaume Salvador i Pedrol

• IES Francesc Ferrer i Guàrdia

Localització: 
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
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