
Toquem Fusta 

En què consisteix l’experiència? 
Es tracta d’un projecte en què el grup de joves construeix una ludoteca mòbil 

de fusta És un projecte de llarga durada, liderat pel grup de joves que 

gestiona l’activitat al llarg de tot l’any i els implica en una tasca social.  

Es construeix una ludoteca mòbil per a la comunitat amb l’objectiu d’oferir 

un recurs lúdic i educatiu a la creixent població infantil i per aconseguir que 

tots els infants tinguin accés a les activitats lúdiques.  

D’aquesta manera s’implica als joves en una tasca social, exerciten habilitats 

tècniques amb la fusta, promouen l’esforç en equip, els valors ètics i el 

civisme i els permet dur a terme un projecte que, després es posa al servei 

del poble: escoles, activitats conjuntes, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Etapes: 

1. Detecció de necessitats: abans la incorporació dels joves al projecte, des 

de l’entitat es cerquen altres entitats, escoles, col·lectius, que hagin 

manifestat o manifestin alguna  necessitat de material que sigui possible 

realitzar amb el grup de joves. 

2. Aprenentatge: No hi ha una sessió de formació específica per als joves, 

però si que en el decurs del projecte es van assolint diferents 

aprenentatges en funció de la manipulació que s’estigui fent en cada 

moment, i de l’objecte que s’estigui construint. És molt important que 

els dinamitzadors o conductors de l’activitat tinguin experiència i 

coneixements sobre la manipulació. 
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3. Execució del servei: Tot i que la idea original es va desenvolupar durant 

tot un curs escolar, en el marc de les activitats del grup, des de fa un 

temps aquesta proposta es porta a terme durant l’estiu, en el marc d’un 

casal d’estiu per a joves.  

4. Avaluació i reconeixement: L’avaluació i el reconeixement es donen en 

dos moments diferenciats: 

Entrega dels materials: els joves participen de l’entrega dels materials 

elaborats a cadascuna de les associacions o col·lectius per a qui s’han 

elaborat. 

Com a grup, els joves gaudeixen d’uns dies de convivència i esbarjo en 

una casa de colònies, al finalitzar el servei. 

 
Qui participa?  

Els agents del projecte són joves entre 14 i  18 anys i la beneficiaria és la 

població dels municipi on es desenvolupa l’acció.  

 
Què es pot aprendre?  

Tècniques de transformació i manipulació de la fusta. 

A dissenyar projectes i a elaborar plànols i plans de treball. 

 
Quin és el servei? 

Elaboració d’eines i recursos per a la població, que es puguin desenvolupar 

en fusta. 

 
Per què és rellevant? 

Perquè està justificat i acceptat socialment. 

Perquè implica les famílies i entitats de l’entorn proper. 

 Perquè els educadors i líders estan preparats i formats en l’especificitat del 

projecte. 

Perquè fomenta el treball en xarxa. 
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Qui realitza el projecte?   
El Grup de Polinyà  

El Grup de Polinyà és una entitat sense afany de lucre, oberta a la societat i 

basada en el treball de voluntaris i professionals amb experiència i/o 

formació en els camps del lleure educatiu, la cultura i la natura. 

 

Aquest col·lectiu educa en valors a la infància, la joventut i les famílies, d’una 

manera integral, a partir d’activitats socioculturals i de participació ciutadana 

fora del context escolar.  Les activitats es divideixen segons els horaris en els 

que es realitzen: 

Durant el curs escolar, les activitats es centren en recolzament a les famílies i 

esplai diari, tallers de música, dansa, pintura, dibuix, etc. 

  

En els mesos d’estiu, activitats centrades en la metodologia de 

l’aprenentatge i servei,  amb un col·lectiu de joves i amb uns objectius clars a 

aconseguir. 

Més informació a: www.elgrup.com 
 
 
 
 
 
 
 

Localització:  
Polinyà (Vallés Occidental) 
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