
En què consisteix l’experiència?

L’esplai diari de Guadalhorce ha plantejat per a aquest curs treballar
iniciatives amb una incidència directa a la comunitat, partint de la idea de
què és bàsica la convivència i el tenir cura de l’entorn que ens envolta. En
aquest sentit, els tres grups de l’esplai, han plantejat una sèrie d’accions que
ajudaran a millorar l’entorn i a facilitar camins de col.laboració i ajuda mútua,
partint d’una detecció de necessitats prèvia que s’han observat de forma
directa i que també s’han obtingut a través de les pròpies opinions dels
nens/es i veÏns/es de la comunitat.

En concret, es desenvoluparan 3 accions:
1. Pintar un mur d’un parc infantil, per tal de millorar l’ambient i l’aspecte

de l’entorn.
2. Millorar la senyalització de trànsit vertical i horitzontal del barri, per tal

de fer una comunitat més segura.
3. Abordar el tema de la brutícia al barri i el tipus de reciclatge que es fa de

les escombreries.
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Etapes:
1. Aprenentatge:
Acció 1
Desprès d’una anàlisi i observació de l’entorn, els adolescents passen per un
procès de reflexió on plasmen les necessitats a abordar més rellevants i
factibles pel grup. Posteriorment, el grup apren diferents tècniques per
pintar una paret a l’exterior, a la vegada que practica la seva creativitat ,
imaginació, habilitat i precissió a l’hora de plasmar el dibuix que es deixarà
pintat al mur. També serà necessari posar en pràctica la coordinació i la
comunicació en grup per tal de pintar de forma conjunta un espai molt
delimitat.

Acció 2
Desprès d’una anàlisi i observació de l’entorn, els nens/es passen per un
procès de reflexió on plasmen les necessitats a abordar més rellevants i
factibles pel grup. Posteriorment, el grup apren diferents tècniques per
pintar senyals i formes al terra. La transmissió de la informació i les
tècniques de comunicació seran bàsiques per aconseguir un resultat òptim
en la campanya informativa i de sensibilització. També serà necessari posar
en pràctica la coordinació i la comunicació en grup per tal de pintar de forma
conjunta un espai molt concret.

Acció 3
Desprès d’una anàlisi i observació de l’entorn, els infants passen per un
procès de reflexió on plasmen les necessitats a abordar més rellevants i
factibles pel grup. Paral.lelament, el grup apren i coneix què és el reciclatge i
les seves aventatges. La transmissió de la informació i les tècniques de
comunicació seran bàsiques per aconseguir un resultat òptim de la
campanya informativa i de sensibilització. En aquesta última tasca, rebran
l’ajut del grup de grans de l’esplai diari.

2. Preparació i Execució del servei:
La preparació i part de l’execució del servei es desenvoluparà, principalment,
durant l’últim trimestre de l’any 2012 i durant el primer trimestre del 2013 es
finalitzarà la resta d’actuacions que quedin pendents.

3. Avaluació i reconeixement:
L’avaluació de les iniciatives es realitzarà amb tot el grup participant i els
monitors responsables al finalitzar cada acció. També es recollirà l’opinió
dels usuaris de l’espai i dels veïns/es del barri.

2

ACTUEM AL BARRI !



Qui participa?

Els agents del projecte són els nens/es i joves de l’esplai Guadalhorce, que
ténen entre 3 i 14 anys i la beneficiària és la població del barri on es
desenvolupen les accions.

Què es pot aprendre? 

• Tècniques de pintura de paret a l’exterior , de senyals i formes al terra i
de dibuix .
• Diferents formes de reciclatge i recollida selectiva de les escombreries.
• Posar en pràctica la coordinació i la comunicació dins del grup.

Quin servei es fa?

A la primera acció: el grup fa el pintat del mur d’un parc infantil amb un
dibuix, que ajudi a crear un ambient més acollidor i agradable pels nens/es
que en facin ús. Aquesta iniciativa pretén donar “vida” i color a
determinades zones del barri on vivim o/i convivim.

A la segona acció: el grup fa el pintat i millora la imatge de les diferentes
senyalitzacions de trànsit i facilita un procès de reflexió vers la seguretat vial.

A la tercera acció: Preparació i posada en marxa d’una campanya informativa
vers la neteja i tenir cura del nostre entorn dirigida a les persones que viuen i
/o conviuen al barri de Guadalhorce.
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Per què és rellevant?

• Perquè el servei està recolzat per la comunitat on es desenvolupa.
• Perquè implica la participació dels infants i joves en la seva comunitat més

propera i perquè incideix de forma directa en el seu dia a dia.
• Perquè facilita un treball en xarxa, novedos entre l’administració pública i

les entitats socials de la comunitat.

Qui realitza el projecte?  

• INSOC-C.Esplai Guadalhorce     
Entitat sense ànim de lucre que treballa per la inclusió i la cohesió social, 
promovent una educació integral, amb la participació i implicació dels 
infants, adolescents, joves i les seves famílies, així com el treball en xarxa 
amb altres agents educatius i la comunitat més propera.

• Realitza la seva activitat, principalment, de dilluns a divendres, a partir de
les 16:30 hs i també de forma puntual els caps de setmana.

• Els àmbits educatius que treballa són:

• Més informació a: http://www.ceguadalhorce.terrassa.net/

• Altres centres i entitats que participen del projecte:

• Associació de veïns de Guadalhorce
• http://avguadalhorce.terrassa.net

• Ajuntament de Terrassa
• http://www.terrassa.cat/

Localització:
Terrassa (Vallès Occidental) 
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