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Agraïments

Les petjades de les persones que 
van caminar juntes, mai s'esborren.
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6. Què ens diuen alumnes que participen en pro-
jectes d'aprenentatge servei ?

Nadie es nunca tan pobre para
que no pueda ofrecer nada a los otros.

Frase d’una nena d'un barri molt pobre de Bariloche

Alumnes de l'institut Rubió i Ors que han participat en els
projectes Joves x Barri i Connecta Jove ens diuen: 

- A mi m'agraden els nens i les nenes, per això he anat a l'Es-
plai. També m'agrada jugar amb ells i a vegades els ajudo a
jugar, així com a parlar amb ells. També els he d’ajudar a por-
tar-los al parc.

- M'ho passava molt bé amb els nens, he après moltes coses
que fan que no en tenia ni idea. 

- A mi el projecte Joves x  Barri m'ha agradat molt, m'ha en-
senyat a tenir paciència amb els nens. Les monitores han sigut
molt amables i m'han ajudat molt, mai m'oblidaré d'aquesta
experiència. 

- El projecte Connecta Jove m'ha ajudat a tenir més amics, a
perdre la vergonya i m'alegro de poder ajudar els adults. 

- En el projecte Connecta jove he après molt perquè ha estat
una experiència única per a mi. M'encantaria repetir-la alguna
vegada més. He conegut gent que és molt simpàtica. 

- Per mi el Connecta Jove ha estat una experiència molt enri-
quidora, m'ha ajudat a tenir més paciència i a aprendre coses
dels adults i demostrar que ells també poden aprendre de no-
saltres. Sense cap dubte ho recomano i ho tornaria a fer. 

- El Connecta Jove ha estat una molt bona experiència, ja que
he après a tractar millor la gent, a tenir més paciència, etc.
També he conegut moltes persones. Estaria bé poder repetir.
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- El projecte m'ha ensenyat moltes coses. M'ha agradat molt,
ha estat molt divertit i espero continuar l'any que ve. 

- El Connecta Jove ha estat una manera de poder parlar amb la
gent gran i que ens escoltin i aprenguin de nosaltres, també
m'ha agradat conèixer gent que treballa a l'esplai, les monito-
res, són increïbles i superhipermaca i encantadora, sobretot su-
peramables i sempre ajudant. Ha estat genial i espero repetir. 

Alumnes del Centre Educatiu FAX expliquen amb una frase el
que significa per ells fer un projecte ApS: 

- Aprendre a fer coses per bé i ajudar els altres

- Activitats amb altres persones, grups, centres…

- Fer coses per als altres sense esperar res a canvi

- Oferir un servei a un altre, aprenent tots dos

- Col·laborar amb gent que ho necessita

- Aprendre i ajudar la gent per créixer com a persona

- Col·laborar amb la societat

- Ajudar perquè ens ajudin a conviure

- Em fa sentir millor amb mi mateix

- Que puc estar amb persones diferents i utilitzar els meus co-
neixements

- He vist que no tinc paciència

- Conèixer altres formes de vida

- Més confiança en mi mateix i en els altres

- Millorar la convivència

- Sentir-me útil per un moment

- Res  de nou

- Alegria, felicitat

- L’experiència d’ajudar
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I ens fan un recull de paraules, sentiments que els fan recordar les
jornades que van dedicar a fer projectes ApS:

rialles, ajuda, aprenentatge, entusiasme, alegria, col·laboració,
superació, agraïment, felicitat, ensenyament, solidaritat, res-
pecte, diversió, jocs, grup, companys, acompanyament, ner-
viosisme, activitat, esforç, entreteniment, cooperació,
comprensió, satisfacció… 

Els alumnes també donen consells als companys i companyes
que el curs que ve faran els projectes ApS:

- Pots aprendre molt i és una bona experiència
- Cal tenir paciència, ganes d'implicar-te, iniciativa, ment 

oberta, ganes de col·laborar… finalment és molt  útil
- Que no tinguin por
- Que facin tot allò que puguin per ajudar
- Que els tractin amb respecte

Més frases del alumnes després de les seves trobades soli-
dàries amb les persones del Centre Ocupacional Can Serra:

- Teníem un repte, pujar unes escales que arribaven a una
mena de torre. Ell es va esforçar molt, em va demanar que
l’ajudés a baixar de la cadira, i que el pugés esglaó a esglaó.
Li va costar molt però ho va aconseguir! Va ser en aquest
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moment quan em vaig adonar que en aquesta vida amb
esforç i empenta tot és possible.

- Les persones del Centre Ocupacional tenen més capacitats
de les que pensava.

- Com sempre, amb aquest projecte he après que des de ben
petits tenim inquietuds, curiositat i ganes per fer bé les coses.

- Però el que em va sorprendre més és veure com aprenien a
utilitzar l’ordinador tan ràpidament i com s’esforçaven, per-
què s’ha de deixar de pensar en limitacions i començar
a pensar en possibilitats!

- Em sentia molt bé perquè vaig comprovar que era capaç d’a-
judar-los.

- Era molt interessant i divertit, el temps va passar molt ràpid,
m’agradaria tornar a fer‐ho.

- En aquest trimestre hem pres consciència de les dificultats
d’alguns disminuïts.

- Ajudàvem gent que no sabia escriure, agafant imatges i mo-
dificant‐les. Tot això m’ha fet sentir millor amb mi mateix per-
què he fet un bé a una altra persona.

- Em va agradar perquè vaig veure les dificultats de les per-
sones discapacitades a l’hora de moure’s per la ciutat i inter-
actuar amb l’entorn. Els vam ajudar i això em va fer sentir
molt bé! 

- Personalment, ha sigut una experiència nova i enriquidora.

- Anar al Cicerone ha sigut una experiència molt gratificant. He
conegut persones que tot i la seva discapacitat, són persones
amb les quals es pot passar una bona estona i riure amb elles.
M’he adonat que aquestes persones s'esforcen per ser inde-
pendents i feliços, i això es mereix un respecte molt gran.
- Hem passat moments únics amb ells. Va ser molt emocio-
nant veure com es van aprendre els nostres noms i els van in-
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tentar recordar cada dia, com s’emocionaven cada vegada que
anàvem amb ells, i la il·lusió que els feia fer-nos una abraçada
o donar-nos la mà mentre anàvem passejant.

- Ara sí, m’he adonat que aquestes persones tenen les matei-
xes emocions, i que les expressen sense cap vergonya, sen-
tint-se orgullosos d’ells mateixos com pocs de nosaltres som
capaços de fer.

- Quina veritat és que si vols, pots!

- Des de fa un mesos l’escola m’ha donat una oportunitat per
poder gaudir d’una experiència inoblidable per a mi. L’ocasió
de conviure amb dos tipus de persones tan diferents com són
un grup d’infants de dos a tres anyets i un grup de persones
amb discapacitats. .

- Des de la meva opinió he de dir que crec que generalment la
gent que tracta amb aquests tipus de persones gaudeixen,
tant amb els nens com amb les persones amb dificultats, ja
que tenen una cosa en comú, la seva innocència. Ells no et
jutgen per com ets i en molts casos fins i tot arriben a apre-
ciar-te, cosa que t’omple de gratitud.

- Hem pogut aprendre a conviure amb persones discapacita-
des i a la vegada donar a conèixer les dificultats que suposa
per una persona que vagi amb cadira de rodes, caminador, etc.
desplaçar-se per la ciutat amb normalitat.



) APRENENTATGE SERVEI A L’HOSPITALET. ENS FA CRÉIXER198

- Em sentia molt feliç d'ajudar persones que tenen disminució
psíquica, això era molt fàcil. Em vaig sentir útil!

- Era la primera vegada que feia aquesta activitat i estic molt
i molt contenta per haver-ho fet.

I algunes opinions d'Alumnes de l'Eduard Fontserè que van
participar en el projecte Xarxa Jove: 

- Aquest projecte m'ha aportat confiança...
- Molt positiu relacionar-me amb les persones grans i m'ha
permès tenir més relacions amb els companys.
- Molt bona experiència. M'ha donat  confiança... m'he sentit
molt a gust...
- He aprés a saber relacionar-me amb gent que em porta
molts anys de diferència. M'ha servit per tenir més pacièn-
cia... a la gent gran li costa això de la informàtica.
- He aprés a parlar a la gent gran.
- He perdut la vergonya.
- M'ha aportat solidaritat, ensenyant a la gent adulta infor-
màtica.
- He après a saber parlar en públic.
- Està molt bé ensenyar als adults...

Alumnes de l'INS Bisbe Berenguer que han participat en el
projecte Conèixer és estimar amb els nois i noies del Centre
Escorça ens diuen:

- Em vaig acostumar a netejar-li la baba i els mocs, i ja no em
molestava com em passava els primers dies. Li encanten les
coses que pengen per això sempre que pot m'agafa el cabell
i li dic que em deixi, que em deixi anar i a poc a poc suament
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li agafo la mà i em deixa anar el cabell. He anat provant que
tots el dies hi hagi contacte, li vaig acaronant la cara, el cabell,
li agafo les mans. M'encanta estar amb ella, és molt animada
i agradable i tota l'estona que estic amb ella, estic somrient.

- El més dur per a mi és que no ens pugui veure, perquè en-
cara que ens vagi reconeixent, no sap com som físicament.
Cada dia que ens veiem li donem una abraçada o li fem carí-
cies perquè sàpiga que estem allà, però moltes vegades ens
aparta la mà. No sé ben bé per què. També li diem coses i par-
lem amb ella de tot allò que podríem fer al gimnàs, o del temps
que fa... encara que no vulgui sempre la fem caminar i quan
ja no vol fer-ho més, juguem una mica i li fem massatges.

- El segon dia el vaig tenir en braços tota l'hora, cantant-li can-
çons i parlant-li... he descobert que reacciona amb un som-
riure a l'escoltar: te véns amb mi?

Alumnes dels instituts Pedraforca, Torras i Bages, Eduard
Fontserè i Rubió i Ors que han participat en el projecte Cice-
rone fan els comentaris següents:

- Seria bo que tots els instituts fessin el projecte Cicerone per-
què sentin el que nosaltres sentim quan fem aquesta activitat.
I també perquè els estrangers no se sentin tan marginats i es
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puguin relacionar amb tothom.

- Tots hauríem de tenir una oportunitat en l'ensenyament de
noves llengües i cultures. Jo m'ho he passat molt bé en aquest
projecte i recomano que s'apunti gent nova amb ganes d'aju-
dar els altres.

- M'he sentit molt contenta per haver ajudar els companys de
l'Aula d'Acollida que a poc a poc han anat creixent.

- Crec que totes les escoles haurien de provar-ho, per donar
més facilitat d'aprendre i, a més, d'una manera molt divertida.

- En aquest projecte, he après moltes coses i a veure el món
des d'un altre punt de vista en el qual tot no és tan fàcil. És
un projecte molt acollidor.

- M'ha agradat molt ajudar i he après a veure les coses de ma-
nera diferent.

- Ha estat una experiència inoblidable i molt reconfortant.

- Ens ha agradat perquè he après coses i també a valorar les
persones i no jutjar-les.

- Voldríem fer més activitats i sortides amb els nois i noies de
l'aula d'acollida i que el projecte tingués més sessions.

- Em vaig sentir molt satisfeta quan anava a l'aula d'acollida i
em vaig divertit molt amb ells. Al principi tenia una opinió
i una informació errònia perquè quan els vaig conèixer eren
molt diferents del que jo pensava.

- M'ha agradat molt conèixer gent nova i ajudar-los a enten-
dre millor l'altra gent. Perquè eren molt diferents del que jo
pensava. 

- He conegut les dificultats dels nois que abandonen el seu país.

- Hem après a posar-nos al lloc de l’altre.
- Hem ajudat els altres.
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- Crec  que ajuda els altres a integrar-se.

- Serveix per relacionar-nos amb els altres.

- He après a no jutjar els altres per l’aparença.

- Hem après a escoltar.

- Hem d’ajudar més les persones que són noves a l’Hospitalet.

- M'ha agradat molt tenir converses amb els nois i noies de
l'aula d'acollida.

- He tingut la sensació d'ajudar els altres.

- M'han agradat molt les sortides que hem fet per conèixer el
barri.

- Aquest projecte m'ha servit per  parlar una mica més català.

-  M'ha servit per saber que és difícil viure en un país que no
és el teu.

-  La meva participació en el projecte Cicerone ha estat un
viatge a l'autoconeixement. Estic convençut que m'ha fet créi-
xer com a persona.
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