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1- Context- Sant Joan Despí. Les Planes característiques del barri, població,          

centre...)

Sant Joan Despí, és un municipi dins de la comarca del Baix Llobregat, que forma part de                

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Situat al pla  del Llobregat, a l’esquerra del riu.            

Confronta amb els municipis de: Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues            

de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló.

Té un total de 33.221 habitants i una  extensió de 6,39 km² , consta de quatre barris                

ben diferenciats: El barri centre, el barri de Pla del Vent-Torreblanca, el residencial Sant             

Joan i per últim el que treballarem nosaltres, el barri de les Planes, amb 10.151              

habitants.

Durant les dècades de 1960 i 1970, Sant Joan Despí creixia indiscriminadament. El barri             

de les planes fou totalment edificat i configurat per donar cabuda a tots aquells             

treballadors/es que es desplaçaren dels seus municipis d’origen (principalment        

d’Andalusia) atrets per l’oferta d’ocupació que oferia el nou polígon industrial.

No va ser fins a la dècada de 1980 quan es democratitzaren les administracions             

públiques i per conseqüència l’ordenaments de les ciutats va ser un dels principals            

projectes dels governants: zones verdes, parc, equipaments...

En l’actualitat, aquest municipi, disposa d’un Departament de Serveis Socials que té           

com a objectiu general promoure el benestar de la ciutadania.

Mitjançant per exemple, el Departament de Joventut, el qual desenvolupa accions          

pròpies en l’àmbit de la promoció de la joventut, com per exemple: el suport i              

promoció a les associacions juvenils, la participació dels joves en la construcció de la             

seva ciutat, així com la creació d’equipament i serveis juvenils

2- Presentació del cas (plantejament del cas, usuaris)

El cas que presentem, tracta sobre un grup d' adolescents del casal del barri de Les               

Planes, acompanyats per un educador social. En el període de vacances, el Casal            

organitza unes colònies de 4 dies a la muntanya, casa de colònies Can Massaguer             

(Girona) per estimular el desenvolupament de capacitats com la participació social,la          



interrelació, la integració, la creativitat,l’expressivitat lúdica, l’ autonomia personal...

El grup està format per 6 noies i 4 nois. El cas es centra en 4 noies que per diferents                   

motius pateixen una situació de desigualtat i d'altre banda està la funció de l'educador             

social que utilitza la mediació mitjançant l'elaboració d'una pel·lícula com a eina per            

resoldre les diferents problemàtiques que sorgeixen dins del grup, com  la manca de            

solidaritat i companyerisme.

Els perfils de les quatre noies són:

-Noia Gitana: Defensa la seva cultura, ja que la té interioritzada. Així com les seves              

companyes no entenen el seu comportament ella tampoc entén com elles hagin           

mantingut relacions abans del matrimoni amb diversos nois.

-Cubana: És la més gran de les quatre i és a la que li tenen més respecte. Té la facilitat                   

de manipular a les altres.

- Noia invident: Té un 65% de discapacitat visual cosa que li provoca que no estigui               

integrada en el grup. A més és nova d'aquest any i els seus companys no li han facilitat l'                  

acollida.

- Noia musulmana: Respecta la seva cultura, el fet de portar el “hijab” li provoca              

conflictes amb les seves companyes del casal.

3- Desenvolupament del cas (accions, reaccions, temps, espais, objectius...)

Després de consensuar-ho amb el grup, hem decidit representar tres escenes on es            

pot observar l’estigmatització que pateixen els/les adolescents en aquest cas, per          

formar part d’altres cultures o tenir una discapacitat.

En la primera escena, observem com dintre del grup de joves, la noia discapacitada             

pateix bullying per part dels seus companys.

A la segona escena, veiem com la resta de noies estigmatitzen a la jove gitana.

A l’última escena però, en consonància amb la primera, passa exactament el mateix            



amb la jove musulmana.

Per concluir, hem mostrat com a partir d’una assemblea prèvia entre tots,           

confeccionen la realització d’una pel·lícula com un projecte comú per eliminar les           

etiquetes i estigmatitzacions. (...)

4-Desenllaç del cas (provisional o no..)

Tenint en compte algunes de les situacions que han esdevingut a les colònies entre             

alguns companys, l'educador social proposa una petita assemblea de manera informal          

amb tots plegats. I d'aquesta manera indirectament, fa que totes consensuïn un           

projecte comú per tal de treballar la  igualtat i el respecte entre tots i totes.

5- Paraules clau del cas

- Solidaritat

- Companyerisme

- Integració

- Creativitat

- Expressivitat

- Multiculturalitat /Interculturalitat

- Educació en el lleure

Membres del grup:

- Indira García (Noia d'ètnia Gitana arrelada als pensaments de la seva cultura)

- Sara Serrano (Noia amb una discapacitat visual d'un 65%)

- Patricia Ruiz (Noia d'origen Cubà, manipuladora)



- Beatriz Fernández (Noia d'ètnia Gitana 2 arrelada als pensaments de la seva cultura)

- Solana Estéfano (Noia Musulmana, el fet de portar Hijab sembla que l'allunya en la              

integració del grup)

-Albert Martínez (Educador Social, mediador i referent dels joves del casal)

Preguntes pels companys:

* Quina informació precises? D' on la trauràs?

Per poder comprendre i poder analitzar la conflictivitat del cas, necessitaríem saber les            

causes de la desigualtat que pateixen alguns dels membres d’aquest grup tan           

heterogeni. Sembla que una de les causes de conflicte radica en la multiculturalitat que             

el compon així, com la seva diversitat funcional, ja que entre els integrants del grup,              

també hi ha una noia amb dèficit visual. Caldria documentar-se entorn les potencialitats            

que aquest “context lúdic” pot proporcionar per l'educació en la igualtat i el respecte.             

La informació al respecte es podria recollir de les diverses experiències educatives ja            

realitzades en diferents casals amb problemàtiques similars.

*Quin es el problema o conflicte a resoldre? Perquè? Quina relació té amb            

l'assignatura?

El problema a resoldre, és la primitivitat que té l’educador amb alguns comportaments            

dels membres del grup. No dona importància a les bromes pesades i successives            

desqualificacions que es fan els infants entre ells. Fa com si no les veies. Aquest és un                

conflicte, perquè  al nostre parer l’educador té l’oportunitat dintre d’aquest context          

lúdic i natural d’ aplicar una pedagogia com la de la muntanya, aquesta  podria ajudar a               

millorar la cohesió del grup i el respecte entre els seus membres.

En aquest cas els nens proposaven realitzar una pel·lícula. Amb aquesta metodologia de            

treball s’assoleixen  dos objectius, la millora de la cohesió de grup i una major             

consciència social entorn els diversos factors que la componen (culturals, ètnics,          



religiosos, funcionals…). Per això, caldria fer una planificació de l’acció educativa, en           

aquest cas mitjançant la pel·lícula, amb la que  contemples tots els aspectes que es             

volen treballar, i mentrestant també es realitza aquest acompanyament educatiu.

*Quins recursos precises?

Una bona observació de l’educador, per tal de treballar el conflicte o problema real del              

grup, empatitzar amb les cultures que composen el grup, creativitat per fer una activitat             

diferent amb la intenció de motivar els menors, i que facin un bon aprenentatge sense              

deixar de passar-ho  bé tots plegats…

En el cas de material, aprofitaríem la roba dels infants i les disfresses  que es va decidir                

portar  a les colònies , una càmera, i l’esplai seria aprofitar l’entorn de la casa de               

colònies, ja que és bastant extens i ens donaria la possibilitat de treballar a més a més                

la natura.

*Quines solucions proposes?

Com a possibles solucions proposem les següents:

- Tractar tots els casos a la vegada, mitjançant una assemblea grupal.

- Intentar resoldre els conflictes un a un. Cada cas és diferent i han de ser els infants                 

del conflicte els que han de resoldre el conflicte, podria fer-se mitjançant una mediació             

amb l’educador i un company neutre al problema.

- Actuar en el moment que es desenvolupa l’acció. Fer conscients als infants de la seva               

acció i intentar fer-los raonar o canviar-la.

- No fer res i deixar que els infants s’assabentin de la situació, ja que no implicar-se                

també és actuar.

Creiem que la millor solució seria tractar els conflictes a l’hora, és a dir, fer conscients               

als membres del grup de les diferents situacions que alguns companys pateixen, i entre             



tots intentar buscar possibles solucions.

A nosaltres se’ns va acudir que fessin una pel·lícula, ja que és una activitat             

extraordinària, que crida l’atenció i si a més els hi dones l’opció d’escollir,  participar i ser               

els protagonistes tant de la creació, com del desenvolupament i del muntatge,           

segurament seran els primers en sentir-se motivats a fer-la. Doncs fer una activitat            

conjunta afí als seus interessos, creiem que els involucrarà molt més.

per tant tal com podem veure a l’última escena del vídeo del cas, “els membres              

d'aquest grup es reuneixen i proposen realitzar una pel·lícula per tal que es respectin             

entre ells i es coneguin molt millor. Mitjançant la realització d’aquest film també            

 treballaran valors com la solidaritat i els companyerisme. Normalment les actituds que           

fomentin la desigualtat solen acabar en càstig en l’àmbit educatiu. Per això creiem que             

l’educació al lleure és una alternativa interessant a la metodologia i didàctica tradicional i             

per tant al càstig, ja que el fet de compartir un objectiu en comú i la necessitat de                 

relacionar-se per poder fer la pel·lícula, creiem que és molt més enriquidor i beneficiós.

D'aquesta manera, tots poden aportar idees i propostes, aprenen a treballar en equip i             

respectar les diverses opinions i cultures.

*Quina solució creus que és prioritària? Argumenta a partir de l’aprés al llarg de             

l'assignatura

Creiem que treballar en grup els problemes és positiu perquè d'aquesta manera podran            

intervenir tots els companys en la resolució dels diferents conflictes.

Hem escollit una pel·lícula com a mitjà per a treballar-los perquè són adolescents i             

creiem que a partir d'una activitat tan diferent poden aportar i intervenir amb més             

facilitat, a més es converteixen en protagonistes de l'execució i desenvolupament d'una           

història que requereix la intervenció i participació de tot el grup per a què surti              

endavant. l’educador només fa el paper d’acompanyant, serà la persona que els           

proporcioni els recursos i els guií en el seu “projecte”, però deixarà a les seves mans el                

pes d’aquest, doncs han de sentir seva l’activitat i fer el possible per a dur-la endavant.



Com en la pedagogia de la muntanya s'intenta captar la seva atenció           

descontextualitzant-los de l’espai educatiu i la seva zona de confort, fent necessària la            

participació de tot el grup, ja que realitzen una activitat fora de lo normal i a més en un                  

entorn totalment desconegut. Ells han d’entendre que és un procés i que l’han de fer              

junts per a que esdevingui correctament.

*Com aplicaries la solució proposada?

Després de fer un estudi apropiat relacionat amb el conflicte general que es planteja             

amb aquest grup de nens/es, l’educador proposa fer una assemblea per arribar a un             

consens en comú, en el que també participen els menors, de manera que s’adonen de              

les carències del grup o els punts forts per treballar i donen la seva opinió i propostes,                

per tal de realitzar un treball en comú. Després d’aquests consens s’arriba a la conclusió              

de fer una peli/teatre tots plegats.

*Quin resultat esperes obtenir?

Esperem que per mitja de la participació global,  la coordinació i l’organització dels            

infants aconsegueixin treballar en equip i crear un grup més cohesionat, per tal            

d’obtenir sensibilitat davant la multiculturalitat, donant suport a tots els membres del           

grup  per fomentar les seves habilitats i capacitats com essers individuals i diferents.

Fomentar la curiositat per altres cultures  tant dels companys i companyes, com de les             

famílies, per tal d’acabar amb estereotips i etiquetes, fent consciència social encara que            

sigui amb un petit grup i per evitar el rebuig social. Això pretenem que s’obtingui              

mitjançant la projecció d’aquest film a les famílies.

A més que creiem que és una activitat lúdica, divertida, educativa i sobretot diferent.


