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PART 1: MARC CONTEXTUAL 

 

1. Introducció  

 

El Lleure Educatiu i Comunitari a les Escoles (a partir d’ara LLECE) és passat, present i futur 

del context de riquesa configurat per diferents projectes educatius a Catalunya. En 

conseqüència, volem afirmar que: 

El LLECE és passat, perquè... 

Evidencia una llarga trajectòria pedagògica i uns resultats educatius que han contribuït 

amb escreix a la cohesió i transformació social de Catalunya. De fet, la tradició de 

l’educació en el lleure a Catalunya s’ha anat desenvolupant des de fa més d’un segle i, 

per tant, compta amb sòlida trajectòria i bagatge. Des d’aquesta proposta pedagògica 

s’han fet importants contribucions a la cohesió social i territorial de Catalunya, i pot 

considerar-se que el model de les diferents entitats que realitzen lleure educatiu es troba 

consolidat.  

El LLECE és present, perquè... 

Desenvolupa projectes educatius al context urbà, descrit cada cop com a més divers i 

complex. Considerant que el gran gruix de projectes d’educació comunitària com ho és 

el LLECE s’acostumen a desenvolupar a la ciutat, resulta indispensable plantejar-se la 

següent relació: quina és l’oportunitat de contribució dels projectes educatius de LLECE a 

una ciutat cada cop més complexa i diversa? Concretem-ho a partir de tres elements que 

són considerats debilitats actuals del context urbà i que també es presenten com a 

impediments per a una plena i inclusiva participació educativa de la diversitat d’infants i 

joves que hi viuen: la individualització creixent, la fragmentació en les relacions socials i el 

consumisme imperant. Tot això en un context en el que observem com algunes 

propostes educatives perden essència o naufraguen involuntàriament davant aquests 

imperants, mentre que d’altres assumeixen l’educació en temps d’oci com a producte de 

consum, oferint activitats sense sentit educatiu i des de valors allunyats a la inclusió, 

equitat i transformació positiva de la societat. 

Així doncs, en aquest context el LLECE és una peça clau per tal d’esdevenir nexe de 

cohesió i de relacions entre infants, joves i ciutat. Vegem-ho a continuació: 
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 La ciutat es presenta sovint com un context on es reforça la individualitat i 

l’anonimat i en la seva geografia hi coexisteixen diferents persones, identitats i 

pertinences. I sabem que la coexistència no implica necessàriament la relació. És així 

que en termes de visió estratègica, els projectes educatius de LLECE es presenten 

com una gran oportunitat per a generar arrelament, relacions, vincles i pertinences 

comunes des d’una experiència educativa densa i intensa. En conseqüència podem 

estar d’acord en que el LLECE té la capacitat de generar processos de relació basats 

en ritmes col·lectius on s’hi respecta la individualitat, ja que cada infant i jove s’hi 

sent reconegut. 

 La ciutat és cada cop més complexa i aquesta complexitat s’evidencia en que si bé 

s’hi generen més relacions i augmenten en nombre, necessàriament no suposen 

qualitat. És a dir, si bé ens relacionem amb moltes persones no sempre ens hi 

relacionem en termes d’aprenentatge i significativitat. Fins i tot, acostumem a 

relacionar-nos amb persones fora el nostre context comunitari i allunyant-nos d’una 

visió orientada a la transformació positiva de la comunitat. És així que, en termes de 

visió estratègica, els projectes educatius de LLECE són una oportunitat per a 

contribuir a personalitzar les relacions en un marc de sentit vivencial compartit. De 

fet, els projectes educatius de LLECE són descrits pels seus participants com espais 

de seguretat, basats en relacions significatives i perdurables, ja que sovint els 

mateixos infants i joves enforteixen la seva relació fora de la geografia de les 

entitats educatives. 

 La ciutat descriu sovint ambients on hi coexisteixen diferents tendències: oferta 

d’activitats lliures basades en el consum, plantejaments allunyats o reticents a 

tradicions pedagògiques on la persona és el centre del procés educatiu, o la 

recreació constant d’una oferta permanent d’oci. En aquest context el LLECE es 

presenta com una oportunitat estratègica per a construir escenaris educatius 

col·lectius on el procés estigui per sobre del resultat. De fet, els projectes educatius 

de LLECE no són mai un producte de consum, ni tampoc poden definir-se com una 

proposta efímera que desapareix un cop ha estat consumida. 

El LLECE és futur, perquè... 

El futur educatiu es construeix des del present i és avui que el LLECE es troba enmig 

d’una tensió, que al superar-la s’incrementarà amb escreix la seva capacitat per a 

contribuir des del present a uns barris amb més cohesió social, justos i igualitaris. Aquest 

plantejament a més, es basa en concebre el LLECE com a instrument d’apoderament per 



Creació de projectes educatius de LLECE a barris prioritaris de Barcelona     
                                                                                                         

5 
 

a la ciutadania jove. No obstant, la tensió recau en el fet que els projectes educatius de 

LLECE es fonamenten, per una banda, des d’un principi d’inclusió educativa i des d’una 

axiologia i pràctica educativa coherent a la inclusió. Amb la dificultat, per una altra, 

d’assegurar l’equitat educativa des del punt de vista de l’accés de la diversitat 

sociocultural als projectes educatius. Concretament aquesta tensió es configura a través 

de dues lògiques. La primera, relativa a la poca presència dels projectes educatius a 

territoris amb forta complexitat social, sabent que és un repte pendent engegar 

projectes educatius amb sentit i atractius per a la comunitat. A més, com a condició 

desfavorable també s’hi suma el fet que sovint els projectes educatius no estan pensats 

amb i des de la comunitat, essent una dinamització externa, no implicant-se en la seva 

sostenibilitat els actors de la pròpia comunitat. La segona, relativa a la composició entre 

els participants del que és la diversitat sociocultural del territori. Al respecte, trobem 

projectes educatius on hi ha una clara sobre-representació d’alguns perfils socioculturals 

i/o una important dificultat d’atraure a infants, joves o famílies d’origen immigrat. 

Des d’aquesta perspectiva, el projecte BAOBAB s’orienta a l’arrel d’aquestes qüestions, i 

és per això que el definim com un projecte d’educació comunitària radicalment 

transformador, tant des del punt de vista social com educatiu. Vegem-ho a continuació: 

 Transformar el dret a l’escolarització pel dret a l’educació comunitària 

La visió d’aquest principi es situa en quatre grans resultats: 

 Barris amb presència de projectes educatius de LLECE 

 Infants i joves que contribueixen a la transformació positiva del seu barri 

 Infants i joves que es relacionen amb altres infants i joves d’altres projectes de 

LLECE 

 Barris on qualsevol temps és educatiu 

 Transformar l’educació per promoure un barri educatiu on la seva comunitat és 

motor de canvi 

La visió d’aquest principi es concreta a través d’un model pedagògic on la 

coresponsabilitat, el compromís col·lectiu, l’equitat i la diversitat són els eixos 

bàsics. Es tracta doncs de basar-se en allò que el LLECE sap fer millor: 
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    Al barri hi ha coneixement: som persones crítiques i tenim una ciutat educativa 

(aprendre a conèixer)  

 Els infants i joves aprenen: afavorir un esperit crític i inconformista amb allò que 

passa, un major coneixement per a gestionar la relació amb l’entorn. 

 La ciutat aprèn dels infants i joves: aprofitar tot el saber del grup, per a que 

segueixi creixent i sigui útil per a resoldre problemes concrets de la ciutat. 

 La ciutat aprèn de la ciutat: fer-la educadora, que sigui un espai que facilita 

coneixements i identificacions personals amb sentit i d’una manera quotidiana. 

 

Al barri hi ha infants i joves que saben i volen transformar-lo (aprendre a fer)  

 Aprenentatges orientats a la tècnica: Aprendre a observar, a escoltar, a usar els 

elements que la ciutat proporciona, moure’s en l’espai, crear contextos 

alternatius de relació, disposar de recursos variats i habilitats personals per 

afrontar els desafiaments d’un context en constant moviment. 

 Aprenentatges orientats des d’un sentit educatiu: el treball per projectes 

proporciona accions en les quals infants i joves són els grans protagonistes, 

experimentant petits reptes i posant a prova les habilitats personals.  

 Aprenentatges orientats a la convivència: treballar des de la participació i el 

diàleg, per poder donar resposta a les necessitats de la comunitat de 

referència. 

 

Al barri hi ha joves conscients que actuen i conviuen (aprendre a ser)  

 Infants i joves aprenen per a l’acció: tenen interioritzats uns valors sòlids que 

fonamenten unes actituds determinades. També saben distingir les accions i 

actituds coherents a la igualtat, cohesió i justícia social i les que no, perquè 

cultiven una actitud de respecte. 

 Infants i joves actuen per aprendre: ja sigui des d’una vessant reactiva (en 

conseqüència a una realitat) o proactiva (fent front a dilemes morals provocats 

per situacions quotidianes i estant preparats pels canvis).  

 Aprendre a ser un mateix/a. 
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Al barri hi ha infants i joves que saben aprendre en grup (aprendre a estar)  

 Infants i joves aprenen a saber on són: contextualitzant els coneixements, 

habilitats i actituds a la realitat dinàmica i canviant que els envolta.  

 Infants i joves aprenen en grup: realitzant accions que exigeixen el concurs de 

moltes persones per assolir-ne els objectius.  

 Aprenen a relacionar-se de manera interdependent, col.laborativa i 

complementant les seves capacitats. 

 

2. Barris d’alta prioritat a Barcelona: què i quins són? 

 

El projecte BAOBAB té sentit com a part de l’estratègia que des de l’administració local de la 

ciutat de Barcelona s’està duent a terme a nivell de política educativa. Tal i com s’especifica 

al Projecte Educatiu de Ciutat, s’entén l’educació comunitària com el marc educatiu per 

assolir la finalitat d’una educació més ampla (per tothom), més llarga (al llarg de la vida) i 

més alta (digna). En aquest sentit s’acorda que: tots els districtes comptaran amb projectes 

educatius de barri basats en el treball en xarxa i la participació de tota la comunitat educativa 

per tal que l’educació sigui un objectiu compartit i una eina clau per a la cohesió social; i, que es 

vetllarà pel reconeixement ple al dret a l’educació en el lleure de base comunitària. Així, es 

tracta d’un procés de reconeixement de la comunitat com a espai  d’aprenentatge i 

significativitat de les persones. 

En la mateixa línia, al Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2016-2019 també es fa 

referència a: la necessitat de vetllar pel dret a l’educació no formal, com per exemple 

l’educació en el lleure de base comunitària; el desplegament de plans educatius de barri amb 

l’objectiu d’incrementar l’èxit educatiu; la promoció de l’educació comunitària i en xarxa; i, el 

pla de foment de l’educació en valors i la participació.   

Tots aquests elements estan presents i són part constitutiva del projecte BAOBAB. També, 

cal tenir en compte que en els darrers anys s’han incrementat els indicadors de desigualtat 

social, econòmica i educativa, entre d’altres, en determinats barris de la ciutat. D’aquí la 

necessitat anteriorment comentada d’elaboració i execució de plans de barri que tinguin en 

compte la idiosincràsia de cadascun d’ells, especialment dels definits pel mateix Ajuntament 

de Barcelona com a barris d’altra prioritat.  

Quatre d’aquests barris seran en els que en una primera etapa es durà a terme aquest 

projecte. Concretament, els barris que anomenarem territoris 2016 són:  
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Quadre 1. Barris prioritaris on es durà a terme el projecte el 2016 

Barri Districte 

La Trinitat Nova Nou Barris 

Baró de Viver Sant Andreu 

El Besós i el Maresme Sant Martí 

 

A continuació destaquem algunes dades importants que permeten tenir una primera visió 

de cada territori. 

Quadre 2. Dades demogràfiques dels territoris 2016 

 La Trinitat Nova Baró de Viver El Besós i el Maresme 

Població 7,462 2,508 23,191 

Població nascuda fora 

Espanya (en %) 
24.40 % 14.90 % 30.00 % 

Població nacionalitat 

estrangera (en %) 
17.50 % 10.30 % 23.60 % 

Població de 0 a 14 anys 

(en %) 
14.80 % 16.30 % 14.00 % 

Població de 15 a 24 anys 

(en %) 
9.80 % 11.10 % 10.20 % 

Renda familiar disponible 

per càpita (Índex 

Barcelona = 100) 

34.70% 60.50% 58.90 % 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Estadístiques per districtes i barris 

Per tal de poder dur a terme el projecte BAOBAB, a cada barri es treballarà amb els centres 

educatius de primària públics. Serà una oferta oberta  bàsicament a tots els infants de 6 a 12 

anys, i en funció del territori, iniciarem un projecte pilot en una única escola, i en cas de que 

encara restin places, s’obrirà a la resta del territori. El nombre màxim de places ofertades 

per campament urbà serà de 80  Places (40 per torn), amb la possibilitat que un infant 

pugui realitzar els dos torns. Enguany, els campaments urbans es duran a terme únicament 

durant el més d’agost, ja que durant el més de juliol ja existeix una oferta consolidada als 

barris  

 A continuació es poden trobar detallats aquests per cada territori: 

 Trinitat Nova: El projecte s’ofereix a tota la població. 
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- Escola Sant Jordi: Serà l’escola que acollirà el projecte en la seva instal·lació. 

- Escola Sant Josep Oriol: S’ofereixen places a infants d’aquesta escola 

- Territori: Participen nens i nenes que van a d’altres escoles del territori però 

viuen al barri. 

 Baró de Viver: 

- Escola Baró de Viver: Serà l’escola pilot del districte on es realitzarà el projecte. 

Tots els nens i nenes que hi participen, són alumnes de l’escola. 

 El Besós i el Maresme: 

- Escola Prim: Serà l’escola pilot del districte on es realitzarà el projecte. 

Participaran nens i nenes també de les escoles Marquina i Concepció Arenal. 

 

Com ja hem comentat, a cada barri es treballarà més concretament amb un dels centre 

educatius, que és qui, a més a més, deixarà l’espai per dur a terme algunes de les fases del 

projecte com són els campaments urbans a l’estiu. La proposta és que siguin centres on el 

projecte educatiu estigui consolidat.  

En conclusió, aquest estiu treballarem amb : 

- 3  Districtes 

- 3 Barris  

- 3 Centres Educatius Públics 

3. Què és el Lleure Educatiu i Comunitari a les Escoles (LLECE)? 

 

3.1. El Lleure Educatiu i Comunitari a les Escoles 

Amb l’objectiu de conceptualitzar el LLECE, partim del document de referència “Mesures de 

foment, reconeixement i suport de l’educació en el lleure de base comunitària”, del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut (Generalitat de Catalunya, 

2010). 

Aquest document recull el treball realitzat per un grup d’experts i expertes de l’àmbit 

educatiu i del lleure a encàrrec de la Generalitat de Catalunya, i en ell es defensa que 

l’educació en el lleure es vertebra a partir de models, organitzacions i enfocaments 

institucionals en base a tres grans tipus d’aportacions: 
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 Aportació des de l’escoltisme: moviment educatiu que neix per educar infants i 

joves des de la voluntarietat, gratuïtat i des del compromís per la transformació 

social. 

 Aportació des de l’esplai i des del lleure infantil i juvenil: el seu model pedagògic 

aposta pels valors de la convivència, el creixement personal i la transformació 

social. 

 En els darrers anys apareix una oferta d’activitats en el lleure educatiu des 

d’empreses i entitats, així com des de les mateixes administracions públiques. 

És a partir d’aquest darrer punt en què es troba la justificació i l’origen d’alguns interrogants 

i reflexions que val la pena plantejar, com per exemple: 

 Qualsevol projecte educatiu en un context d’educació no formal pot ser considerat 

d’educació en el lleure?  

 Qualsevol projecte educatiu compta amb una trajectòria conjunta i sòlida en el 

territori on desenvolupa la seva acció, per a ser considerat de base comunitària?  

El document esmentat realitza un exercici de caracterització sobre un significat actual del 

que és l’educació en el lleure de base comunitària. I també permet respondre les qüestions 

anteriorment plantejades. A continuació, reproduïm quines són aquestes bases, principis i 

característiques del que s’entén per educació en el lleure i des del reconeixement de la seva 

base i trajectòria comunitàries: 

- Que estiguin adreçades a infants i joves en edats compreses entre 3 i 18 anys 

aproximadament; 

- Que siguin d’oferta col·lectiva i que comportin una dimensió relacional i de vida de grup 

entre els nens i les nenes participants; 

- Que promoguin la participació activa de nois i noies i de les seves famílies; 

- Que tinguin finalitats educatives emmarcades en la promoció dels drets humans (Declaració 

Universal) i en els valors reconeguts en l’ordenament jurídic català; 

- Que pretenguin formar persones protagonistes dels processos de millora del seu entorn 

d’una forma sostenible, capaces de comprometre’s col·lectivament des d’una identitat 

compartida i construïda conjuntament, i amb arrelament en un context social que es vol 

transformar des de la participació activa; 
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- Que promoguin l’ús de la llengua catalana, el coneixement i l’arrelament al país, com a 

realitat física, a la seva cultura i a les seves tradicions; 

- Que els membres de l’entitat tinguin possibilitats d’una participació continuada en el temps 

a les activitats i fins i tot que se’n puguin responsabilitzar. 

- Els centres de temps lliure com a escoles de ciutadania i forces vertebradores de la societat 

democràtica; 

- L’anàlisi crítica i la sensibilització davant les problemàtiques socials; 

- Compromís amb la transformació social i amb l’arrelament al país; 

- L’autonomia i l’autogestió a partir de la coparticipació entre infants i adults. 

Conseqüentment, podem afirmar que existeixen dos principis irrenunciables des dels que es 

fonamenta el LLECE:  

 

 

 

 

Amb i per la comunitat 

Cal posar de relleu la importància de les contribucions i transformacions comunitàries que 

ha anat desenvolupant el LLECE al llarg de la seva trajectòria, i també en el present.  

 El terme educació comunitària suggereix un espai, a diferència de l’educació en el 

lleure, que suggereix un temps. L’educació es produeix en contextos físics i 

humans. El terme comunitari reforça aquesta idea: educació que es duu a terme en 

la comunitat. 

 La base comunitària d’aquestes organitzacions evidencia i reconeix l’enorme 

bagatge i trajectòria de treball amb la comunitat, i sempre des de la convicció i 

pràctica que cal construir una ciutadania crítica, política i transformadora. La 

participació és a l’ADN d’aquestes organitzacions educatives i sabem que en aquells 

territoris on hi ha un teixit socioeducatiu organitzat i en xarxa, la capacitat per a 

donar resposta als reptes comunitaris és més alta i exitosa.  

 

Amb i per la 
comunitat 

Eradicar 
l'exclusió 
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Eradicar l’exclusió 

El LLECE s’emmarca i és coherent com a model educatiu al principi d’inclusió educativa i és 

així que no es tracta d’una proposta no exempta d’ideologia, i en cap cas podem concebre-

la com a neutral. Al llarg dels anys el LLECE ha treballat educativament des de la convicció 

que és cap a l’avenç cap a una societat més respectuosa, igualitària i reconeixedora de la 

diversitat, que la societat esdevé més forta, cohesionada i compromesa. Alhora, i per 

aquesta gran fita, únicament s’hi pot avançar si es superen o eliminen aquells elements que 

generen desigualtat.  

 

3.2. Els Campaments Urbans: una acció temporal amb sentit educatiu a la ciutat  

Els elements bàsics que defineixen un campament urbà, són: 

 Què: diferents activitats amb sentit educatiu 

 Com: en coherència al model pedagògic de LLECE 

 Quan: durant l’estiu en un període intens. Curs 2016 a l’Agost. 

 On: als centres escolars 

 Qui: amb infants i joves del barri 

Els  ingredients bàsics que defineixen un campament urbà, són: 

 Ha d’incloure la realització d’un petit projecte que posi en joc les competències 

d’infants i joves per aprendre a organitzar el seu propi temps lliure 

 Ha de proposar la realització d’un petit servei al seu entorn de referència, i per 

l’interès col·lectiu 

 S’han de desenvolupar activitats en grup que permetin reflexionar sobre les pròpies 

actituds i valors 

 S’han de desenvolupar activitats en grup que generin relacions positives entre els 

seus membres i que uns aprenguin d’altres 

 S’han de desenvolupar activitats al medi obert en espais de referència del barri: 

reivindicar els espais públics, construint un sentit de vivència significativa 

Els sabors (com a inquietuds) a despertar en infants i joves en un campament urbà, per tal 

que desitgin seguir participant d’un projecte educatiu de LLECE, són: 

 Despertar curiositat i l’interès d’infants i joves en el món local que els envolta i per 

tant, la seva participació continuada en un projecte de LLECE 
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 Despertar la consciència de ciutadania jove per a posicionar-se davant aspectes o 

realitats del seu barri, i per tant, la seva participació continuada en un projecte de 

LLECE 

 

A nivell tècnic, proposem: 

 Duració d’un campament urbà durant un cicle de 15 dies. Tot i que en funció de la 

demanda, els infants podrien participar de més d’un cicle. 

 Jornada: s’ha d’adaptar a les necessitats de les famílies i els infants, sense que això 

entri en contradicció amb la coherència del projecte educatiu del casal. 

 Horari base: 

- Activitat Dinamitzada: de 10:00h a 13:00h 

Aquest espai del Campament Urbà, serà la franja horària on es farà major 

incidència en els principis del projecte. Per tant seran activitats pensades des 

de la participació activa dels nens i nenes, amb la idea d’anar planificant, 

executant i avaluant el petit “projecte-servei ” que hauran decidit en grup. 

- Activitat lliure: de 13:00h a 15:00h 

Aquest espai inclourà l’espai de dinar i l’espai de joc lliure i descans. 

- Activitat complementària: de 15:00h a 17:00h 

Activitats dinamitzades, de caire tranquil i que parteixin de l’interès dels 

infants. 

 Espai: l’espai base serà l’escola de referència. Alhora, la prioritat serà que els infants 

facin activitats complementàries i de manera quotidiana fora de l’escola, fent ús 

dels d’espais públics. 

 Sortides: es preveu que setmanalment es realitzi una sortida en algun indret que 

pugui ser d’interès educatiu. Sempre en la mesura que es pugui, es prioritzarà l’ús 

del transport públic, com un espai d’aprenentatge per a saber moure’s dins i fora 

del barri-ciutat. 

Finalment, reproduïm el següent quadre que identifica les principals característiques  d’un  

campament urbà. 
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Quadre 3.   campament urbà   

Campament urbà 

Les activitats es planifiquen en base a un projecte educatiu 

Les activitats es desenvolupen des d’un model pedagògic on 

els participants són actius i els protagonistes de 

l’aprenentatge. Es tracta d’un rol més creatiu. Es treballa des 

d’un projecte 

Les activitats són planificades entre l’equip educatiu i  els 

participants, i des d’un principi dialògic fonamenten 

aprenentatges sobre la capacitat crítica i la convivència 

El projecte educatiu compta amb una mirada cap a l’entorn 

orientada a transformar socialment realitats del territori des 

d’accions d’educació comunitària 

Les famílies hi tenen un paper més actiu i de participació: al 

final del cicle dels 15 dies hi haurà un espai de relació on els 

participants mostraran allò que han aprés 

Les famílies hi atribueixen un valor educatiu 

La missió del campament urbà s’orienta a crear sinèrgies 

educatives i incidència al territori 

L’equip educatiu està vinculat i coneix el territori i la 

comunitat 

Visió Holística 

 

4. Per què són tan necessaris els projectes educatius de LLECE als 

barris prioritaris? 

 

Els dos principis esmentats anteriorment són la base de les fortaleses i oportunitats que 

suposa un projecte educatiu de LLECE. I determinen que, sense dubte, el LLECE és un espai 

privilegiat i estratègic pel desenvolupament de la inclusió, la igualtat social i la convivència: 
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 Privilegiat perquè els joves i famílies que hi participen ho fan, en la gran majoria de 

situacions, d’una manera voluntària i des d’una actitud positiva i evidenciant com a 

significativa l’experiència de la pròpia participació.  

 Estratègic perquè el LLECE té l’oportunitat de posar en relació a la diversitat 

sociocultural, a través de joves i famílies d’orígens i condicions diverses que en 

altres circumstàncies no es relacionarien. I aquesta oportunitat estratègica no es 

situa únicament en clau educativa sinó en clau de barri i societat, perquè és a través 

de la inclusió que podem imaginar i construir avui, com volem ser demà.  

No obstant, hi ha també debilitats i amenaces a superar. Diferents estudis desenvolupats 

els darrers anys1 han identificat en els projectes de LLECE una tensió entre: el compromís 

per a la transformació social i la voluntat de treballar amb el conjunt de la diversitat per una 

banda; i, per l’altra, la poca presència a territoris desfavorits d’aquest tipus de projectes. 

També, la poca presència, dins els projectes, de la diversitat sociocultural existent als 

territoris on es desenvolupen. Aquesta tensió es pot explicar a partir de diferents 

condicions que la generen i la mantenen i que a continuació es detallaran com a debilitats i 

amenaces.  

Així doncs, qualsevol projecte educatiu de LLECE té unes fortaleses pròpies del 

plantejament educatiu i oportunitats externes de la pròpia idiosincràsia del territori. No 

obstant, les debilitats del propi plantejament educatiu, així com les possibles amenaces 

externes també existeixen i no es poden obviar.  

En aquesta línia, al Quadre 4 s’han treballat els principals elements que caldrà tenir en 

compte a l’hora de desenvolupar en barris prioritaris projectes educatius de LLECE. Alguns 

d’aquests elements són propis dels projectes de LLECE i d’altres vénen marcats per les 

característiques d’aquests barris. De la mateixa manera cal tenir en compte que no en tots 

els barris es comptarà amb tots i cadascun dels elements, i per això serà necessari dur a 

terme una anàlisi semblant per cada territori.  

  

                                                           
1 Com per exemple: Informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars (Síndic Greuges, 2014) o L’educació 

intercultural a les organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària (Iglesias, 2014) 
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Quadre 4. Anàlisi DAFO del projecte 

IN
T

E
R

N
 

Debilitats Amenaces 

E
X

T
E

R
N

 

 Dificultats d’accés als projectes educatius per part de les famílies per manca de comprensió del sentit 

dels projectes de LLECE 

 Dificultat i complexitat de comptar amb quotes de diversitat sociocultural que siguin un reflex del 

territori 

 Manca de formació i estratègies organitzatives per part dels equip educatius per a la gestió de la 

diversitat sociocultural 

 Dificultats d’arrelament dels projectes de LLECE als diferents territoris. Procés a llarg termini 

 Dificultats per crear equips educatius estables en el temps  

 Manca de temps per treballar conjuntament amb les ofertes de lleure que ja estan pactades als barris 

durant el mes de juliol 

 Dificultats per dur a terme el projecte de manera uniforme. Cal adaptar el projecte a cada territori. 

 Excés d’intervenció de l’administració pública 

 Falta de protecció de l’administració pública 

 Dependència de les administracions públiques 

 Poca o nul·la tradició de LLECE als territoris 

 Desconeixement del valor afegit que aporta el LLECE a la 

societat 

 Existència de dificultats per a la coordinació comunitària 

 

Fortaleses Oportunitats 

 Posa en relació a infants, joves i famílies de diferents orígens culturals i condicions socials que d’una 

altra manera no s’hi posarien 

 Contribueix a la capacitat de la comunitat educativa per organitzar-se i fer front d’una manera 

conjunta als reptes educatius que es tenen davant 

 Genera processos d’aprenentatge bàsics pel desenvolupament personal, social i educatiu d’infants i 

joves 

 Esdevé un recurs educatiu i de suport a la tasca que desenvolupen els centre escolars i altres 

institucions del territori 

 Contribueix a una major expectativa educativa d’infants i joves des d’estratègies compartides amb els 

centres escolars 

 Contribueix d’una manera important a la convivència del barri i a la transformació social del mateix 

 Existència d’una estratègia política local que impulsa 

projectes de LLECE 

 Tradició de treball comunitari als diferents territoris 

 Experiència de les diferents federacions i associacions de 

LLECE 

 Existència d’institucions col·laboradores per tal de 

difondre el projecte al territori  



Creació de projectes educatius de LLECE a barris prioritaris de Barcelona     
                                                                                                         

17 
 

 Genera espais de formació com a monitors d’educació en el lleure per als joves del territori 

 Enforteix el teixit associatiu del barri 

 Permet iniciar o augmentar la presència del LLECE a territoris on tradicionalment no hi ha estat 
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PART 2: MARC APLICATIU 

 

5. Presentació del projecte 

 

5.1. Finalitat del projecte 

Aquest projecte té com a finalitat última la consolidació d’una oferta de LLECE als barris 

prioritaris esmentats. Ho farem a partir de l’assoliment d’un primer pas que és la creació i 

impuls de diferents campaments urbans durant l’estiu del 2016 i que parteixen de la base 

del projecte d’un model pedagògic  del LLECE. 

 

5.2. Objectius del projecte 

Els objectius generals del projecte BAOBAB són:  

 Realitzar de campaments urbans als quatre barris prioritzats basats en el model 

pedagògic de LLECE. 

 Establir les condicions necessàries per a l’emergència de propostes sòlides i 

sostenibles de LLECE als diferents barris. 

 Impulsar altres campaments urbans i emergències de propostes de LLECE en altres 

barris prioritaris. 

 

5.3. Aspectes específics que cal considerar quan es crea un projecte de LLECE 

Per tal que puguin dur-se a terme aquests projectes de LLECE als diferents barris i que 

tinguin possibilitat real de continuïtat cal assegurar algunes condicions necessàries inicials. 

Al Quadre 5 es poden trobar aquests elements organitzats en quatre grans apartats: 

territori, centres educatius, equips educatius del projecte i famílies, infants i joves. 
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 Quadre 5. Elements específics que cal considerar per a la creació d’un projecte de LLECE 

Territori Centres educatius Equips educatius del projecte Famílies, infants i joves 

 Necessitat de propostes d’educació 

en el lleure de qualitat i de base 

comunitària al barri 

 Institucions i entitats del barri amb 

predisposició per ajudar a la 

consolidació d’aquests projectes 

 Administració Local 

 Presència de membres del projecte 

als espais de coordinació de les 

diferents entitats del territori 

 Implicació de federacions i 

associacions de LLECE en el 

projecte 

 Comptar amb el suport d’agents 

clau de la comunitat que puguin 

ajudar a impulsar el projecte 

 Conèixer ofertes d’estiu del 

territori. Crear sinèrgies. 

 Projectes de Recerca Universitària 

 Coordinació amb els centres 

educatius on es duran a terme els 

projectes de LLECE 

 Coordinació amb els centres 

educatius del territori per a la 

selecció dels infants i joves que 

participaran al projecte 

 Suport dels equips dels centres 

educatius per a fer difusió del 

projecte 

 

 Negociació d’espais per poder dur 

a terme el projecte a curt i llarg 

termini: espais compartits i únics i 

ampliació d’obertura horària 

 Equip educatiu implicat en el 

projecte que relacioni l’experiència 

en altres projectes de LLECE amb el 

coneixement i l’arrelament al barri 

on es durà a terme el projecte 

 Formació dels equips educatius en 

LLECE 

 Voluntat dels equips educatius de 

continuar impulsant a llarg termini 

el projecte 

 Coneixement del sentit i el valor del 

LLECE 

 Coneixement de l’existència del 

projecte de LLECE que es 

desenvolupa al barri 
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 5.4. Aspectes singulars a considerar de cada territori 

Tot i l’existència de condicionants generals a tenir en compte per tots els territoris on es 

durà a terme l’acció, cal tenir en compte algunes especificacions de cada barri focus. A 

continuació es detallen:  

Quadre 6. Aspectes singulars a considerar de cada territori 2016  

*Contactats fins el moment 

* Educació Comunitat Agents clau Altres 

La Trinitat 

Nova 

Direcció de servei a les 

persones i de territori i 

tècnics dels districtes.   

 

Direccions dels centres 

escolars: Sant Jordi i 

Sant Josep Oriol 

 

Referent territorial del 

Consorci d’Educació 

 AAVV 

 

Pla comunitari 

Serveis Socials 

 

Casal Jove 

Roquetes 

 AAVV 

 

Pla Comunitari 

 

Districte 

  

 Direcció de servei a les 

persones i de territori i 

tècnics dels districtes. 

   

Direcció de l’escola Baró 

de Viver 

 

Referent territorial del 

Consorci d’Educació 

 Xarxa d’infància-

adolescència i 

joventut de Baró 

de Viver 

 

Serveis Socials 

 

Dinamitzadors 

juvenils territori 

 

Sala jove Baró de 

Viver 

 

Districte 

Associació 

Rromane 

Siklovne 

Baró de 

Viver 

El Besós i el 

Maresme 

Direcció de servei a les 

persones i de territori i 

tècnics dels districtes.   

 

Referent territorial del 

Consorci d’Educació 

 

Direccions de l’ Escola 

Prim, Marquina i 

 Casal de barri 

 

Casal de Barri 

 

Districte 
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Concepció Arenal 

 

 

5.5. Estratègia transversal 

Conformen l’estratègia transversal del projecte essent claus pel seu desenvolupant, els 

següents àmbits: 

 Àmbit administració púbica: Comissionat Educació, IMEB, Regidoria de l’Àrea de 

Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, Àrea de Drets Socials,  Institut Infància i altres. 

 Àmbit contextual: PECB, PAM, Pla de Barris 

 Àmbit projecte: Direcció Científica, Direcció tècnica, i Comissió Directora (tècnics de 

barri, consellers d’educació dels districtes, tècnics d’educació, representants de les 

federacions i CJB o altres) 

 Àmbit impacte: Pla de xoc educatiu: contribució des del LLECE (Projecte Baobab) 

 

5.6. Desenvolupament del projecte 

El projecte que es presenta a continuació consta de 2 grans etapes:  

 Etapa 1 – EL PLANÇÓ: aquesta primera etapa es desenvolupa des del mes de març 

fins al mes d’agost del 2016 i té, com a objectiu principal, realitzar campaments 

urbans a tres districtes dels barris prioritaris de la ciutat de Barcelona (territoris 

2016). Aquesta etapa és clau per aconseguir que es desenvolupin projectes de 

LLECE a llarg termini en aquests barris. 

 Etapa 2 – LA REPOBLACIÓ: en aquest segon moment, que s’iniciarà el mes de 

setembre de 2016, es plantejaran dos objectius principals: establir les condicions 

necessàries per al creixement d’esplais i caus als tres barris on s’han dut a terme els 

campaments urbans; i establir els acords i les bases necessàries per a la realització 

de campaments urbans en altres barris de la ciutat de cara a l’any 2017 (territoris 

2017). 

Seguint la imatge metafòrica del creixement d’una planta s’han plantejat 4 fases 

organitzades en les dues grans etapes anteriors: el creixement i la repoblació. A la Figura 1 

es pot veure com s’organitzen les diferents etapes i fases.  

Figura 1. Les etapes i les fases pels territoris 2016 i 2017 
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Com es pot veure a la Figura 1, l’etapa de repoblació inclou diferents fases en funció dels 

territoris on es duu a terme l’acció. Els territoris que hauran iniciat el projecte l’any 2016 

continuaran amb les Fase 3 i 4 durant l’etapa de repoblació; en canvi, els territoris que es 

sumin al projecte a partir del 2017 començaran les Fases 1 i 2 durant l’etapa de repoblació. I 

si en un futur s’hi volen sumar més territoris l’esquema es repetiria.  

Al Quadre 7 es detallen els objectius de cada fase i es concreta en el temps cada fase pels 

territoris 2016. En el cas dels territoris 2017 el cronograma seria el mateix però de l’any 

corresponent. 

Quadre 7. Objectius i cronograma de les fases pels territoris 2016 

 Objectiu específic Cronograma 

Etapa 1:  

El plançó 

Fase 1: 

L’abonament 

- Generar condicions òptimes per a la realització 

dels campaments urbans als territoris 2016 

Maig – Juliol 

2016  

Fase 2: 

Les llavors 
- Realitzar els campaments urbans 

 Agost 2016 

Etapa 2:  

La repoblació 

Fase 3: 

Els brots 

- Assentar les bases per a un correcte funcionament 

dels projectes educatius de LLECE 

- Iniciar la implementació dels projectes d’hivern de 

LLECE 

Setembre – 

Desembre 

2016 

Fase 4: 

El creixement 

- Fer seguiment de la implementació dels projectes 

d’hivern de LLECE 

- Generar condicions de sostenibilitat dels projectes 

d’hivern de LLECE 

Gener – Juny 

2017 

 

A continuació es detallen per cada fase les accions més importants a desenvolupar dividides 

en: accions de gestió, accions educatives i accions comunitàries. 

 

Territoris 2016 

Territoris 2017 

Etapa 1: El plançó Etapa 2: La repoblació 

F1 

L’abonament 

F2 

Les llavors 

F3 

Els brots 

F4 

El creixement 

F1 

L’abonament 

F2 

Les llavors 
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Quadre 8. Accions de la Fase 1: L’abonament 

FASE 1: L'ABONAMENT 
(març – juliol 2016) 

Accions de gestió Accions educatives Accions comunitàries 

1.- Presentació, discussió i 
tancament del document amb: 
1.1.: Xarxa municipal de Districtes 
1.2.:  Consorci d’Educació: 
  -Direcció dels centres educatius 
  -Consorci d’Educació 
1.3.:Entitats i Federacions de Lleure  
1.4.:Universitats 
  

Maig-
Juny 

1.- Disseny de la programació 
educativa dels campaments urbans  
1.2.: Aportacions de les federacions de 
LLECE 
1.2.: Aportacions de les entitats i 
associacions del barri 

Juny 
1.- Creació de la comissió 
directora i definició de 
funcions 

 Maig 

Objectiu: Generar 
condicions òptimes per a la 
realització dels 
campaments urbans als 
territoris 2016 

2.-Seleccionar el centres educatius 
del barri on es realitzaran els 
campaments urbans 
2.1.: Formalització dels aspectes 
legals, formals i tècnics amb els 
centres escolars pel 
desenvolupament dels campaments 
urbans (contactes, gestió espais, 
horaris, convenis, seguretat, etc) 

Maig-
Juny 

2.-Disseny de la formació dels equips 
educatius.  
2.1.: Aportacions de les federacions 
2.2.: Aportacions de les entitats del 
barri 

Juny 

2.- Presentació del projecte 
global i dels campaments 
urbans als centres escolars 
del barri 
2.1: Consensuar criteris per 
l'establiment d'itineraris 
d'accés als campaments 
urbans 

Juny 

3. Realització de les formacions als 
equips educatius (fase 1) 

Juliol 

3. Repartiment d’entitats  i 
Federacions de lleure per barris 

Maig - 
Juny 4.- Establiment dels criteris i 

condicions que s'han de donar per a 
garantir la transformació de 
campaments urbans a projectes 
educatius del LLECE 

Maig - 
Juliol 

3.- Presentació del projecte 
global i dels campaments 
urbans a les entitats 
socioeducatives del barri 
impulsores del Projecte 
3.1: Consensuar criteris amb 
les entitats socioeducatives 
per l'establiment 
d'itineraris d'accés als 
campaments urbans 

   
4. Escollir la entitat i/o associació del 
barri que impulsarà el projecte 
4.1 Conèixer l’oferta d’estiu del barri 
adaptar-nos i/o complementar-la. 

 juny 
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5.-Criteris, selecció i constitució dels 
equips educatius 

juliol     

6.-Realització de les inscripcions als 
campaments urbans 

Juny 

  

4.- Difusió dels 
campaments urbans a la 
comunitat (4.1. Famílies, 
4.2. AAVV i 4.3. altres) 

Juny 

 

 

Quadre 9. Accions de la Fase 2: Les llavors 

FASE 2: LES LLAVORS 
(Agost 2016) 

Accions de gestió Accions educatives Accions comunitàries 

1.- Realització dels campaments 
urbans 

Agost 
1.- Realització dels campaments 
urbans 

Agost 

1.-Coordinació amb 
diferents agents del 
territori i els equips 
educatius 

 
Setembre/octubre 

Objectiu: Realitzar els 
campaments urbans 

2.- Valoració dels equips de 
campaments urbans 

Agost-
Setembre 

2.-Valoració del funcionament dels 
campaments urbans (programació 
educativa) 

Agost-
Setembre 

2.-Valoració dels 
campaments urbans amb 
les entitats del territori i 
amb els centres 
educatius 

Setembre/octubre 

    

3.-Valoració dels 
campaments urbans amb 
les famílies 

Agost-Setembre 
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Quadre 10. Accions de la Fase 3: Els brots 

FASE 3: ELS BROTS 
(setembre - desembre 
2016) 

Accions de gestió Accions educatives Accions comunitàries 

1.-Ubicació dels projectes educatius 
de LLECE a locals del barri 

Setembre 
1.-Identificació de nous perfils 
familiars a participar al projecte 
d'hivern de LLECE 

Setembre 

1.-Revisió amb els centres 
escolars sobre els infants i 
joves susceptibles de 
participació al projecte de 
LLECE: itineraris d'accés 

Setembre 

Objectius: Assentar les 
bases per a un correcte 
funcionament dels 
projectes educatius de 
LLECE; Iniciar la 
implementació dels 
projectes d'hivern de LLECE 

2.-Consolidació dels equips 
educatius  

Setembre 
2.- Realització de les formacions als 
equips educatius (fase 2) 

Setembre 
2.-Revisió amb les entitats 
socioeducatives sobre els 
infants i joves susceptibles de 
participació al projecte de 
LLECE: itineraris d'accés 

Setembre 
3.-Difusió del projecte d'hivern de 
LLECE 

Setembre 
-Octubre 

3.-Programació dels projectes 
d'hivern    3.2-: Aportacions de les 
federacions de LLECE 

Octubre 

4.-Realització de les inscripcions al 
projecte d'hivern de LLECE 

Setembre 
-Octubre 

4.-Consolidació dels grups d'infants i 
joves 

Octubre-
Desembre 

3.-Coneixement del projecte 
de LLECE per part de les 
famílies del barri 

Setembre 
- Octubre 

  
5.-Inici de les activitats del projecte 
d'hivern de LLECE 

Novembre-
Desembre 

4.-Accions específiques de 
difusió del projecte de LLECE 
a altres perfils familiars 

Setembre 
- Octubre 

  
6.-Seguiment i avaluació continuada 
dels projectes d'hivern 

Setembre-
Desembre 

    

5.-Coordinació amb diferents 
agents del territori i els 
equips educatius 

Setembre 
- 

Desembre 
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Quadre 11. Accions de la Fase 4: El creixement 

FASE 4: EL CREIXEMENT 
(gener - juny 2017) 

Accions de gestió Accions educatives Accions comunitàries 

1.-Difusió del projecte d'hivern de 
LLECE en base als primers resultats 

Gener-
Febrer 

1.-Programació del projecte d'hivern 
de gener a juny 2017 

Gener 
1.-Treball amb les famílies del 
projecte 

Gener-
Juny 

Objectiu: Fer seguiment de 
la implementació dels 
projectes d'hivern de 
LLECE; Generar condicions 
de sostenibilitat dels 
projectes d'hivern de LLECE 

2.-Consolidació dels equips 
educatius 

Gener-
Març 

2.-Consolidació i creixement dels 
grups d'infants i joves 

Gener-
Març 

2.-Treball en xarxa entre els 
diferents agents del territori i 
els equips educatius 

Gener-
Juny 

3.-Formació dels equips educatius en 
captació de recursos econòmics 

Febrer-
Març 

3.-Realització de les activitats del 
projecte d'hivern de LLECE 

Gener-
Juny   

  
4.-Seguiment i avaluació continuada 
dels projectes d'hivern 

Gener-
Juny   
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5.6.1. Etapa 1: El plançó 

Aquest període té per objectiu principal realitzar campaments urbans als tres barris 

prioritaris de la ciutat de Barcelona (territoris 2016). El treball que es realitzi durant aquests 

primers mesos, de març a agost del 2016 serà la base dels projectes de LLECE que es 

desenvoluparan a partir de setembre de 2016 en aquests barris. 

Participants 

Els participants dels campaments urbans seran infants que hagin cursat durant el curs 2015-

2016 algun curs de l’etapa d’educació primària en centres educatius dels barris. Així doncs 

en la seva majoria tindran entre 6 i 12 anys. Es donarà prioritat a aquells infants que 

actualment no estan rebent cap ajuda i/o suport per part de l’administració, i que durant 

l’etapa d’estiu, ja sigui per desinformació o bé perquè la oferta educativa té un cost que les 

famílies no poden assumir, no participen de cap activitat. 

 Seran els mateixos centres educatius o altres serveis del territori, els que facilitin la 

informació als infants i les seves famílies,  en base a diferents criteris:  

 Vincular el procés escolar a l’educatiu garantint que uns determinats infants i joves 

comptin amb continuïtat en el seu procés educatiu. 

 Identificar àrees específiques de treball en les que es considera que infants i joves  

té sentit que les reforcin. 

Els infants podran participar 1 o 2 cicles del campament urbà, en funció del nombre 

d’inscrits. Els cicles seran de 15 dies:  

 Primer  cicle: de l’1 al 12 d’agost de 2016 

 Segon cicle: del 15 al 26 d’agost de 2016 

A cada cicle de participació es dividiran els participants en dos grups en funció de l’edat per 

tal d’adequar les activitats a les seves característiques i necessitats. Les ràtios seran de 40 

participants per cicle, per tant en un mes com a màxim, podran participar 80 infants. 

 Grup 1: infants de 1r, 2n i 3r de primària (entre 10- 20  infants per cicle de 

participació). 

 Grup 2: infants de 4t, 5è i 6è de primària (entre 10 i 20 infants per cicle de 

participació). 
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Tot i que els grups funcionaran de manera independent es faran també activitats conjuntes. 

 

Els infants seran els participants directes però hi haurà altres persones i institucions que 

participaran al projecte de manera indirecte:  

 Famílies dels infants: coneixeran el projecte a través dels seus fills i filles, però també 

participaran en algunes activitats al final del cicle de participació dels seus fills i filles 

amb el doble objectiu d’implicar-los en el projecte i d’augmentar el seu coneixement 

sobre el funcionament dels projectes de LLECE. 

 AMPAs dels centres educatius: participaran al projecte a partir de la difusió del 

mateix entre les famílies dels seus centres educatius i en el cas que siguin les 

encarregades de la gestió dels espais dels centres també es coordinaran amb els 

equips educatius dels campaments urbans. 

 Centres educatius: els centres educatius dels barris participaran al projecte 

participant en la selecció dels infants i cedint espais per a la realització dels 

campaments urbans.  

 Tècnics d’educació i de barri dels districtes: participaran dels campaments urbans a 

través del seguiment de la coordinació dels mateixos. Seran una figura clau per tal 

de conèixer la realitat del barri, alhora que també ajudaran a la negociació a l’hora 

d’escollir la entitat o associació que impulsarà i dinamitzarà el projecte al barri. 

 Les Universitats: En col·laboració amb projectes de recerca que ja estan duent a 

terme als barris 

Equips educatius 

Els equips educatius que duran a terme el campaments urbans estaran formats per: 

persones amb molta experiència i formació en l’àmbit del LLECE, que siguin o hagin sigut 

monitors i monitores en centres d’esplai i agrupaments escolta; i persones arrelades als 

diferents territoris i que puguin aportar els seus coneixements sobre el territori on es durà a 

terme l’acció. 

La proposta seria que de l’equip educatiu hi hagués un 50% de monitors/es del territori i 

l’altre 50% monitors/es externs al territori. 

Per cada grup d’infants hi haurà un equip de monitors format per un noi i una noia. I a cada 

campament urbà es comptarà amb un coordinador o coordinadora que faci suport als 

equips de monitors, seguiment de tot el projecte i organització del campament. Tots els 
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coordinadors tindran contacte amb la direcció tècnica del projecte amb qui es coordinaran 

periòdicament. Així doncs a cada campament hi haurà un equip educatiu format per 5 

persones com a mínim: dos monitors per grup d’infants i la persona que dugui a terme la 

coordinació. Les ràtios compleixen el decret 137/2003 que regula les activitats  d'educació 

en el lleure, i que assenyalen que és necessari 1 monitor/a per cada 10 participants. 

 Tot i això, per la complexitat el territori, hem baixat la ràtio a 1 monitor/a per cada 8 infants. 

Per tant, els equips educatius estaran formats per 5 monitors/es i 1 director/a. 

 En el cas que hi hagi joves menors de 18 anys ajudant en les activitats aquests comptaran 

com a participants, i per tant, hauran d'estar contemplats dins les ràtios. Com a mínim el 

40% de l'equip haurà de tenir el títol de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure. I la 

persona coordinadora haurà d'estar en possessió del títol de director/a d'activitats 

d'educació en el lleure. 

També es valorarà la participació de joves de 4t d’ESO i d’educació post-obligatòria, que 

puguin realitzar funcions de suport als monitors de cada grup i així adquirir experiència i 

familiaritzar-se amb les dinàmiques dels projectes de LLECE. Aquesta participació es pot 

vehicular a partir de projectes d’Aprenentatge-Servei. 

Durant el mes de juliol, els equips educatius participaran en una  formació on treballaran: el 

concepte i sentit dels campaments urbans, aspectes de les metodologies d’intervenció i 

avaluació, i característiques del projecte. Aquesta formació servirà com a punt d’inici del 

treball dels equips educatius, ja que a partir d’aquí s’organitzaran i programaran les 

activitats de cada campament urbà. 

 

5.6.2. Etapa 2: La repoblació 

Aquesta etapa té el doble objectiu de: per una banda, establir les condicions necessàries per 

al creixement d’esplais i caus als territoris 2016; i per l’altra, establir els acords i les bases 

necessàries per a la realització de campaments urbans als territoris 2017.  

El primer és un objectiu a llarg termini, doncs, en territoris on no hi ha experiències prèvies 

de LLECE s’ha de fer una feina inicial de sensibilització i difusió important. I serà a través 

d’un treball educatiu de qualitat constant, sumat a la difusió, que es podran anar 

consolidant equips de participants i equips educatius que es mantinguin al llarg del temps 

participants i duent a terme projectes d’hivern de LLECE   
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El participants en aquests projectes d’hivern de LLECE seran infants i joves dels territoris 

2016, tant els que hagin participat als campaments urbans organitzats l’estiu de 2016 com 

d’altres que no. L’organització d’aquests projectes d’hivern és la mateixa que un 

agrupament escolta o un grup d’esplai setmanal, que fa activitats els dissabtes a la tarda 

durant el curs escolar, i algunes sortides i excursions de tot el cap de setmana.  

Dins els equips educatius que desenvoluparan els projectes d’hivern de LLECE és important 

que alguns hagin format part dels equips de campaments urbans. I és també clau mantenir 

la idea d’equips mixtes entre persones amb experiència en LLECE i persones arrelades a 

cada territori, com els joves d’ESO i batxillerat que hauran ajudat el equips educatius durant 

els campaments urbans.  

Abans de començar els projectes d’hivern de LLECE també es realitzaran formacions amb 

els diferents equips per treballar: el concepte i sentit dels projectes d’hivern de LLECE, la 

metodologia d’intervenció i avaluació i l’organització interna dels grups d’hivern entre 

d’altres. 

I per tal d’assolir el segon objectiu, de reproduir els campaments urbans 2016 en altres 

territoris, es repetiran les etapes i l’organització seguida en les fases 1 d’abonament i 2 de 

llavors explicades anteriorment.  

 

5.7. La comunicació com aspecte bàsic per a la conformació de projectes de LLECE 

La comunicació és un element fonamental per l’èxit del projecte BAOBAB.  Concretament 

identifiquem com a quatre els àmbits en els que s’orienta l’estratègia comunicativa del 

projecte: 

 Comunicar a la comunitat del barri la importància del projecte en termes de 

contribució a la seva cohesió social. 

 Comunicar a futurs participants (infants i joves) la importància del projecte en 

termes d’experiència educativa significativa. 

 Comunicar a les famílies i des d’un llenguatge apropiat per a la construcció 

compartida del sentit educatiu del projecte. 

 Comunicar al teixit socioeducatiu la necessitat de la seva col·laboració com a factor 

d’èxit del projecte. 
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En aquest context, cal desenvolupar una estratègia comunicativa que contempli alguns 

aspectes.  

Comunicació interna del projecte 

S’entén per comunicació interna aquella que tindrà per objectiu garantir la bona marxa del 

projecte per part de les diferents administracions implicades. Per això, es constituirà una 

comissió directora integrada per l’Ajuntament de Barcelona ( IMEB i Tècnics de territori del 

districte 

) i Consorci d’Educació de Barcelona (referents territorials) juntament a la direcció tècnica 

del projecte. Paral·lelament i a cada barri, des de la direcció tècnica del projecte es 

concretaran diferents equips de seguiment del projecte BAOBAB. 

Comunicació externa del projecte 

La comunicació externa del projecte es desenvoluparà des de la combinació de productes 

comunicatius, en funció de cada necessitat, ja siguin orals, escrits o visuals. Des d’una 

estratègia comuna es tractarà d’adequar el missatge i llenguatge al destinatari: 

 Futurs participants: experiència 

Comunicació 

COHESIÓ 
SOCIAL - 

comunitat 

EXPERIÈNCIA - 
participants 

SENTIT - famílies 

COL.LABORACIÓ 
- xarxa 
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- Altres infants i joves participants del Projecte Baobab expliquen la seva 

experiència 

- Es passa un vídeo sobre què és LLECE 

 Comunitat (cohesió social) 

- S’identifiquen els líders positius de la comunitat 

- Es demana col·laboració als mitjans locals (diaris o publicacions o radio local) 

 Teixit (col·laboració) 

- Per explicar el sentit educatiu del LLECE i la seva relació amb l’èxit educatiu hi 

col·labora professorat amb experiència o coneixement sobre LLECE 

 Famílies: sentit 

- Famílies vinculades al Projecte Baobab expliquen a altres famílies 

potencialment interessades la seva experiència i responen a la pregunta: què 

aporta el LLECE als meus fill/es? 
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