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1. Introducció

Enguany continuem construint ciutat amb el projecte Giup. Si sou observadors veureu que
li  hem donat  la  volta  al  nom del  centre,  perquè aquesta  és  la  intenció  del  que fem.
Voldríem crear de l'experiència de l'institut un quelcom emocionant . Arrel de les tutories
amb els alumnes de centres de primaria detectem que existeixen moltes pors: al bullying,
a com els tracten els més grans, les amonestacions, als exàmens, al munt de professors
que  tindran...  Vam pensar:  -Tens  por,  angoixa,  inquietud,  nervis...  dóna’ls  hi  la  volta:
il·lusió,  emoció,  seguretat,  confiança.  Crida  GIUP!  i  alhora  repensar  la  figura  de
l'adolescent. Aquí no som persones egòlatres i materialistes, els joves de Santa Coloma
aspiren a fer de la seva ciutat un entorn de comunicació i convivència saludable, un espai
de  relacions  intergeneracionals,  i  per  això  no  només  treballen  per  acompanyar  als
alumnes de 1er de la ESO en la seva nova aventura, també s'engresquen participant en
activitats  fora  del  centre:  Fan  tutories  als  alumnes  de  sisè  en  diferents  escoles  del
municipi  on  els  hi  desmitifiquen  les  pors  que  tenen  respecte  al  institut,  els  hi  fan
masterclass de ball i col·laboren amb els més petits explicant-lis contes o implicant-se en
les activitats  de Nadal,  sant  Jordi  i  disposats a intervenir  sempre que els  mestres ho
necessitin. D'aquesta manera volen ser bons referents per les generacions que els hi van
darrere. I ho estan aconseguint, si més no, nosaltres ens sentim molt orgullosos del seu
esforç i la seva implicació.

2. Serveis

1. Oficina

Ens encarreguem quatre padrins. Dos estan en un dia i el altres dos en un altre. Nosaltres
estem al primer pati, els  dimarts i els dijous en el nostres espai. El que fem es rebre a la
gent que necessita  ajuda amb algun treball o examen, o te algun problema, i el diem quin
padrí pot ajudar-lo. Tenim una agenda en la qual tenim apuntat el nombre dels padrins i
les coses que fan i mirem qui és més apropiat per al nen que ens demana ajuda.
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2. Reforç escolar

Des de el projecte GIUP oferim també un servei acadèmic per als nostres companys de
primer  cicle.  Si  ells  volen  gaudir  d'aquest  servei  tan  sols  s'han  de  comunicar  amb
nosaltres i concretem les hores en les quals els ajudarem a estudiar, o resoldre el seus
dubtes  També els  hi  expliquem les  coses  emparant  la  nostre  experiència,  ja  que els
dubtes o neguits acadèmics que tenen ells els hem patit nosaltres fa tan sols un parell
d'anys, i  per tant els tenim frescos i intentem explicar-s'ho de la millor forma possible.
Dintre d'aquest servei podríem dividir dos grups d'alumnes als qui ajudem: aquells que
venen per resoldre dubtes puntuals, i aquells que acudeixen a nosaltres per a un reforç
més constant sobre una o diverses assignatures. En principi exercim aquest servei a les
hores de pati a la biblioteca, però quan el reforç és regular estem sempre disposats a
quedar a l'àmbit extraescolar.

Considerem que aquest servei pot ser útil per a tots els alumnes, i  creiem que ajudar als
alumnes que estan fent una cosa que hem fet nosaltres fa poc els ajuda a la comprensió
dels seus dubtes amb major facilitat. A més a més és una bona formar de donar-nos a
conèixer entre ells,  i  així  poder-lis  oferir  els altres serveis d'acompanyament,  o els de
tutories que també oferim.

Hi ha hagut diferents alumnes que han demanat ajuda per algun problema, la majoria de
problemes han sigut degut a que les famílies no els donaven el suport econòmic per pagar
alguns extres de l’escola. I l’altre tipus ha sigut de conflictes entre companys que han sigut
solucionats pels padrins.

3. Tutories a 1r

Ens repartim les classes de 1er i anem a fer dinàmiques i xerrades amb els alumnes per
tractar alguns temes escollits amb anterioritat per ell o els seus tutors.

També els vam ajudar a preparar les comparses de Carnaval, a preparar les disfresses i
els balls que volien fer, per a tal de que poguessin participar del Carnaval an nostre centre
i ajudar-los amb la organització durant el seu primer any.
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4. Sortides a escoles de 6è

Una de les activitats dels padrins és anar a escoles de primària en els cursos de sisè i
alguns de cinquè i quart a fer dinàmiques de grup, en les que és vol treballar la cohesió de
grup i rolls a l’aula.

Es va enviar a cada escola de Santa Coloma de Gramenet diverses dinàmiques a escollir
per cada classe.

Aleshores, després de les classes els padrins anaven a l’escola de primària a fer dites
dinàmiques, a les quals, en acabar-les es feia una petita reflexió per a que s’adonessin
que  no  era  només  un  joc,  sinó  també  una  manera  de  reflexionar  sobre  el  seu
comportament, tant individual com de grup.

Una de les dinàmiques que més es  va demanar va ser  ‘’mocador-preguntes’’  el  qual
consistia en el treballar en equip per tal de aconseguir el mocador, no és el típic joc del
mocador, sinó que anàvem fent preguntes de cultura general en el qual havien d’apuntar
la resposta en un paper i amb alguna dificultat en el camí fins al mocador (‘’pota coixa’’,
carretó, el cranc, etc.) i no solia guanyar l’equip en el quan hi havia individualitats sinó el
que treballava en equip. Després a la reflexió es va parlar dels motius pels quals perd un
equip i guanya l’altre i van adonar-se que era pel treball en equip.

Als padrins els ha agradat molt fer aquesta activitat ja que han vist el comportament dels
nens de primària en el seu dia a dia i ha sigut una gran experiència poder-los ajudar a
veure el seu comportament des d'un punt crític per a ajudar a millorar-lo.

5. Obres de teatre a guarderies

El dia 21 d’abril vam fer una representació de la llegenda de Sant Jordi a l’escola bressol
Oliveres.  Aquesta  la  vam  organitzar  en  tres  dies:  el  primer  dia;  vam  assignar  els
personatges i vam dividir la llegenda en escenes, el segon dia; vam fer els diàlegs i el
tercer vam practicar els assajos de l’obra. Com sabíem que l’escola tenia un projector, una
de  les  nostres  companyes  va  fer  un  power  point  amb els  diferents  paisatges  de  les
escenes.

Abans de l’actuació estàvem una mica nerviosos però una vegada acabada vam quedar
molt satisfets amb el nostre treball i amb l'acolliment que va tindre per par dels infants.
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6. Contes als nens del Millet

Una tarda vam anar tres padrins a llegir tres contes d’animals a les classes d’infantil de
l’escola Millet, on a cada conte ensenyavem una moralitat als nens. Més que llegir-los, els
vam representar,  disfressant-nos  del  animals,  on  cada  persona  feia  de  narradora  en
cadascun. El primer conte anava d’una marmota que inventava objectes i amb aquest
aprenies a que compartir és millor. El segon anava d’un elefant que arribava a una illa de
micos i aquests no sabia que li tenien por i no l’entenien, però al final comprenen que és
bo i així apreníen que no s’ha de jutjar el que no coneixes. L’últim anava d’una granja on
els animals per la nit demanaven a la lluna ser un altre animal, menys el gall que només
demanava ser millor, aprenent així que no s’ha de voler ser una altre persona, sinó que
s’ha  de millorar  un  mateix  sempre.  Aquesta  experiència  ens  va  ser  molt  satisfactòria
perquè ens vam divertir, els nens s’ho van passar bé i a més van aprendre lliçons que
considerem importants.

7. Activitats nadalenques al Millet

Per Nadal vam fer algunes activitats i aparicions a l’Escola Lluís Millet. Aquest any hem
gaudit molt del Nadal, i no només perquè arriben les festes i els regals, sinó perquè  els
padrins de 4t del Puig hem col·laborat amb l’escola Millet a decorar la seva escola. Els
encarregats de la decoració del Millet ens van rebre molt amablement.

Aquestes activitats consistien en muntar una llar de foc molt maca amb una decoració
molt realista, vam fet també un ninot de neu a base de gots de plàstics, i entre moltes
altres coses no ens ha faltat gens de creativitat perquè una padrina va dibuixar un ren
molt simpàtic que als nens els hi va agradar molt. Però no només vam dibuixar un ren, a
més a més vam pintar uns rens fets a mida bastant grans de cartró que complementarien
un ren molt simpàtic que als nens els hi va agradar molt.

Va ser una activitat molt divertida i ens ho vam passar molt bé ajudant.
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Els reis Mags al Millet

A l'ultima setmana abans de Nadal vam fer de patges dels Reis Mags. Portàvem galetes i
els vam dir que preparessin bé les cartes pel dia següent, perquè els Reis passarien a fer
una visita. Els nens estàvem meravellats, no es creien que els Reis els anessin a visitar
especialment a ells i no paraven de fer-nos preguntes sobre com fabricaven els regals. Al
dia següent, tres padrins participants en el projecte GIUP ens vam disfressar dels tres
Reis Mags agafant peces de roba d’aquí i  d’allà de manera molt  improvisada, però el
resultat va ser molt aconseguit, original i satisfactori. Cada Rei Mag teníem un patge que
recollia les cartes dels petits quan pujàvem a l’escenari i els ajudàvem a pujar a les faldes
dels Reis si es volien fer fotos. Era impressionant veure els seus ulls plens d’il·lusió i com
de feliços eren quan seien i  parlàvem amb nosaltres. Va ser una oportunitat  que mai
haguéssim imaginat que acabaríem fent i certament et fa veure les coses des d’un altre
punt de vista. Torna a reviure l’esperit de nen que tots tenim dins i per uns instants et
sents un d’ells. És una experiència que recomanaria a tothom qui li agradin els nens i
tingui ganes de compartir una bona estona i aprendre dels més petits.

8. Jornades esportives

Vam anar al Lluís Millet a arbitrar als nens des de el curs de 1er fins a 6è. Vam arbitrar a 
futbol, basquet, hockey, handbol. Els partits eren de 5 minuts però es classificaven per se-
mi-finals, i l'equip que guanyava passa a la final i el que perdia de cada grup es jugava la 
tercera i quarta posició, així que en total eren 20 minuts. Tots els nens van fer tots els es-
ports i van jugar per igual. Amb aquesta sortida hem fet aprendre que els nens i les nenes 
juguen per igual sense cap discriminació i sense fer mal a cap company de classe.

Hem après que ensenyant als nens és més fàcil de que facin cas a l'hora de fer els es-
ports sense cap dubte i sense que cap alumne es faci mal, cosa positiva per a tots.  Ens 
va agradar molt i ho tornaríem ha repetir una i mil vegades. 
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3. Intercanvi d’experiències amb l’escola de Centelles

1. Intercanvi amb Centelles (1ª Part)

El que vam fer aquí /activitats:

Gracies a la nostre professora Yolanda, va vindre un grup de 4t ESO de Centelles de
l’Institut Pere Barnils i els hi vam acollir a la nostre escola. Aquest grup estava interessat
en duur a terme el nostre projecte Giup 4.0 al seu institut. Aleshores, els vam explicar
totes les activitats que fèiem tan al centre com fora de l’institut i el conjunt d’experiències
viscudes amb els nens.

Quan  van  vindre  al  principi  ens  va  costar  relacionar-nos  amb  ells  però  desprès  de
l’esmorzar ens hi vam ajuntar més. També vam dur a terme una activitat en la qual ens
vam separar en grups i en la que havíem de emplenar un cartell amb paraules i claus del
que significava per nosaltres ser padrins i en general l’apadrinament als nens. Ens va
agradar molt perquè van sorgir moltes paraules com: comprensió, respecte, tolerància,
amor, felicitat, llibertat…

7



2. Intercanvi amb Centelles (2ª part):

El que ens van ensenyar/activitats:

La tornada va ser quan, fa poc nosaltres vam anar a Centelles a intercanviar experiències.
Primer vam anar a una sala tots plegats i ens van explicar el sentit del nom que li donaven
al projecte, per a ells anomenat COACH; i volia dir: confiança, orientació, aprenentatge,
compromís i  honradesa.  Tot  seguit  ens van explicar  algunes activitats  que havien fet,
anècdotes i les seves pròpies experiències davant el projecte: com s’havien sentit, les
dificultats, els assoliments, l’organització…

Tot seguit ens van preparar un bon esmorzar, ens van ensenyar una mica el seu institut i
vam entrar a una classe on vam començar el taller. El taller que ens vam preparar tractava
de que féssim polseres Candela, per vendre-les i destinar aquests diners per ajudar a la
investigació per la cura del càncer. Va venir una dona de l’hospital Sant Joan de Déu a
explicar-nos la historia d’aquestes polseres i com les havíem de fer. Tot va anar d’allò més
bé!

4. Experiències

La nostra experiència  en aquest  projecte no ha sigut  tan  fàcil,  perquè a  vegades no
estàvem molt disponibles o no ens organitzàvem bé, però sempre aconseguíem un bon
resultat del nostre treball. Estar amb els nens de guarderia, parvulari, primària i 1º ESO
ens ha agradat molt. Hem fet activitats amb la finalitat de que cooperin entre si i s’ho
passin be amb els jocs proposats, encara que hi haguessin obstacles a les dinàmiques de
cada escola.

Els nens ens preguntàvem i mostraven interès per la nostra visita a la seva classe. Tenien
idees  equivocades  sobre  l  ’institut,  com per  exemple,  sobre  el  tema  del  mòbil  o  les
amonestacions.

 I no només vam fer activitats dinàmiques, sinó que també vam fer petites actuacions per
a la guarderia i els nens de parvulari, per a Nadal i per Sant Jordi. La experiència amb els
petits era reconfortant per l’ il·lusió que tenien.
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5. Conclusions

Ser padrins ens ha encantat a tots nosaltres, és una funció que després de la nostra 
experiència, trobem necessària al nostre municipi. Hem après moltes coses amb els 
nostres apadrinats, i ens sentim molt realitzats pel fet d'haver pogut ajudar a aquestes 
persones, solucionar els seus neguits, fer-los reflexionar sobre el seu comportament i 
inculcar la empatia als nostres companys d'una manera menys freda que un llibre però 
alhora igual de didàctica.
També volem esmentar que ens sentim molt feliços d'haver vist i col·laborat amb altres 
instituts que desenpenyen una funció similar a la nostra, i convidem a aquells que no la 
fan a apuntar-s'hi a aquest projecte, un en el que tant padrins com apadrinats em sortit 
molt beneficiats.
Dur a terme aquest projecte ens ha meravellat a tots, i ens sentim gratificats per la bona 
acollida que a tingut tant fora com dintre de l'institut. D'aquest projecte ens emportem 
unes experiències i valors inoblidables que ens han fet créixer com a persones.
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