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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI  
 
 
Centre: Ins Joan Salvat Papasseit 
 
Localitat: Barcelona 
 
 
 
TÍTOL DEL PROJECTE: Fem una exposició 
 
 
 
Nivell acadèmic/curs: 3r 
 
Nombre d’alumnat: 15  
 
Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: Projecte de 
centre APDICUM 
 
Entitats col·laboradores:  Museu Marítim de Barcelona. Casa de la Barceloneta.  
                                             Districte de Ciutat Vella 
 
1.  Introducció: 
 
L’Institut Joan Salvat- Papasseit es troba en un barri on el nombre de població en risc 
d’exclusió social és molt elevat. Tenim alumnes amb grans mancances afectives i 
emocionals degut a les condicions que han de viure.  És per això que prioritzem en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge tots aquells valors que a casa no es poden donar.  
 
La proposta va sorgir del Districte i d’una necessitat de la Casa de la Barceloneta. La 
idea va anar prenent forma i s’està materialitzant en una exposició sobre la Guerra Civil 
al barri de la Barceloneta. La veritat és que l’alumnat tenia una petita idea de què havia 
succeït ben a prop nostre. Alguns alumnes viuen el barri de tota la visa i desconeixien 
certs detalls que han anat descobrint a mida que avançava el projecte. 
 
2. Àmbit: 
 

 Intercanvi generacional.  
 Patrimoni cultural.  

 
3. Objectius del projecte   

 Conèixer la història del nostre entorn més  proper 
 Sensibilització sobre la violència i els conflictes armats i les seves 

conseqüència 
 Participar en el procés de muntar una exposició des de la idea dins a la 

producció i difusió 
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4. Indicadors d’avaluació (respecte als objectius) 
 

 Inaugurar l’exposició. Portar-la després de l’institut a la Casa de la Barceloneta. 
 Tot el procés ha anat retroalimentant-se del que els alumnes han volgut anar 

construint. 
 En finalitzar el projecte treballarem amb l’alumnat tant el què han après amb 

aquesta activitat com quins aspectes els han estat més atractius e interessants. 
 
5. Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 
 

 Sessions tots els dijous de 12.50 a 14.40 amb els tècnics del MmB i la tècnica de 
la Casa de la Barceloneta 

 Entrevista a un supervivent de la Guerra que encara viu al nostre barri. 
 
6. Activitats realitzades a l’entitat 
 

 Visita al MmB per veure tipologies d’exposicions. 
 Visita a la Casa de la Barceloneta per recollir documentació 

 
 
7. Planificació i temporalització de les activitats 
 
2 hores setmanals des del gener fins al mes d’abril. 
 
9. Espais i canals de coordinació  (interna i amb els diferents agents implicats) 
 
2 trobades inicials per consolidar la proposta 
Reunió final amb totes les entitats per tancar temes de producció 
Coordinació via mail setmanal de tots els participants 
Valoració post-expo per possibilitat de continuar amb alguna col.laboració 
 
 
10. Difusió del projecte 

 Farem cartells per posar pel barri a tots els equipaments. Els mateixos alumnes 
s’encarregaran d’aquest tema. 

 Publicarem la notícia a la nostra web de centre. 
 
 
http://www.institutsalvatpapasseit.net/2015/05/07/inaugurada-l-exposici%C3%B3-la-
mort-venia-del-cel/ 
 
 
10. Activitats de reconeixement 
 


