PROGRAMA #educaSJD. PROJECTE INCLOU
CULTURA (APS)
#educaSJD és l'aposta de Solidaritat Sant Joan de Déu per treballar la sensibilització
amb els joves.
Amb el projecte INclou Cultura s’ofereix als centres educatius xerrades de
sensibilització en algun dels àmbits amb que treballa l’entitat com són:
- Sense llar
- Gent gran i dependència
- Salut mental.
Per tal d’implicar els joves en la creació d’una activitat o taller vinculada amb l’art o la
cultura per persones en situació d’exclusió.
Un projecte que, en essència, busca un canvi de mirada i d'actitud dels joves,
fomentant la convivència amb col•lectius vulnerables en el context de la cultura com a
font de diàleg i d’inclusió.
A QUI VA ADREÇAT
Centres públics i concertats
ETAPA
ESO, batxillerat i cicles formatius.
DURADA
Variable dins d’un curs escolar

CONTEXT
#educaSJD és l'aposta de Solidaritat Sant Joan de Déu per treballar la sensibilització amb els
joves.
Amb el projecte INclou Cultura s’ofereix als centres educatius xerrades de sensibilització sobre
algun dels àmbits amb que treballa l’entitat com són les persones sense llar o amb malalties de

salut mental. Per després implicar els joves en la creació d’una activitat o taller vinculada amb
l’art o la cultura per persones en situació d’exclusió.
Un projecte que, en essència, busca un canvi de mirada i d'actitud dels joves, fomentant la
convivència amb col•lectius vulnerables en el context de la cultura com a font de diàleg i
d’inclusió.
El programa, que ja compta amb més de deu anys d'experiència, ha relacionat les escoles i els
centres assistencials de Sant Joan de Déu a través de xerrades i projectes solidaris relacionats
amb els diferents àmbits que s'atenen.
Seguint la metodologia d’aprenentatge servei INclou Cultura tracta d’apropar joves i persones
en risc d’exclusió i que aquest es nodreixin per aconseguir una societat més igualitària.
És una realitat el fet que moltes persones que es troben en un situació de vulnerabilitat no
poden accedir al ventall de propostes culturals que s’ofereixen, ja sigui per causes de
econòmiques, físiques, psicològiques, etc.
És per tant, que el projecte INclou cultura afavoreix dins el marc educatiu un context per a que
a través d’una experiència de convivència es cobreixin les necessitats que presenten els
participants del projecte.
La principal finalitat és que mitjançant la detecció de la necessitat real sobre la dificultat de
l’accés a la cultura dels col•lectius en risc d’exclusió, l’alumnat vagi adquirint el compromís
cívic i posant en joc les seves competències per dissenyar conjunta que doni resposta a la
problemàtica i els permeti gaudir de la cultura.

OBJECTIUS
1. Sensibilitzar per transformar. Sensibilitzar i mobilitzar els joves entorn les realitats dels
col•lectius vulnerables. Mitjançant el programa es volen generar actituds de respecte i
coresponsabilitat, desestigmatitzar i desacreditar tòpics i prejudicis sobre les persones en
risc d’exclusió i fomentar la posada en pràctica, per part dels joves, de valors com la
solidaritat i la implicació.
2. Els joves com a llavor del canvi social. A través de la implicació dels joves es busca millorar
l’accés a experiències culturals dels col•lectius amb risc d’exclusió.
3. Treballar competències . #educaSJD és un programa connectat amb les necessitats de la
comunitat educativa, els seus objectius, que també són d'aprenentatge, responen a la
demanda d'una educació basada en l'assoliment de competències de l'alumnat a través de
l'experiència, més que no pas en l'adquisició de coneixements sobre un tema desconnectats
de la realitat. Així, possibiliten el treball de la majoria de competències bàsiques marcades
en els actuals plans educatius i les directament relacionades amb la pròpia essència del
programa, com ara la competència en l’àmbit social, la competència en l’àmbit artístic i la
competència en l’àmbit de la cultura i els valors.

A QUI VA ADREÇAT
Secundària, batxillerat i cicles formatius.
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DURADA
La durada del programa és de mínim 12 hores que poden repartir-se en el període que mes
convingui al centre educatiu.

DESCRIPCIÓ
Metodologia
El Programa INclou Cultura és un projecte d’Aprenentatge Servei que permet als centres
educatius implicar-se en la definició d’una activitat cultural vinculant-se amb col•lectius en risc
d’exclusió alhora que els alumnes adquireixen coneixements i milloren competències.
Projectes INclou Cultura:
El programa Inclou Cultura ofereix pel curs 2022-23 la possibilitat de col·laborar amb el projecte
Torrents d’Art de Parc Sanitari Sant Joan de Déu en el que participen persones usuàries dels
centres adscrits a qui s’ha diagnosticat algun trastorn o malaltia mental. Una proposta que
pretén aconseguir un canvi de mirada i d'actitud dels i les joves, fomentant la convivència amb
aquest col·lectiu en el context del teatre o les arts plàstiques.
OPCIÓ 1. Anem al teatre
En aquesta primera opció, es pretén utilitzar el teatre com a tècnica de visibilització i reflexió al
voltant de la salut mental. Dues companyies formades per usuaris dels centres de Sant Joan de
Déu proposen la visualització dels seus muntatges teatrals per donar peu després a converses
entre els actors i espectadors de l’obra.
Tot el que ens ofereix l’art ens dona oportunitats per aprendre, ja que gràcies a aquestes
històries els alumnes podran empatitzar i canviar la seva mirada cap aquest col·lectiu per tal de
trencar els prejudicis. El curs 2022-23 es podrà comptar amb dues obres de teatre
-

“CÒMIC EN VIU” de la Companyia “U-TEENAGERS” de la Unitat Terapèutica Til·lers

"Còmic en Viu" teatralitza escenes de diversos còmics referents per al grup d'adolescents que
es veurà damunt de l'escenari. Al mateix temps, aquesta obra vol posar en valor els anhels, els
somnis i les il·lusions de tot/es els/les joves com a motor de força per al canvi, trencant tabús i
posant el focus en les capacitats i no en les limitacions.
Es pretén, a través d’aquesta obra de teatre, connectar amb llenguatges que siguin propers als
joves, com és el cas del còmic, i reflexionar conjuntament amb ells sobre la necessitat que
tenen els/les adolescents de parlar dels seus desitjos, somnis i il·lusions, validant tot el ventall
d’emocions que presenten els i les joves
“GERMINARE” de la Companyia “ Crisalida” de la Unitat Sant Carles de Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
“Germinare” és un obra que reflexiona sobre el pas del temps i les diferents etapes de la vida.
El que anem oblidant i deixant pel camí, així com els esforços que arribem a fer per encaixar i
ser acceptats en aquesta societat. Sovint, amb molt d’humor. Parla dels desitjos i dels temors,
de les pèrdues i també de l'esperança. Aquesta obra planteja la necessitat de DESAPRENDRE
PER A TORNAR A APRENDRE.
-
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Es pretén, a través d’aquesta obra de teatre, connectar amb els valors dels joves i reflexionar
conjuntament sobre la necessitat de no perdre la innocència i l’essència que ens fa a cadascú
únics. També, ens preguntarem quan s’assoleix l’èxit a la vida per a cadascú de nosaltres.
Els projecte “Anem al teatre” per qualsevol de les dues obres inclou:
-

Xerrada de sensibilització per part de professionals i persones usuàries de la Unitat
Terapèutica Til·lers i/o del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (1-2 hores)
Materials didàctics que permeten aprofundir en la temàtica de salut mental (2-4 hores,
opcional)
Proposta d’ApS que inclou la organització del passi de l’obra de teatre al centre
educatiu i el posterior diàleg amb els membres de la companyia
Durada de l’obra: 50 min. Aprox.
Durada del fòrum: 30 min. Aprox.
Requeriments tècnics:
Sala d’actes o auditori on es disposi d’un escenari o una tarima gran.
Aparell de música on connectar PENDRIVE o a través de BLUETOOTH
Projector d’imatges a la paret.

OPCIÓ 2: Arts plàstiques
A través d’aquest projecte es pretén utilitzar les arts plàstiques com a eina que ajudi a trencar
els estigmes que pesen sobre les persones amb trastorn de salut mental.
Fins a deu persones artistes plàstiques que han estat pacients o usuàries dels centres de Sant
Joan de Déu tindran la oportunitat d’exposar a les prestigioses Galeries Marlborough de
Barcelona. A més un grup de persones usuàries que ja han fet de guies del Museu MACBA,
faran de guies de l’exposició a totes aquelles persones que la visitin. Amb l’objectiu de difondre
l’obra d’aquests i aquestes artistes proposem a través del programa Inclou Cultura una sèrie
d’activitats vinculades a aquesta exposició.
Organització, calendari i implicació horària
Requereix dedicar entre 12-30 hores lectives repartides en:
:
- Xerrada de sensibilització
- Activitats a l’aula
- Visita a les Galeries Malborough
- Activitat de creació per part dels alumnes amb les tècniques proposades pels artistes
- Exposició de les obres realitzades
Els compromisos del centre educatiu
• Participar de les sessions formatives del personal docent.
• Promoure la participació dels alumnes en les xerrades, formacions i visites al centre
assistencial.
• Oferir les eines i recursos de la web de batecs-sjd.org per millorar el coneixement sobre el
tema durant la realització del programa.
• Facilitar espais per la realització de xerrades i afavorir amb espais o recursos materials la
realització de les activitats.
• Gestionar els drets de imatge dels participants per tal de poder captar imatges i utilitzar-les
per a la difusió de les mateixes en xarxes i mitjans de comunicació.
• Respondre a les enquestes d’avaluació del programa.
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• Participar en l’acte de cloenda dels programes #educaSJD.

FORMACIÓ ASSOCIADA
Formació a docents per a la realització del Programa (1 sessió de dues hores).

QUÈ S’ESPERA
S’espera que el programa hagi contribuït a:
• Sensibilitzar els joves sobre la realitat d’alguns dels col•lectius amb situació vulnerables amb
els que treballa l’entitat.
• Trencar amb els estigmes que pesa sobre les persones en risc d’exclusió i mostrar-los que
aquestes persones estan presents al seu entorn.
• Despertat entre l’alumnat el valor de la solidaritat i la implicació com a eina de canvi social.
• Entendre la cultura com una eina de convivència i que l’accés a ella és un dret de tota
persona.

CONTACTE
Martí Boneta
CRP Les Corts- Ciutadania i valors
crp-lescorts@xtec.cat
Noemí Pes npes@solidaridadsjd.org
Diana Casellas dcasellas@solidaridadsjd.org
T. 932 532 136 ext. 290
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