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PROJECTE	CURS	LECTIU	2016/2017	

FEM ESCOLA, FEM BARRI, 
FEM PLAÇA 

	

	
	
	
Descripció 
El	 projecte	 està	 orientat	 a	 fomentar	 la	 corresponsabilitat	 en	 l'ús	 i	 la	 cura	 de	 l'espai	
públic,	centrat	en	la	placeta	de	Sant	Miquel	situada	enfront	del	CEIP	Josep	Maria	Jujol	i	
a	 l'IES	Vila	de	Gràcia	així	com	a	potenciar	 les	relacions	de	col·laboració	tant	entre	 les	
entitats	 del	 barri	 relacionades	 amb	 la	 placeta,	 com	 entre	 aquestes	 i	 l'administració.	
Inclou	 la	 realització	 d'una	 sèrie	 d'activitats	 en	 la	 placeta	 definides,	 dissenyades	 i	
gestionades	pels	diferents	 col·lectius	que	participen	en	el	projecte	 (AMPA	CEIP	 i	 IES;	
AAVV	del	barri)	destinades	tant	a	les	comunitats	educatives	de	tots	dos	centres	com	al	
veïnat	en	general,	orientades	a	millorar	l'ús,	la	cura	i	la	convivència	en	la	placeta	com	a	
espai	 públic.	 Es	 constituirà	 una	 comissió	 conformada	 per	 les	 diferents	 entitats	 que	
participen	en	el	projecte	a	fi	de	concretar	una	programació	conjunta	de	les	activitats,	
compartint	recursos	materials	i	humans.	De	forma	paral·lela,	es	realitzaran	reunions	de	
seguiment	amb	districte,	a	fi	de	buscar	solucions	conjuntes	a	diferents	problemàtiques	
que	s'han	detectat	entorn	de	l'ús	i	manteniment	de	la	placeta.	
	

Justificació 
L'actual	 projecte	 es	 planteja	 com	 a	 continuïtat	 dels	 projectes	 que	 es	 van	 venir	
impulsant	 des	 de	 l'AMPA	 en	 anys	 anteriors	 i	 en	 sintonia	 amb	 les	 línies	 de	 treball	
plantejades	 per	 al	 present	 curs	 escolar	 des	 de	 la	 Junta	 de	 l'AMPA.	 En	 els	 passats	
cursos,	des	de	l'AMPA	es	va	abordar	en	primera	instància	un	treball	de	cohesió	de	la	
comunitat	educativa	a	través	del	disseny	i	construcció	col·lectiva	d'un	nou	pati	pel	Jujol	
(Escoltem	el	 pati).	 El	 següent	 curs,	 a	més	 de	 la	 reestructuració	 i	 dinamització	 de	 les	
comissions	que	constitueixen	l'AMPA,	es	va	repetir	una	activitat	col·lectiva	en	què	va	
participar	 tota	 la	 comunitat	 educativa	 (Plantem	 el	 pati)	 al	mateix	 temps	 que	 es	 van	
impulsar	col·laboracions	amb	col·lectius	i	entitats	del	barri	i	la	ciutat	(Fem	escola,	fem	
barri).	En	aquest	curs	lectiu	es	pretén	donar	continuïtat	a	aquesta	lògica	de	treball	més	
enllà	 de	 l'espai	 físic	 de	 l'escola,	 en	 un	 projecte	 que	 permeti	 fomentar	 i	 afermar	
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relacions	 amb	 altres	 col·lectius	 i	 entitats	 del	 barri.	 S'ha	 decidit	 focalitzar	 el	 projecte	
entorn	de	la	placeta	de	Sant	Miquel	com	a	espai	públic	que	forma	part	del	dia	a	dia	de	
la	comunitat	del	Jujol,	incorporant	a	altres	col·lectius	que	també	fan	ús	d’aquest.	
	

Destinataris 
El	projecte	inclou	la	participació	de	diferents	col•lectius	relacionats	amb	la	placeta:	
-	alumnat	i	famílies	del	CEIP	Josep	Maria	Jujol	
-	alumnat	de	l'IES	Vila	de	Gràcia	
-	veïnat	del	barri	
Les	 entitats	 assumiran	 el	 disseny	 i	 gestió	 de	 cadascuna	 de	 les	 activitats	 previstes,	
comptant	amb	el	suport	de	la	resta	de	col•lectius.	

Tant	l'IES	Vila	de	Gràcia	com	el	CEIP	Josep	Maria	Jujol	participaran	en	el	disseny	de	les	
activitats	a	fi	d'articular-les	des	del	programa	docent	del	curs	lectiu.	
	

Objectius 
• Millorar	la	convivència	en	la	placeta	de	Sant	Miquel	entre	diferents	col·lectius	

que	habitualment	fan	ús	d’aquesta.	
• Millorar	l'ús	i	manteniment	de	la	placeta.	
• Pautar	amb	districte	millores	en	l'equipament,	neteja	i	mobilitat	en	la	placeta.	
• Promoure	i	potenciar	relacions	de	col·laboració	entre	diferents	col·lectius	del	

barri	(AMPA,	entitats	educatives,	AAVV)	i	l'administració.	
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Activitats 
	
	

	
	

	
	
El	programa	d’activitats	acordades	fins	a	la	data	és	el	següent:	
	

DATA	 ACTIVITAT	 DESTINATARIS	 ORGANITZA	 COL·LABORA	
18/03/2017	 FESTA	DEL	SOLSTICI	DE	PRIMAVERA	 Comunitat	educativa	CEIP	i	IES,	veïnat	 AAVV	La	placeta	 	

	 Tallers	de	preparació	de	la	decoració	del	
carrer	Luis	Antúnez	(Festa	Major)	

Alumnat	del	CEIP	i	l'IES	 AAVV	La	placeta	 AFA	CEIP	

	 Calçotada	 Comunitat	educativa	CEIP	i	IES,	veïnat	 AAVV	La	placeta	 AFA	CEIP	/	CEIP	Josep	Maria	Jujol	

01/04/2017	 PETIT	MERCAT	(mercat	de	2a	mà)	 Comunitat	educativa	CEIP	i	IES,	veïnat	 AFA	CEIP	 Comerciants	i	entitats	del	barri	

	 Vermut	musical	 Comunitat	educativa	CEIP	i	IES,	veïnat	 AFA	CEIP	 AAVV	La	placeta	/	AMPA	IES		

FASE	I	
Contactes	i	reunions	entre	les	
enQtats	que	col·laboren	en	el	

projecte	

FASE	II	
Definició	del	programa	

d'acQvitats	
col·laboraQves	a	la	

placeta	

FASE	III	
Realització	de	las	

acQvitats	previstes	en	el	
programa	

FASE	IV	
Avaluació	del	projecte	

Reunions	de	coordinació	entre	les	entitats	i	col·lectius	implicats	en	el	projecte	/	Interlocució	amb	Districte	

Desembre	–	Gener																																													Febrer																																														Març	–	Maig																																																																Juny	
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	 La	placeta	como	espai	públic	de	
convivència	

Alumnat	CEIP,	famílies	 AFA	CEIP	 Dinamitzades	per	El	Globus	Vermell	

	 Tallers	de	dibuix,	fang,	...	 Alumnat	CEIP	i	IES	 AFA	CEIP	/	AMPA	IES	 Dinamitzada	per	entitats	del	barri	
(Planeta	Bea,	La	Capsa	de	colors,	...)	

	 Repara	tu	bici	 Alumnat,	famílies,	veïnat	 AMPA	IES		 Alumnat	IES	

	 Botifarrada	 Alumnat,	famílies,	veïnat	 AFA	CEIP	/	AMPA	IES	 AAVV	La	Placeta	

27/05/2017	 INTERVENCIÓ	ARTÍSTICA	A	LA	PLACETA	 Comunitat	educativa	CEIP	i	IES,	veïnat	 AFA	CEIP	/	AMPA	IES	 Dinamitzada	per	EART	
(Experimentem	amb	l’art)	

	 Paella	 Alumnat,	famílies,	veïnat	 AFA	CEIP	/	AMPA	IES	 	

(*)	El	Programa	definitiu	està	en	construcció.	Totes	les	activitats	i	tallers	estan	orientats	a	abordar	la	temàtica	de	la	convivència	i	l'espai	públic.	
	

 
Resultats esperats / Indicadors 
RESULTATS	ESPERATS	 INDICADORS	
Millorar	la	convivència	en	la	placeta	de	Sant	Miquel	dels	diferents	
col·lectius	que	habitualment	fan	ús	d’aquesta.	

Incorporació	d'hàbits	de	cura	en	l'ús	i	manteniment	de	l'espai	públic.	

Promoure	un	treball	de	corresponsabilitat	en	l'ús	i	manteniment	de	
l'espai	públic.	

Acords	i	compromisos	amb	l'administració	per	millorar	l'equipament,	
neteja	i	mobilitat	en	la	placeta.	

Promoure	i	potenciar	relacions	de	col·laboració	entre	diferents	
col·lectius	del	barri	(AMPA,	entitats	educatives,	AAVV)	i	
l'administració.	

Col·laboració	entre	les	entitats	i	col·lectius	en	un	major	nombre	
d'activitats	(projectes	comuns,	aprofitament	de	recursos	humans	i	
materials).	
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Perspectiva de gènere 
La	placeta	de	Sant	Miquel	constitueix,	en	certa	forma,	un	espai	que	dóna	continuïtat	al	
pati	 de	 l'escola	 en	 el	 qual	 se	 segueixen	 teixint	 relacions	 entre	 les	 famílies	 i	 entre	
l'alumnat.	 Mentre	 per	 a	 l'alumnat	 constitueix	 la	 possibilitat	 d'explorar	 noves	
dinàmiques	de	 joc	 i	 relacionalment,	per	a	 les	 famílies	és	una	possibilitat	per	establir	
llaços	 entre	 si,	 que	 redunden	 en	 la	 millora	 de	 la	 cura	 i	 en	 la	 conciliació	 de	 la	 vida	
laboral	 i	 familiar.	 En	 tant	 les	 labors	 de	 cura	 i	 conciliació	 estan	 encara	 fortament	
feminitzades,	 les	 millores	 en	 la	 convivència,	 ús	 i	 manteniment	 de	 la	 placeta	
redundaran	en	millores	en	aquestes	labors.	En	termes	metodològics,	en	el	disseny	de	
cadascuna	 de	 les	 activitats	 es	 té	 en	 compte	 l'enfocament	 de	 gènere,	 garantint	 la	
participació	de	nens	i	nenes	i	adequant-les	a	les	seves	necessitats/expectatives.	
	


