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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
 
Centre: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu Sant Ildefons 
 
Localitat: Hospitalet del Llobregat 
 

 

TÍTOL DEL PROJECTE:         “Camp de treball a la Mina de Gallarta” 
 

 
 
Nivell acadèmic/curs: 3er i 4rt d’Educació Secundària Obligatoria 
 
Nombre d’alumnat: 20 
 
Professorat implicat: Ivet, Sílvia i Jordina. 
 
Espais curriculars: 
 
Atès que som una entitat de lleure, aquesta distribució és hipotètica: 
 

□ Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 
□ Llengua 
□ Ciències Socials 
□ Matemàtiques 
□ Ciències de la naturalesa 
□ Anglès/Llengües Estrangeres 
□ Educació visual i plàstica 
□  Música 
□ Tecnologies 
□  Educació física 
□  Altres 

 
Entitats col·laboradores: 
 

Fundación Museo de la Minería del País Vasco, Gallarta (Bizcaia) 

http://www.museominero.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.museominero.net/
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                                                          Descripció del projecte 
 
 
 

Introducció 
 

 
Des del dia 15 fins al 26 de juliol, amb els i les joves del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu Sant 
Ildefons anirem a Gallarta (Bizcaia, País Basc) a fer un camp de treball on realitzarem tasques de 
restauració i recuperació per al Museu de la Mineria del País Basc al mateix temps que 
descobrirem la cultura basca. 
 
Aprofitarem aquest camp de treball per conèixer altres explotacions mineres a nivell mundial i 
treballarem de forma més concreta el cas de la República Democràtica del Congo on l’explotació 
del coltan ha provocat i segueix comportant greus conflictes. 
 

 
Objectius d’aprenentatge 

 
 
Els objectius bàsics i principals d’aquest projecte són: 

 Potenciar l’esforç individual i col·lectiu com a eina de recerca de plaer i satisfacció. 

 Sensibilitzar i conscienciar als joves sobre problemàtiques socials i naturals com les 
explotacions mineres en països subdesenvolupats. 

 Aprendre a viure i conviure en comunitat reforçant així els valors educatius de 
l’esplai, com per exemple: l’altruisme, la solidaritat, l’assertivitat, el compromís, etc... 

 
A l’esplai, no tenim assignatures amb un currículum de competències i continguts al qui referir-nos 
a l’hora d’educar i ensenyar. El Club, és una entitat d’educació en el lleure on els infants i joves 
aprenen i creixen a través d’activitats i projectes educatius. Les nostres principals eines de treball 
són el joc i la participació.  
 

Quina vinculació curricular podria tenir aquest projecte? 
 
En el cas d’aquest projecte, Camp de treball a la Mina de Gallarta, si l’haguéssim d’encabir dintre 
del currículum d’Educació Secundaria Obligatòria el vincularíem en 6 assignatures: 
 
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: 

 
Desenvolupament de les següents capacitats, continguts i competències anunciats a grans trets: 

 
1.- Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 
2.- Aprendre a conviure i tenir valors cívics. 
3.- Vetllar pels valors ètics per una societat democràtica. 
4.- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. 
5.- Fomentar la capacitat crítica i la iniciativa personal. 
6.- Potenciar el sentiment de pertinença en un grup i de ciutadania. 
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Ciències socials, geografia i història: 
 

Desenvolupament de les següents competències pròpies de l’assignatura: 
 

1.- Percebre, comprendre, representar i interpretar l'espai real i virtual, per 
     situar-s'hi, orientar-s'hi i desplaçar-s'hi utilitzant croquis, plànols, mapes i 
     d'altres representacions cartogràfiques. 
2.- Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d'organització social, política i 
     econòmica passats i presents, per contribuir a la construcció d'una societat 
      més justa, solidària i democràtica. 
3.- Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat 
     humana, per percebre els canvis socioambientals com a resultat de la 
     utilització del medi i els seus recursos per part de les societats. 
4. -Comprendre la interrelació i interdependència dels agents, els fets i els 
     fenòmens socials, per conviure en un món global, complex, plural, desigual i 
     en conflicte. 
5.- Contribuir en la construcció d'un nou model de societat basat en els principis 
     del desenvolupament sostenible, afavorint les pràctiques basades en l'ús 
     responsable, racional, solidari i democràtic dels recursos. 
6.- Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i 
     col·lectiva, per enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència. 
7.- Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials 
     rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i 
     la cooperació. 
8.- Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals 
     i col·lectius i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el 
     patrimoni cultural i natural, exercint una ciutadania responsable i 
     compromesa en les comunitats de pertinença. 

 
 

Matemàtiques: 
 

Desenvolupar les següents competències, continguts i capacitats: 
 

1.- Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de 
     situacions on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i 
     modificar conjectures, relacionar conceptes i realitzar abstraccions. 
2.- Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 
3.- Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres 
     i materials) expressions, processos i resultats matemàtics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 4 - 

 

                             

 
 
 

Ciències de la naturalesa: 
 

Desenvolupar les següents competències, capacitats i continguts: 
 

1.- Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les 
     interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats 
     humanes i per participar en la presa de decisions sobre problemes locals i 
     globals que s’enfronta la societat en vistes a assegurar un futur més 
     sostenible 
2.- Reconèixer que per a l’exercici de moltes professions es necessiten 
     coneixements científics i saber aplicar processos propis d’aquest camp de 
     saber. 
3.- Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, 
     argumentar les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant 
     evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a 
     actuar de manera conseqüent, responsable i solidària. 
4.- Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic ja sigui 
     manipulativament o a través de simulacions, per plantejar preguntes 
     rellevants i obtenir conclusions a partir d’evidències i proves experimentals, 
     amb la finalitat de comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en 
     la natura, produïts o no per les persones. 

 
Educació visual i plàstica: 

 
Desenvolupament dels següents continguts, competències i capacitats: 

 
1.- Observar, mirar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l'entorn 
     natural i cultural propi, demostrant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les 
     seves qualitats, estètiques i funcionals, així com contemplar d'altres realitats 
     culturals, com a forma d'enriquiment cultural i de generar nous 
     coneixements. 
2.- Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els 
     seus continguts, entenent-los com a part de la diversitat cultural, contribuint 
     al respecte, conservació i millora. 
3.- Conèixer i utilitzar diversitat de tècniques i procediments artístics i els 
     recursos TIC en les propostes i creacions personals i col·lectives 
4.- Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de 
     disseny i de realització d'un objecte partint d'uns objectius prefixats i revisar 
     i valorar en cada fase del projecte l'estat de consecució. 
5.- Desenvolupar activitats i projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats 
     expressives, crítiques i comunicatives dels diferents procediments i 
     processos de recerca artística i visual i afavoreixin el diàleg i la 
     col·laboració. 
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Tecnologies: 
 

Desenvolupament de les següents capacitats, competències i continguts: 
 
1.- Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 
     desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i 
     sostenibles. 
2.- Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu 
     funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, 
     aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que 
     condicionen el seu disseny i construcció. 
3.- Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el 
      medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en 
      general. 

  
 

                                                     

                                                       Objectius de servei  
 

 
Els objectius del servei són els següents: 
 

1. Aconseguir que participin del projecte tots els joves que formen el grup. 
2. Assolir l’acabament de totes les tasques a realitzar al museu. 
3. Aconseguir una mostra de coltan en estat natural a través d’un possible contacte a 

la facultat de geologia de la Universitat de Barcelona. 
4. Aconseguir que el cost final del projecte sigui inferior als 300€ per participant. 
5. Mostrar coneixement per part del grup de joves sobre la problemàtica de les mines 

de coltan. 
6. Gaudir de treballar entenent que el treball no és el mateix que la ocupació 

remunerada. 
7. Aprendre tècniques de restauració i recuperació utilitzant de forma adequada les 

eines necessàries. 
8. Rebre una valoració positiva, enriquidora i gratificant per part del grup sobre 

l’experiència. 
9. Adquirir hàbits de constància, responsabilitat i compromís. 
10. Aprendre a cooperar i treballar en equip. 
11. Conèixer i apropar-se a la cultura basca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 6 - 

 

                             

 

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 
 

 
La motivació per participar al projecte del camp de treball al museu de la mineria de Gallarta l’hem 
fet a través d’una activitat de pistes transversal durant el curs. En aquesta mateixa activitat 
transversal hem anat introduint conceptes i fets històrics sobre la mineria al País Basc per tal de 
contextualitzar als i les joves amb la feina que realitzarem.  
 
Al mateix temps, també  treballem amb ells preocupacions i injustícies socials com poden ser 
l’explotació infantil en mines d’extracció de coltan en països subdesenvolupats com per exemple: 
el  Brasil o la República Democràtica del Congo, centrant-nos més en la darrera ja que el 80% 
d’aquest recurs natural prové d’allà i en conseqüència d’això hi ha conflictes bèl·lics.  

 
Concretant més les activitats i seguint les àrees curriculars, en la mesura del possible, les activitats 
d’aprenentatge són les següents: 
 
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: 

 
És un bon espai per a treballar la motivació i la participació en el projecte, potenciar la 
iniciativa pròpia, fomentar valors, etc... Amb el grup de Joves II, tenim l’avantatge de que fa 
molt de temps que formen part d’un mateix grup, han conviscut molts campaments junts i ja 
han realitzat un camp de treball anteriorment. 
Tot i així, conèixer a altres persones o grups que hagin viscut la mateixa experiència i 
poder-la compartir sempre és millor. És per aquest motiu que una monitora de l’esplai ens 
explicarà la seva experiència en el mateix projecte que va realitzar amb el grup de joves de 
l’esplai La Florida de l’Hospitalet. 
 
En aquesta àrea curricular, també cal incloure-hi la motivació i la potenciació a l’autogestió i 
l’autonomia del grup, de fer campanyes econòmiques, tenir iniciativa per a proposar 
activitats per a realitzar durant l’horari en que no estarem treballant,  etc... 
 
I finalment, l’experiència de conviure durant 12 dies organitzats per grups de treball per a 
fer les tasques domèstiques, cooperant als treballs del museu, compartint espais, prenent 
responsabilitats, assolint compromisos, creant cohesió de grup enfortint el sentiment de 
pertinença d’un grup,etc... 

 
 

Ciències socials, geografia i història: 
 
La visualització del reportatge de Patrick Forestier titulat “Sangre en nuestros moviles” 

(http://www.youtube.com/watch?v=nesgMTgawlA ) serà la introducció al coneixement de 

l’explotació de mines en països subdesenvolupats on hi existeixen conflictes bèl·lics en 
conseqüència d’aquests treballs en mines, on existeix explotació infantil, malmetement del 
medi ambient i del paisatge natural, per debatre l’ús que fem dels recursos naturals, etc... 
 
Fent referència al camp de treball en el que participarem, una de les pistes de l’activitat 
transversal de motivació i participació en el projecte és localitzar el lloc on ens allotjarem a 
través de les coordenades. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nesgMTgawlA


 

 - 7 - 

 

                             

Matemàtiques: 
 
Analitzarem i compararem percentatges i altres dades, conseqüents a les explotacions de 
mines, per a conèixer el número de morts violentes que s’han produït, el número de 
refugiats, de nens soldat, la taxa de mortalitat infantil, la quantitat de mg de coltan 
necessaris per a un smartphone i els grams necessaris per a la fabricació d’aquest, a quin 
preu es paga el coltan als miners,etc... 
Aquestes dades les extraurem del  visionat del reportatge esmentat anteriorment i d’altres 
les introduirem les monitores o les calcularem amb els mateixos joves. 
 
Per altre banda, la realització de campanyes econòmiques per abaratir el cost de l’activitat 
també requereixen capacitats matemàtiques 
 

Ciències de la naturalesa: 
 
En aquesta àrea hi trobem la part d’investigació dels materials de la mina de Gallarta i per 
altre banda descobrir que és el coltan.  
Conèixer de quina manera afecten aquests materials sobre les necessitats humanes i 
quines problemàtiques comporten més enllà de l’àmbit social, és a dir, de quina manera 
influeix la humanitat sobre la naturalesa, etc... 
 
En el cas de que aconseguim una mostra de coltan abans de ser transformat fer una 
observació completa sobre la mostra. 
 

Educació visual i plàstica: 
 
Conviure amb la cultura basca durant 12 dies ens farà un apropament a l’aprenentatge 
d’aquesta àrea. 
D’altre banda també aprendrem noves tècniques de restauració i recuperació d’objectes, és 
a dir, descobrirem noves tècniques plàstiques. 
 

Tecnologies: 
 
El coltan és utilitzat per a fabricar aparells electrònics d’ús quotidià, alguns molt vinculats 
amb les competències, capacitats i continguts de la majoria d’assignatures i sobretot en 
aquesta en concret. Saber quina forma té el coltan dintre les telèfons mòbils, de les 
pantalles de plasma, dels ordinadors, etc... és una activitat vinculada a les tecnologies. 
 
L’ús de les TIC també té cabuda dins d’aquest projecte ja que per a establir comunicació 
entre el grup de joves i l’equip de monitores s’utilitzen xarxes socials, duran el camp de 
treball s’actualitza el blog de l’esplai amb informacions sobre l’activitat, la fotografia digital 
també està present durant el projecte i per acabar la confecció d’un vídeo-resum del 
projecte després d’haver-lo realitzat. 
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                                                          Activitats de servei  
 

 

 Trobar totes les pistes de l’activitat transversal de motivació en el projecte. 

 Confeccionar un horari base del camp de treball i les tasques a realitzar al museu 
(conjuntament amb la directora del museu) assumint-ne el compromís i la responsabilitat. 

 Buscar un plànol dels 5km de  via verda que hem de fer per arribar des de l’alberg fins al 
museu. 

 Repartició de tasques de convivència: Grups de serveis, menús, grups de treball per a 
planificar activitats, etc... 

 Programar les activitats sobre l’explotació de mines en països subdesenvolupats. 

 Realització de campanyes econòmiques: nit de por, Sant Jordi, etc... 

 Concretar la trobada perquè la monitora que va fer el projecte l’any anterior el comparteixi amb 
el grup de Joves II. 

 Buscar possibles excursions a fer des de Gallarta per als díes que no treballem: a Bilbao, a la 
platja, etc... 

 Realitzar les entrades al blog de l’esplai durant els 12 dies de l’activitat. 

 Elaboració d’un vídeo – resum del projecte. 
 
 

 

Materials i recursos 
 

 
Materials bàsics per l’estada a Gallarta: 
 

 Motxilla gran: 
o Sac de dormir. 
o Pijama. 
o 6 samarretes de màniga curta. 
o 6 pantalons curts. 
o 6 mudes de roba interior. 
o Calçat còmode. 
o Gorra o barret. 
o Xancletes lligades. 
o Lot. 
o Banyador. 
o Tovallola de bany. 
o Tovallola de dutxa. 
o Necesser: pinta o raspall, raspall de dents, pasta de dents, desodorant, gel de bany i 

xampú. 
 

 Motxilla petita: 
o Cantimplora. 
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Materials didàctics: 
 
L’esplai aportarà tots els materials didàctics previs a la realització de l’APS:  

 Reportatge “sangre en nuestros moviles”. 

 Projector, pantalla i espai de projecció i debat. 

 Ordinadors. 

 Càmeres de fotos. 

 Material per a veure el coltan dintre dels aparells electrònics: mòbil en desús. 

 Fotocòpies de les dades sobre l’explotació de mines a la República Democràtica del Congo 
(informació extreta de Skasando i del IX fòrum ambiental: Quant costa viure així? Realitzat 
pel grup ecologista de la facultat de biologia de la Universitat de Barcelona.). 

 
Els materials didàctics i de treball necessaris per a la realització de les tasques al museu de 
la mineria ens els proporcionarà el mateix museu. 
 

 
Temporització 

 

 
Podem separar la temporalització en funció dels tipus d’activitats: 

 Motivació i participació en el projecte: de gener a abril. 

 Les activitats de sensibilització i coneixement sobre les mines de coltan de la República 
Democràtica del Congo es duran a terme al llarg del tercer trimestre escolar: d’abril a juny. 

 Les tasques concretes a realitzar al museu es duran a terme des del 15 de juliol fins al dia 
26 del mateix mes tot i que no treballarem cada dia. 

 L’avaluació / valoració del projecte la farem al mes de juliol per percebre la primera 
impressió, però el fet de que tornem de Gallarta just el dia que l’entitat comença les 
vacances no es podrà fer una avaluació en profunditat fins al setembre. 

 

 

Activitats d’avaluació 
 

 
Habitualment, després de les activitats i dels projectes fem una dinàmica de valoració sobre 
aquesta. És un espai obert de participació on es fa un recull de totes les aportacions. No només es 
valora l’activitat sinó que també es poden tenir en compte l’actitud del grup, la de la dinamitzadora, 
es pot valorar sobre el contingut, etc... La participació en aquesta valoració no és mai obligatòria. 
 
A nivell monitoril, a l’esplai no fem avaluacions de coneixements. Redactem valoracions sobre les 
actituds dels joves envers el grup, envers les activitats, valorem la implicació amb el projecte, la 
col·laboració, la motivació, l’interés que mostren, el respecte cap al grup, etc...  
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                                                     Activitats de reconeixement  
 

 
Com cada any, a la finalització dels campaments, colònies o camps de treball com a cel·lebració 
de lo bé que ens ho hem passat, de tot el que hem compartit, etc... fem una festa de cloenda. Per 
aquesta festa de cloenda, aquells als qui els hi ve de gust, es preparen espectacles i balls. 
Normalment aquesta festa té lloc a la última nit de l’activitat.  
L’endemà fem el tradicional ordre del clau, el regal d’un petit record que fa referència a la 
temàtica de l’activitat amb el recull d’una frase o una paraula anecdòtica personal sobre els dies 
passats. 
 
Per altre banda, la realització del vídeo – resum del projecte serà per posar-lo al “hall” de l’entitat i 
d’aquesta manera tots els infants, joves, amics, famílies i monitores puguin veure la feina feta 
durant els 12 dies a Gallarta. 
 
Sabem que des del museu de la mineria de Gallarta també estan preparant alguna activitat de 
cloenda del Camp de Treball però no coneixem l’activitat concreta. 
 
 

 
                                                        

Difusió del projecte 
 

 
 
La difusió que s’ha fet sobre el projecte ha sigut la difusió d’activitats d’estiu de l’entitat. No se n’ha 
fet més ja que el grup de joves ja és prou nombrós. 
 
De cara a la finalització del projecte, igual que l’esplai La Florida va fer amb nosaltres, intentarem 
fer-ne difusió passant la nostre valoració i totes les informacions que puguin fer servei a qualsevol 
altre entitat que vulgui participar d’aquest projecte. 
 
 

 


