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Fontseré
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Carlos Medran

INS Santa Eulàlia

Ruth Diala Luseni



Objectius

> Formar una mirada pròpia sobre la 
realitat social de L’Hospitalet, a partir de 
debats i de l'anàlisi crítica de fets i 
situacions. 

> Progressar en l’adquisició d’habilitats 
socials, com ara parlar en públic i 
expressar opinions, dialogar i defensar un 
punt de vista, expressar empatia vers les 
situacions d’altres...

> Adquirir una actitud propositiva enfront 
dels problemes.

> Aprendre a treballar en grup amb altres 
companys i companyes d’altres Instituts. 



Objectius

> Aprendre a usar la càmera, el trípode, el 
micròfon i els programes corresponents. 

> Realitzar i editar un vídeo 
DESMUNTATÒPICS sobre el tema: 

L’ÚS DELS MÒBILS I LES 
XARXES SOCIALS ENTRE  
ADOLESCENTS.



Coneixen’s i parlar 
dels rumors

El nostre mitjà de comunicació 
habitual ha estat el WhatsApp. 
Una vegada al mes ens hem reunit 
presencialment en sessions de 90 
minuts. 

A les primeres reunions hem 
discutit sobre l’existència dels tòpics 
i rumors. Hem vist com ens 
influeixen i que és el que volem fer.

Hem centrat la reflexió en el tòpic  
“tots els joves estem enganxats als 
mòbils” i hem intercanviat les 
nostres opinions.

Activitats



Elaborem el guió 
i...1,2,3 acció!

A partir d’una idea inicial hem pensat 
per grups diferents propostes de guió.

Hem escrit el text, hem decidit els llocs 
de rodatge i hem fet llistat de tot el 
material necessari.

El vídeo l’hem gravat en dues 
sessions,al parc de la Marquesa i a 
l’Institut Eduard Fontseré. La sessió de 
maquillatge ha estat intensa, però els 
resultats són espectaculars !

Activitats



Les primeres trobades del Consell ens han servit per prendre consciència 
dels tòpics que existeixen i a ser-ne crítics.

El tòpic treballat aquest curs ens ha fet reflexionar sobre l’ús que fem del 
mòbil i les xarxes socials i dels seus punts positius i negatius.

El rodatge del vídeo ha estat una festa. Ens ho hem passat molt bé i hem 
descobert la nostra part artística.

Però el millor de tot ha estat haver-nos conegut i haver treballat junts.

Ens emportem molts bons records, nous amics i dos vídeos que 
resumeixen la feina de tot el curs.

Agraïm la feina feta pels dinamitzadors i dinamitzadores que ens han 
ajudat a reflexionar, debatre, passar-nos-ho bé i aprendre com gravar un 
vídeo.

Moltes Gràcies!

Valoració



Secundària

Grup d’Ús del 
Temps Lliure: 
L'Hospi Sona 

2015



IES Apel·les Mestres

Andrea Cortes

John Boakye

Escola Canigó

Eva Gómez

Nil LluveresIES Can Vilumara 

Jhalmar Garzón

Tomás Caruk

Ins Rubió i Ors

Ramón Clavel

Fátima Miranela

Juan Luís 

Rodriguez

C.E Fax

Maria Vega

Mario García

Participació

Col·legi Tecla Sala

Núria Cantero

Irene Alcón



Objectius

Organitzar la 9a edició de  L’Hospi Sona a la Sala 
Salamandra de L’Hospitalet.

L'HospiSona és un 

concert amb format 

concurs, pensat per a 

atraure a grups joves 

de la ciutat a pujar a 

l'escenari, 

En la seva elaboració 

identifiquem un seguit 

d'objectius que també 

treballem implícitament 

com:



*Reflexionar sobre els models d’oci de joves i 
adolescents, els majoritaris i els que no ho són.

*Conèixer aspectes funcionals de les àrees i 
espais on es treballa des de l'ajuntament.

*Aprendre a treballar en equip i planificar les 
tasques.

*Desenvolupar habilitats i capacitats de gestió.

*Fer difusió del projecte i del CNiN, i implicar-hi 
els companys.

*Desenvolupar el gust per a la música en viu i 
els seus valors.

*Consolidar L’Hospi Sona com a referent 
d'activitats per a nois i noies de 12-17 anys dins 
les Festes de la Primavera de L’H.Objectius



Activitats

Fases del treball:
1.Identificació de tasques i planificació.

2. Reflexió sobre les formes d’oci juvenil. 

3. Selecció dels grups.

4. Difusió, comunicació i 
encartellades.

5. Organització, logística i 
presentació del concert.



Hem entès la importància de gaudir de la música en viu i de la qualitat dels grups 
joves de la ciutat. 

Per a organitzar el concert hem necessitat aprendre un munt de tasques 
secundàries, que a priori no semblen necessàries. Hem aprés molt fent-les.        

El Consell ens ha ensenyat que coneixent els llocs i les eines, es possible 
desenvolupar projectes molt profitosos per a la ciutat. 

Valoració



Secundària

Grup 
d’Urbanisme i  

Coneixement de 
la Ciutat



Objectius

Conèixer l’hort social de Can Buxeres i investigar de quina 
manera podem col·laborar-hi i aportar el nostre gra de sorra.

• Conèixer entitats socials de la ciutat i els valors    
que difonen. 
• Descobrir altres usos possibles de l’espai urbà. 
• Aprendre aspectes bàsics d’horticultura.
• Promoure l’alimentació saludable.
• Apendre de l’entorn familiar.



CE Jaume Balmes

Arnau Millán

Karla Tafur Villacís

Jessica Mena Doz

Laia Cazalilla Masa

CE Joan XXIII

Laura Ciscar Garcia

Blanca Vendrell Martin

Marta Cañamaque Hidalgo

Raquel Polo García-Patos
INS Bellvitge

Marta Ledesma Molina

Andrea Román Valdivia

Andreea Cosa

INS Mercè Rodoreda

Júlia Saperas de Batlle

Jan Elliot González Álvarez

Joan Arjona Salido

Participació

INS Europa 

Allyson Aguirre

Anaelisa Alava

CE Pare Enric D’Ossó

Andrea París Holgado

Berta Fernández González



Coneixem el projecte: Visita a l’hort
Vam organitzar una visita a l’Hort Social de Can Buixeres amb un dels 
voluntaris de la Creu Roja amb el propòsit de conèixer les funcions de 
l’hort i com s’hi treballa.

Activitats



Activitats

Què farem? Pensem que podem 
aportar al projecte.
Després de pensar en diverses possibilitats, la que més ens agrada és 
elaborar un llibret de receptes per a que la gent pugui cuinar amb les 
hortalises que es cultiven a l’hort d’una manera divertida, original i per 
a totes les edats.



Activitats

Entrevistes
Vàrem entrevistar als col·laboradors, voluntaris, fundadors i usuaris de 
l’hort per tal de conèixer-lo, esbrinar com funciona, com s’organitzen, 
què cultiven i els objectius i valors que treballen.



Activitats

Recerca de receptes
Pensem en menjars que ens agradin fets amb alguns dels productes de 
l’hort i en busquem les receptes amb l’ajuda dels nostres familiars.



Activitats

Elaboració de les receptes
El·laborem les receptes a casa amb l’ajuda de familiars i fotografiem els 
plats per il·lustrar el llibre de receptes.



Activitats

Redacció i muntatge del receptari



Coneixent l’Hort Social de Can Buixeres , hem descobert associacions i 
persones de la ciutat que fan una feina voluntària molt important i 
interessant que cal donar a conèixer.

Podent triar de quina manera volíem actuar en l’Hort Social, hem pogut 
aportar allò que se’ns dóna bé i/o ens resulta interessant.

Ha estat divertit cuinar amb els companys i la família i hem descobert un 
munt de plats boníssims que ens han demostrat que menjar sa no vol dir 
menjar avorrit.

Esperem que les receptes triades agradin tant als nostres companys com 
a les persones que participen de l’hort.

Valoració



Volem agrair la col·laboració de tots els voluntaris de la 
Creu Roja, usuaris de l’hort i familiars que ens han ajudat! 
Moltes gràcies a tots!

Grup d’Urbanisme i Coneixement de la Ciutat

Valoració


