
 

 
 
TÍTOL 

ARREGLEM BICICLETES PER AL SENEGAL 
 
 
 

 

 

 
DADES DEL CENTRE  

Nom del centre Institut Gabriela Mistral 

Adreça C/ Osca 95-105 

Codi postal 08620  

Localitat Sant Vicenç dels Horts 

Telèfon 93 656 00 00 

Adreça electrònica a8053340@xtec.cat 

Servei territorial Baix Llobregat 

 
 
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA 

La mancança de mitjans de transport al Senegal, especialment en l’època de pluges, determina com a mitjà 
de transport mecànic bàsic la bicicleta. El present projecte pretén involucrar els alumnes de l’Aula Oberta de 
tercer de L’IES Gabriela Mistral, per aconseguir bicicletes velles i/o de rebuig i arreglar-les per dur-les al 
Senegal. 



 

 
 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ  

Aula Oberta de 3r ESO 

ESO 

Curricular 

 
 
ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS 

Educació Física, Tecnologia, Socials 

 
 
COMPETÈNCIES 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
• Competència de la informació i competència digital. 
• Competència d’aprendre a aprendre. 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
• Competència social i ciutadana. 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA 

Curs acadèmic 2008-2009 

Punt de partida Aquest curs hem començat, l’Aula Oberta a 3r d’ESO. Amb alumnes amb 
mancances d’autoestima, interès i d’aprenentatges importants en els últims anys. 
Per això, hem volgut treballar amb projectes, per tal de fer aprenentatges més 
significatius. Els APS, són una bona opció,  en aquest cas, el servei seria donar a 
conèixer les necessitats del tercer món, per tal d’augmentar la solidaritat entre 
pobles i fer un pas per a la millora del món. 
Entitats col•laboradores: Fundació Jaume Bofill, ONG solidaritat per al Senegal, 
ràdio sant Vicenç, Bikesports sant Vicenç. 
 



 

 
 

Objectius • Conèixer el tercer món. 
• Conèixer cultures diferents. 
• Conèixer les ONG. 
• Conèixer i practicar la solidaritat. 
• Fer sentir la indignació per entendre la injustícia i així donar prioritat a la 

justícia. 
• Conèixer els drets humans. 
• Promoure el treballa en grup. 
• Ser capaç de treballar pel bé dels altres i del món. 
• Conèixer i practicar la mecànica de la bicicleta. 
• Conèixer i practicar la pintura. 
• Conèixer i gestionar diferents programes informàtics. 
• Conèixer i realitzar tramesa d’informació. 
• Conèixer i saber expressar-se amb diferents mitjans de comunicació. 
• Aprendre a introduir dades a la web del centre. 
• Aprendre a parlar en públic. 

Desenvolupament de 
l’experiència 

Hi ha una part inicial del projecte que és la tramesa d’informació, per tal 
d’aconseguir les bicicletes:   
Coneixement de programes informàtics. 
Coneixements de diferents mitjans de comunicació. 
En aquesta primera fase hem tingut algun problema, primer que no teníem clar que 
la caravana solidària deixes portar 10 bicicletes, que era el projecte inicial, però 
finalment hem aconseguit que ens en deixin portar tres. L’altre problema ha estat 
que els alumnes no es varen atrevir a fer la tramesa d’informació per la ràdio, però 
la varen fer mitjançant els cartells i el blog.  
En quan a la part principal, la reparació: 
Hem aconseguit cinc bicicletes, dos d’elles ja estan a punt per enviar, una, com 
l’hem aconseguit molt tard, estarà a punt al principi del curs següent, però com la 
Caravana Solidària surt el novembre, encara tenim temps. Les altres dues, són de 
carretera que no van massa bé pels camins del Senegal. 
La part final, serà empaquetar les bicicletes i enviar-les i el més important, saber el 
seu destí final, que no serà cap problema per tenir una professora dins l’ONG 
Solidaritat per al Senegal. 
De moment no podem concretar el benefici del servei proposat, però és evident 
que el rebran amb els braços ben oberts. 
 

Treball competencial 
 

S’utilitza una metodologia que té en compte la integració de coneixements, la 
funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal. 

Temporització Tenint en compte que en l’aula oberta treballem per projectes. Les hores diàries i 
setmanals de dedicació als projectes poden ser, les què necessitem en aquell 
moment.  
• Coneixement dels programes informàtics. (Octubre...) 
• Coneixement de diferents mitjans de comunicació. (Novembre) 
• Realització de la informació. (Novembre) 
• Repartiment o tramesa de la informació. (Desembre) 
• Recollida de bicicletes. (Gener - Febrer) 
• Compra de material necessari. (Gener) 
• Reparació i pintura de les bicicletes. (Gener - Maig) 
• Empaquetar les bicicletes pel transport. (Maig) 
• Valoració del projecte. (Finals Maig) 

Recursos humans i 
materials 

Bicicletes velles, diferents materials i eines. 

Tallerista, 

Entitats i persones col•laboradores. 



 

 
 

Valoració i conclusions 

La valoració és molt positiva per part de l’aprenentatge, els alumnes han 
aconseguit, amb més o menys grau, tots els objectius proposats. A més a més, 
varem aconseguir que vingués una persona del Senegal, per tal de conèixer la 
realitat de primera mà. En quan al servei, la valoració encara no es pot fer, però 
estem segurs que serà molt positiva. 
Com a conclusió direm, que esperem continuar realitzant aquesta experiència fins 
que la situació del Senegal millori molt. 
També voldríem agrair, a totes les persones, que de forma desinteressada han 
donat les bicicletes, sense elles, no s’hagués pogut desenvolupar aquest projecte 
 

Aspectes innovadors Aconseguir aprenentatges amb una metodologia més innovadora i a més a més 
donar un servei a la comunitat. 

Eficiència Al ser alumnes d’aula oberta, aquest tipus de projectes, els hi són molt positius i a 
més a més, donen un servei a la comunitat. 

Criteris d’avaluació Anar aconseguint les diferents etapes: realització de la informació, recollida de 
bicicletes i materials, reparació i pintura de bicicletes i per últim empaquetar les 
bicicletes pel transport. 
 

 
 
 
AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA 

Coordinació Josep Farregut 

Professorat implicat Edda Pilarque, Miquel Femenia, Josep Farregut 

 
 
 
CONTACTE 

Nom i cognoms Josep Farregut Ferrer 

Telèfon 93 656 00 00 

Unitat a8053340@xtec.cat 

 
 
 
RESUM PER ACCEDIR A LA FITXA  

Títol  Arreglem bicicletes per al Senegal                   

Centre IES Gabriela Mistral 

Població Sant Vicenç dels Horts 

Àmbit d’actuació Aula Oberta de 3r ESO 

Breu descripció Involucrar els alumnes de l’Aula Oberta de tercer de L’IES Gabriela 
Mistral, per aconseguir bicicletes velles i/o de rebuig i arreglar-les per 
dur-les al Senegal. 

 


