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Joves del barri barceloní es converteixen en entrenadors físics de la gent gran

CARINA FARRERAS
Barcelona

Y
lenia García Na-
varro, directora
del servei d’Aten-
ció Primària de
Sant Antoni (CAP
Manso) va des-

plegar les dades estadístiques de
la seva zona: “Quanta gent gran!”
L’índexd’envelliment a la zonaés
trespunts superior a lamitjanade
Barcelona. I hi ha, almenys, 775
donesgransvivint soles.Aquestes
xifres alertaven de risc alt de se-
dentarisme i aïllament social,
traumatismes i malalties com hi-
pertensió, diabetis, obesitat, sín-
drome d’immobilitat, ansietat o
depressió. “Un dels objectius que
vam plantejar era que les perso-
nesmajors de 70 anys sortissin de
casa, fessin exercici i es relacio-
nessin”, relata.
Alhora –això va passar fa ja dos

anys–, Jordi Barberans, director
de secundària de Salesians Roca-
fort,unaescolahistòricaalbarri, li
donava voltes al contingut de l’as-
signatura d’Aprenentatge i Servei
(ApS), unamatèria optativa de 2n
i3rde l’ESO,queconsisteixrealit-

zarunprojectepera lacomunitat.
Enquè s’embarcarien?
Larestade lahistòriava ser tro-

bar-se i acordarcomelsnanospo-
drien contribuir a animar la gent
gran a fer exercici i crear vincles
d’afecte, alhoraqueaprenien.
“La valoració de les dues edici-

ons Presents passades ésmolt bo-
na”, indica Barberans. El progra-
ma ha rebut el reconeixement de
l’Ajuntament de Barcelona com a
bona pràctica educativa. I altres
instituts ho estan adoptant com
l’IES BarcelonaCongrés del barri
deVilapicina i laTorreLlobeta.
La formació es divideix per tri-

mestres.Enelprimer,elsalumnes
aprenensobrelavellesa.“Avuidia
les generacions viuen separades i
hi ha aspectes de la vidade la gent
gran que els nois desconeixen”,
exposaelprofessor.Professionals
de l’equip del CAPManso es tras-
lladen per explicar-los què signi-
fica envellir, físicament i emocio-
nalment. També el que suposa la
pèrdua de relacions d’amistat, fa-
miliars i de la parella. Aixímateix
se’ls forma com a “entrenadors
personals” per millorar la força,
l’equilibri i la flexibilitat a fi d’evi-
tar la fragilitat i disminuir el risc

Propostes innovadores en l’educació

Tendències

“Comquedaves ambels amics,
sensemòbil?”

!Unaderivada important
d’aquestapropostaeducativa
éseldiàlegques’estableix
entreelsentrenadors i la seva
“àvia” (el curspassat totsels
participantsdelprograma
erendonesqueanomenaven
àvies).L’escolaproposaun
temacom“l’adolescència”.
Elsnoisexpliquenqueels
agradael futbol, lapiscina i
quenoseseparendels seus
mòbils.L’ancianaelsexplica
quefamésde50anysnohi
havia tantesdiversionsni
tenien llibertatpersortir.
Jugavenalcarrer.Elsdiu-
mengesanavena laCiutadella
o laplatjade laBarceloneta.
Devegades,quedavaambles
amigues. “Peròsensemòbil”.
Elsadolescents,perplexos,
pregunten: “Icomquedaves
ambelles?Nohihaviani
aquells telèfonsdecable?”
L’ancianasomriu. “Aixòva

venirdesprés;quan joentenia
14nomésunaveïnadelcarrer
Princesa tenia telèfon,que
utilitzàvemtotsencasd’ur-
gència”. Iallòde lescitesera
mésfàcildelquesembla. “Ara
ésdiferent,vosaltresusdiver-
tiumés,encaraquecrecque
les famíliesnoestantanuni-
des ihihamenysrespecteals
grans”, considera. Elsalum-
nescreuenqueallòeraavorrit
i estricte,queprefereixenels
seusmòbils i la sevaèpoca.
“Aravisito lamevabesàvia,
queté86anys, i lipregunto
moltescoses.Tampocnotenia
telèfonacasa!Explicaqueallò
eraviureenblanc inegre”.
Unaltrealumneanimalaseva
àviaa fergimnàstica. “Diuque
enté60 ino li calperquè ja
caminamoltperò jo li explico
quecal treballar la flexibilitat i
lapotència.Riu iemrespon:
‘Elsmassatges, elsaccepto’”.

SantAntoni ‘challenge’
decaigudes.Sesegueixunaversió
del programa Vivifrail de la Uni-
versitat deNavarra.
A partir de gener, una vintena

de persones grans, derivades del
centre de primària, s’acosten a
l’escola. Aquest curs van ser totes
dones. Cada participant és atesa
per dos preparadors físics que te-
nenentre 13 i 15anys.Algunes són
molt grans, però a d’altres només
elsdelatenl’edat lesmansvenoses
iunapell finacompaperdefumar.
“Aquellsdies, esperatsperunes

i d’altres, són rics en anècdotes”,
afirma el director. Com el dia en
què una àvia es va despertar amb
mal de cap. “Però va recordar que
era dimarts i que li tocava entre-
nament així que es va prendre un
Gelocatil”. Els nois prenen nota
de l’estat de benestar dels grans.
“Has entrenat, àvia?”, pregunten.
“Ai, fill, poc aquesta setmana, pe-
rò algundiahe fet les flexions que
em vas recomanar”. “I com t’ha
anat, què has fet?”, continua
el nano.
“Les fitxes –explica la doctora

García Navarro– ens permeten
saber la situació en la qual es tro-
ben aquestes persones que no es-
tan malaltes i no necessiten anar

MANÉ ESPINOSA
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L’ApS parteix de necessi
tats, problemes o reptes
reals que presenta l’en
torn pròxim

Es persegueix adquirir continguts
i competències lligades als conei
xements acadèmics obligatoris

A més de detectar necessitats i
aprendre, implica comprometre’s a
realitzar un servei útil a la comunitat
on es viu

Els alumnes consoliden l’aprenen
tatge quan reflexionen sobre l’ac
ció desenvolupada, els plans consi
derats i els resultats obtinguts

ELEMENTS CLAU
DE L’APS

Necessitats Aprendre Compromís Reflexió i avaluació

C. FARRERAS Barcelona

L’argentina Nieves
Tapia és una de
les principals
ambaixadores de
l’aprenentatge i

servei (ApS)almón,unaproposta
pedagògica que combina el currí
culumacadèmicambelserveico
munitari.Convidadapelgrupedi
torialEdebé,vaveniraEspanyafa
uns mesos per trobarse amb es
coles iexplicarquequanelsnensi
adolescents es posen a pensar
com poden contribuir a millorar
algun aspecte de la seva comuni
tat generen un efecte dòmino de
beneficis: augmenten la motiva
cióescolar,millorenelrendiment
acadèmic, la seva autoestima, la
responsabilitat envers els veïns i
la seva ciutat. I la comunitat els
veu amb uns altres ulls. Tapia ha
coordinat els programes nacio
nalsd’aprenentatgeiserveial’Ar
gentina des de fi
nals dels anys no
ranta, va fundar el
Centre Llatinoa
mericà d’Aprenen
tatge i Servei Soli
dari i ocupa un lloc
en la comissió di
rectiva de l’IANYS
(International As
sociationforNatio
nalYouthService).

L’ApSéscomun
voluntariat?
És més que això
perquè té objectius
d’aprenentatge
concrets sobre ma
tèries curriculars
com llengua, mate
màtiques, ciències,
història...Esdesen
volupen compe
tències, s’investiga,
es reflexiona sobre
lapràctica...Aixòés
més que un acte
solidari.

Sembla un
aprenentatge per
projectes.
Ésunaprenentatgeperprojectes,
però també consisteix en una pe
dagogia que obliga a fer que la so
lidaritat no sigui només un con
tingut,sinóunaformaparticipati
va d’estar en la societat. Obliga a
mirar al voltant i actuar. Dis
senyar un pla i executarlo. I això
pot fersedesdepetits.

Potposaralgunexemple?
Hivahaverungranincendialsud
de la Patagònia i els alumnes de
VillaFutalaufquenvandecidirre
poblar el parc nacional. Això va
requerir una investigació sobre el
tipus de plantes adequades i com
plantarles, com contactar amb
l’administració... O li podria par

lar de la investigació científica
que van dur a terme els alumnes
del poble Ramona, també a l’Ar
gentina, que van descobrir l’alta
contaminacióde l’aiguadelspous
ivanpresentarelseuestudialGo
vern que va instal∙lar una potabi
litzadora. Ara, els veïns paguen
una taxa per l’aigua que consu
meixen que va directament als
projectes d’aquella escola. O li
parlaria d’una altra escola on els
noisvandecidirdissenyarunaca
dira de rodes per a persones que
coneixien a la seva comunitat. El
professor deia que “amb els deu
res tradicionals, els estudiants
treballen per aprovar, amb la ca
dirade rodes treballen, aprenen, i
esmotivenperaprendre”.

Van aprendre continguts del
currículum?
Sens dubte, si no la cadira de ro
des no funciona. L’avaluació
rigorosa és fonamental. S’han
d’avaluar l’impacte en la comuni

tat i els objectius curriculars defi
nits prèviament al centre. El risc
ésposarèmfasi enelsvalors iper
dre de vista la importància del
contingut.

Impactaenelsnois?
Molt, perquè els connecta amb
una realitat,moltes vegades igno
rada, que evidencia unes neces
sitats del barri, poble, ciutat. En
capes menys afavorides conver
teix nois que abans se sentien
només víctimes en ciutadans ac
tius. Veuen la seva capacitat de
canviar i influir en el seu entorn i
descobreixen que són capaços de
fer grans coses. Aquest enforti
mentde l’autoestimareverteixen
el seu rendiment escolar i també

en les seves expectatives vitals.
Aixòestàmesurat?

Segons estudis, el rendiment es
colaraugmentaun10%.Peròaixò
noéselmésimportant.AXile,per
exemple, escoles amb desercions
d’un 70% estan ara en un 2%.
Aprendreaixí, enganxa.

Elsobligaaaguditzar lamira
dasobre laciutat.
Aixòésunproblemapera l’admi
nistració. Li explicaré que l’any
2000vaguanyarunpremiunaes
cola infantil que va decidir criar
truites al seu jardí per repoblar el
riu icontribuira laqualitatde l’ai
gua.Ambaixòvamillorarel turis
me i l’atur. Va recollir el premi
unanenade5anysquevaagafarel
micro i va dir espontàniament al
president: “Senyor, ara vostè cui
di l’aigua del riu o se’ns moriran
elspeixets”.

Aquesta manera d’aprendre
sembla exigent amb els pro
fessors que no estan acostu

mats a treballar per projectes.
Els obliga a confiar en els seus
alumnes, a sortir de la seguretat
de l’aula i a prepararse per no te
nir respostes. Han de posarse a
estudiar amb ells. Parlar amb les
administracions i amb entitats
socials.Ésuncanvide rol. Treba
llar en la incertesa i dedicarhi
molt de temps. Cal acompanyar
los.Molts comencen amb entusi
asme, però la bona voluntat té un
límit.

Diuque l’ApSespot impulsar
desdepetits, iquans’acaba?
AEspanyanohihapolítiquesuni
versitàries que impulsin l’ApS,
però sí que hi ha experiències. A
Barcelona, la carrera d’Educació,
perexemple.Peròéscertqueaquí
està més estès a secundària. A al
tres països com Xile, Mèxic, Co
lòmbia, Costa Rica, Sudàfrica i
molts països asiàtics, s’està incor
porant. Harvard té ApS obligatò
ria.Ambl’huracàKatrina lesasse

gurances no volien
pagar els desastres
perquè deien que
nosortiaa lespòlis
ses. I els alumnes
ho van canviar. Pot
ser queHarvardno
sigui solidària com
a entitat, però sí
quehancomprovat
que aquesta meto
dologia funciona.

Això no tran
quil∙litzalaconsci
ènciadelesclasses
més afavorides
sense que en el
fons es combati la
desigualtat?
Hi ha aquest risc.
Per això el concep
te de reflexió sobre
la pràctica és crític.
Per exemple, si hi
ha un projecte so
bre el desplaça
ment per inun
dacions, es podria
debatre, per què
sempre els toca als

mateixos?
Hiha gent quedemanerana

tural és més solidària que d’al
tra. Potser aquesta matèria no
elsmotiva.
No he trobat cap escola que di
gués que algun alumne s’hi ne
gués a participar. En canvi, molts
descobreixen una realitat que els
sorprèn. D’altra banda, rescata la
veudel’adolescentadinsdelaco
munitat. En algunes ciutats, ser
jove, i sobretot home, és sinònim
depersonaperillosa.Enunaesco
la marginal, els adolescents van
organitzar teatre llegit per a avis i
nens. Els adolescents, abans mal
vistos,vanacabarsent“elsde l’es
coladels llibres”.c

“Els jovesaprenenmés si veuen
quepodencanviar el seuentorn”

Nieves Tapia, experta en la pedagogia d’aprenentatge i servei

LLIBERT TEIXIDÓ

Nieves Tapia

1r trimestre
Estudien temes propis d’educa
ció física per prepararse com a
entrenadors. S’aproximen a les
condicions de vida pròpies de la
vellesa

2n trimestre
Joves i gent gran es troben a
l’escola, amb un professor i una
infermera. Es combina exercici
físic i converses sobre temes
comuns

3r trimestre
S’aprofundeix en temes amb la
intervenció d’experts externs
(història, mort, dol, religió) i es
continua amb les taules d’exer
cicis i la recollida de dades

al CAP, però a les quals és conve
nient fer un seguiment”. A les
sessions d’entrenament assistei
xen professors, infermeres i fisio
terapeutes.
Elsentrenadorsadeqüenla tau

la a les condicions físiques dels
seus atletes. “T’ensenyaré un
exerciciperquènoet facimal l’es
quena”, indica el jovepreparador.
Al passadís, diverses dones cami
nen amb els peus en línia provant
demantenir l’equilibri. Quan aca
ba la sessió d’entrenament, aca
ben ambunmassatge a l’esquena.
Aquest final d’activitat s’ha tornat
tan popular que es formen llar
gues cues en què els entrenadors
també reben la sevapart.
Des de Salut avaluen l’impacte

del programa: “veiem una dismi
nució de l’ansietat estadística
ment significativa”, anuncia Gar
cía Navarro a qui li agradaria es
tendre’l a altres escoles. I les àvies
expliquen les seves vivències. “Jo
vincmolt a gust”, diu una partici
pant, vídua, commoltes de les vi
sitants. “Em sentomés activa i els
nois et donenmolta vida, després
els veus al carrer i et saluden ale
grement”, somriu.
“Jo era feliç amb el meu marit

–encontinuaunaaltra–peròelles
va morir i jo vaig perdre l’interès
per tot. Una amiga em va dir que
no podia tancarme a casa i em va
portar aquí. La veritat és que
aquesta estoneta te n’oblides de
tot”.PerSantJordi,vanplourero
ses. Aquesta àvia no va assistir a
aquella sessió i els seus entrena
dors, acabada l’escola, van córrer
a casa seva a lliurarli la flor.c

CONTINGUTS DEL CURRÍCULUM

“Nos’hadeposar
èmfasienelsvalors,cal
perseguirobjectius
curriculars”

AUTOESTIMA I PODER

“Elsalumnes
descobreixenelseu
poderd’influènciaen
larealitatdelseubarri”

Sant Antoni. Al barri hi
ha 775 dones de més de
70 anys que viuen soles; la
mitjana d’ancians és tres
punts superior a la de
Barcelona

Avaluació
S’avaluen els objectius pel
que fa a competències lingüísti
ques, habilitats de comuni
cació i expressió, i també
responsabilitat


