
“Okupa’t + CorDflow”  
pili_iglesias@cordemariasabastida.cat 

 

 

FULL DE SOL·LICITUD 2017 

DADES DE CONTACTE 

TÍTOL DEL PROJECTE: “OKUPA’T+ CORDFLOW, promovent el lleure saludable a 9barris” 

ENTITAT O COL·LECTIU: C.M. SABASTIDA 

ADREÇA: C/Sabastida 12, Barcelona  

TELÈFON: 934073810 

PERSONA DE CONTACTE: Pili Iglesias Estellés  pili_iglesias@cordemariasabastida.cat  

PÀGINA WEB:  https://artdaprop.wordpress.com/category/atencio-a-la-diversitat/ 

 

RESUM DEL PROJECTE / TREBALL EN XARXA / PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS:  

El programa “Okupa’t + CorDflow” neix amb la voluntat de sumar esforços en l’orientació dels adolescents, motivant-

los a “okupar” el seu temps de forma saludable i a “okupar-se” ells mateixos: a ser protagonistes de les seves 

experiències, els seus pensaments i decisions en un etapa de la vida plena de desequilibris, influències i canvis.   

La intenció d’aquest és evitar situacions negatives de carrer, desmotivacions i altres problemàtiques que envolten els 

joves d’avui dia a Nou Barris. El desarrelament, la vulnerabilitat social i la complexitat familiar porten a molts joves a 
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passar moltes hores al carrer, un espai amb poques ofertes d’oci saludable. Des del departament d’atenció a la 

diversitat, entenem com a prioritari atacar aquest focus de conflictes personals i socials i oferir als joves alternatives 

per al seu creixement personal.  

La idea sorgeix després de més de sis anys de treball cooperatiu entre diferents educadores i diversos grups de joves 

adolescents. Neix del diàleg amb els joves i de la demanda d’espais de trobada més enllà de l’aula ordinària, que ells 

ens han fet arribar al llarg de tota la nostra experiència al centre. La constant demanda dels joves en la generació 

d’aquest tipus d’espais, avala la continuïtat d’aquest, així com la bona rebuda per les entitats del barri que han 

col·laborat en les diferents edicions.  

El programa consta de dues línies de treball que es desenvolupen paral·lelament, el “CorDflow” nom que rep la festa 

participativa de l’escola Cor de Maria-Sabastida en la que els alumnes s’autogestionen per desenvolupar els tallers 

artístics, esportius i culturals de la festa de l’escola i “l’Okupa’t” la jornada on l’escola s’obre al barri i connecta amb 

les entitats de lleure fent xarxa.  Apropant als joves a alternatives saludables en la seva gestió del temps i conflictes 

personals, esperant així que el procés educatiu dels joves no finalitzi a les 17h, en acabar l’escola, sinó que es traslladi 

al temps de lleure vinculat al barri. 

En el seu conjunt, el programa “Okupa’t + CorDflow” pretenen donar forma a un programa complet 

d’acompanyament als  joves.  

 

 “OKUPA’T” ENGUANY CELEBREM ELS CINC ANYS D’OKUPA’T!!! EL TEMPS VOLA... 

Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i agents educadors de Nou barris és un dels nostres objectius principals. 

Al C.M. Sabastida entenem l’educació des de la visió més amplia d’aquest concepte i creiem fermament que és un 

potent agent de canvi. L’educació per tant no finalitza a les 17h, en acabar les classes, sinó que surt de les aules i 

acompanya el jove més enllà.   

Aquesta visió de l’educació, a l’escola C.M. Sabastida, la concretem amb el treball per projectes a les nostres aules 

deixant l’estructura de les antigues matèries enrere; integrant coneixements i competències dins una estructura 

flexible,  que ens permet acompanyar els infants a esdevenir joves ben preparats per a la vida del segle XXI.  

Partint de la base de la nostra metodologia, que es fonamenta en un esperit integrador, no podem reduir els esforços 

únicament al context escolar. És per això que necessitem obrir l’escola a les entitats, associacions, equipaments 

públics i altres agents educadors per conformar una xarxa àmplia. Una xarxa integradora de coneixements i habilitats 

per a la societat que els joves es troben avui. Una xarxa que neix de les inquietuds de cada alumne, que s’articula amb 

les inquietuds de la resta de companys de la classe i que acaba traslladant-se al carrer i les entitats, creant veritables 

ciutats educadores.  
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Les entitats que participen en el projecte “Okupa’t” són entitats properes a l’escola, i amb les que en algun cop ja 

hem col·laborat o hem iniciat converses per a fer-ho. Tot hi així aquestes poden variar i concretar-se en unes altres, 

segons les inquietuds dels joves.  

Objectius:  

-Apropar experiències d’èxit als joves.  

-Connectar entitats i joves potenciant l’oci saludable.   

-Oferir als joves un espai de lleure segur i saludable.  

-Fomentar experiències creatives que facin descobrir als joves noves habilitats.  

-Millorar l’autoestima dels joves. 

-Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i agents educadors de Nou Barris.  

-Millorar la convivència i cohesió en l’àmbit escolar i, sobretot, fora d’aquest: als carrers i places del   

 districte.  

 

“Okupa’t 1” curs 2013-14 

En la primera edició del “Okupat’” el format triat va ser el de taula rodona a la que es van convidar a diferents entitats 

per apropar als joves al diferents opcions de 

lleure, a fi què s’animin a participar en alguna de 

les activitats (cau, esplai, teatre, esports...) que es 

proposen al districte. En aquesta taula rodona es 

va combinar l’experiència d’exalumnes vinculats a 

diferents entitats de lleure i altres agents del 

districte.  

Moderador de la taula:  

•Eric Diaz: Tècnic de projectes d’una ONG i 

director de lleure 

Ponents:  

•Jordi Salvia: Tècnic d'Educació del  Consell de Joventut de Barcelona 
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•Wladi Taco: Exalumne i monitor de la parròquia 

Santa Eulàlia 

•Estel•la Muñiz: Cap de l’agrupament AEiG Sant 

Pius Xè 

•Ricard Farin: Exalumne, membre d’una entitat 

política jove  

•Àlex Gago: Exalumne i monitor de la parròquia 

Santa Eulàlia 

•Amaya Ortiz: Coordinadora de l’esplai Don 

Bosco de Meridiana  

La taula rodona va tenir una durada d’unes dues hores i es va realitzar a la sala polivalent de l’escola. Els destinataris 

d’aquest format inicial van ser els alumnes de 2n i 3r d’ESO i les valoracions van ser molt positives, fet que va motivar 

la continuïtat del projecte 

 

 “Okupa’t 2”  curs 2014-15  

La segona edició del “Okupat” es va dur a terme a 

l’auditori de l’espai jove “Les Basses”.  A la taula 

rodona d’aquella edició vam convidar diferents 

agents rellevants de l’entorn urbà més poper a 

l’escola, els referents de l’espai jove “Les Basses” i 

el casal “La Cosa Nostra”. Aquest cop els assistents 

a la trobada van ser els alumnes de 2n d’ESO, ja que 

havien realitzat unes activitats prèvies de 

sensibilització entorn el temps de lleure a dins d’un 

dels projectes del curs.  

A la taula rodona el director de l’equipament que 

ens acollia va explicar als alumnes les possibilitats d’ús que els ofereix l’espai jove;  l’educadora del servei “Aquí 

t’escoltem” va animar als joves a participar en els tallers d’educació emocional i adreçar-se a l’assessorament 

psicològic gratuït;  els educadors de carrer van fer saber als joves que es passegen pels diferents espais urbans del 

districte on s’ajunten els joves i els poden assessorar si els hi cal; i l’educadora de l’equipament “La Cosa Nostra” va 

convidar als joves que pugen al Turó de la Peira (un parc cada vegada més transitat pels joves de l’escola) que 

s’acostin al casal i descobreixin un munt d’activitats adreçades a ells gratuïtes.   
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La taula rodona va estar conduïda per l’educadora del punt JIP, 

que cada dimarts els alumnes troben al pati de l’escola, fent de 

nexe entre els diferents agents educatius dels barri i l’entorn més 

proper als alumnes com és l’escola.  Un cop acabada la part més 

expositiva els alumnes van recórrer l’Espai Jove per conèixer les 

diferents sales i van poder  trobar-se amb els educadors per 

resoldre dubtes en petit grup.   

La taula rodona va ser un èxit, els alumnes van valorar molt 

positivament haver pogut conèixer d’a prop als educadors i vam 

acabar amb moltes idees per la següent edició.  

 

“Okupa’t 3” curs 2015-16  

A la tercera edició del projecte es van recollir les valoracions positives de l’edició anterior i es va iniciar un nou 

format, una ruta pels dos equipament participant en la passada edició:  “Les Basses” i “La Cosa Nostra”.   

L’equip d’atenció a la diversitat conjuntament amb els educadors del punt PIJ i “L’Aquí t’escoltem” de “Les Basses”, 

el casal “La Cosa Nostra” i els APC de Zona Sud vam dissenyar una jornada lúdica, de tot un matí als equipaments, 

per als alumnes de 1r i 2n d’ESO.   

Després de realitzar unes breus reflexions sobre les diferències entre temps lliure i lleure a l’escola, els alumnes van 

passar a l’acció i van sortir a tastar els tallers i els espais que ofereixen dos equipaments adreçats als joves que es 

trobem molt a prop de l’escola.  Els alumnes van tastar els tallers de zumba, escalada, afectivitat, autoestima, rap i 

van conèixer de primera mà els espais i possibilitats que ofereix cada equipament.  

L’objectiu d’aquest format era reduir distàncies entre els joves i els equipaments i oferir-los una primera experiència 

d’èxit per a què després ells s’animessin a gaudir de la programació que oferien els equipaments de cara a l’estiu, 

una època amb massa hores sense contingut de lleure saludable per a molts joves.  
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 “Okupa’t 4” curs 2016-17 

Tenint en compte l’èxit del format de l’edició anterior de “l’Okupa’t” durant el curs 2016-17 es va mantenir el format 

oferint als alumnes de 1r d’ESO una ruta pels equipaments més propers “Les Basses” i “La Cosa Nostra”. La idea 

inicial era fer la ruta a principis de curs per donar a conèixer els equipaments als joves que comencen secundària 

però, per motius organitzatius no es va poder dur a terme fins a la primavera, essent aquesta un èxit rotund.  

Un del objectius del curs 2016-17 també era ampliar la xarxa d’equipaments i oferir una ruta als alumnes de 2n 

d’ESO que el curs anterior ja havien participat a “l’Okupa’t” però la manca de recursos personals ens va fer tirar 

enrere la proposta, deixant-la madurar per al curs següent.  

 

 “Okupa’t 5” curs 2017-18 – CELEBREM ELS CINC ANYS D’OKUPA’T, EL TEMPS VOLA!!  

El projecte es consolida essent aquesta la cinquena edició! L’objectiu d’enguany és consolidar el format i 

incrementar el número d’equipaments adherits a la jornada, cobrint d’aquesta manera més territori  i oferint als 

alumnes de 1r d’ESO del curs passat la possibilitat de seguir participant al projecte sense repetir equipaments.  

La jornada “Okupa’t” estarà destinada als alumnes de 1r i 2n d’ESO i es realitzarà en tres edicions:  

- Edició tardor: adreçada als joves de 1r d’ESO a “Les Basses” i “La Cosa Nostra”. Aquesta es realitza a principis 

de curs per donar a conèixer els equipaments als joves que comencen secundària.  

 

- Edició hivern: adreçada als joves de 2n d’ESO a “Can Basté” un equipament proper a l’escola que ofereix 

activitats vinculades a la fotografia, un àmbit molt atractiu pels joves de l’escola.  L’objectiu de l’activitat es 

seguir en la línia del projecte i oferir més alternatives de lleure als joves.   

 

- Edició primavera: festa celebració de 5 anys de “l’Okupa’t” amb una jornada per als alumnes de 1r i 2n d’ESO 

a l’ateneu de Circ de Nou Barris. Amb l’objectiu de seguir la ruta d’equipament on els joves poden realitzar 

activitats de lleure saludable i ampliar la xarxa d’agents del territori adherits al projecte.  
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“CorDflow”  

El CorDflow és la festa autogestionada dels alumnes de secundària, aquesta va néixer per donar resposta a una petició 

recollida a les tutories de secundària, els alumnes no es trobaven 

inclosos en la festa de l’escola i volien poder participar amb 

activitats que els motivessin. La proposta es va recollir des de 

l’equip d’atenció a la diversitat i es va aprofitar l’oportunitat per 

donar visibilitat a 12 alumnes de 3r d’ESO que estaven immersos 

en una espiral d’actituds negatives i calia fer un treball 

d’autoestima urgent.  L’experiència del primer any va ser molt 

valuosa i va servir per continuar la tasca iniciada, amb aquell grup 

d’alumnes, fins que acabessin la seva escolaritat a 4t  d’ESO.  

Al segon curs d’implementació es van afegir al grup impulsors altres alumnes de cursos inferiors que necessitaven el 

mateix impuls positiu i volien formar part de l’equip inicial. Els alumnes que van dissenyar la primera festa van traçar 

una línia de tallers on els tots els alumnes d’ESO tenien cabuda, des dels més artistes als més esportistes. La festa de 

l’escola recollia ja les peticions dels joves i havia assolit amb 

escreix l’objectiu inicial, ser una festa inclusiva i participativa, 

dissenyada pels alumnes.  

Amb dues edicions realitzades i una molt bona rebuda del 

projecte era el moment d’implementar millores. En aquella 

tercera edició es va millorar el sistema per a la conformació del 

grup d’alumnes voluntaris organitzadors de la jornada. A partir 

d’aquella edició tots els alumnes de secundària poden optar a 

formar part de l’equip organitzador i els tallers es proposen a 

les tutories de tots els cursos. Un cop recollides les propostes de tallers i possibles voluntaris, s’obre un període per 

votar els vuit tallers més viables i es comencen les jornades de preparació dels tallers per part dels  voluntaris a les 

hores del pati prèvies a la festa.  

La cinquena edició del “CorDflow” va comptar amb 50 voluntaris, un èxit rotund de participació i un reflex de l’evolució 

positiva del projecte. Els tallers del CorDflow van funcionar molt bé i els alumnes van gaudir d’una tarda on ells eren 

els màxims protagonistes, ensenyant i aprenent d’igual a igual als tallers de: cuina, ball, “urban sports”, futbol, bàsquet, 

art i foto. 
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Objectius:  

-Oferir als joves un espai on la seva veu sigui la protagonista.  

-Fomentar experiències creatives que facin descobrir als joves noves habilitats.  

-Promoure el voluntariat i les relacions entre iguals 

-Millorar l’autoestima dels joves. 

-Oferir la interrelació entre joves de diferents cursos i edats. 

-Fomentar les competències comunicatives i d’interacció en l’autogestió de les activitats.   

-Millorar la convivència i cohesió en l’àmbit escolar.  

-Fomentar l’esperit crític i la capacitat de presa de decisions davant els conflictes. 
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RESULTATS:  

El disseny del programa complert “Okupa’t + CorDflow” ens ha permès realitzar un mapeig dels diferents 

equipament adreçats als joves al voltant de l’escola i iniciar un primer contacte i coordinació amb el que s’han 

adherit als diferents projectes.  

Durant tot aquest temps hem copsat una evolució molt positiva en la proposta dels equipaments adreçats als joves i 

una voluntat de coordinació que es materialitza amb la constitució de la “Taula Jove Zona Sud” en la que som l’únic 

centre educatiu que forma part del grup promotor. 

El projecte Cordflow, ha propiciat una millora de la convivència i cohesió entre els joves del centre. Permeten 

visibilitzar coneixements invisibles no formals dins de l’escola i donant una empenta a l’autoestima dels joves molt 

important. La repercussió final del projecte “Okupat” no es limita als nostres alumnes de secundària (200alumnes 

per edició realitzada) sinó que s’estén entre els joves que formen part de la seva xarxa de contactes, contagiant la 

vinculació als equipaments públics i les activitats d’oci saludable a altres joves. S’amplia als familiars d’aquests joves 

de l’escola que es sumen al treball coordinar entre l’equip de tutors, atenció a la diversitat i els tècnics dels 

equipaments adherits  (“Les Basses” y “La Cosa Nostra”)   

 

CONTINUÏTAT DEL PROGRAMA:  

El programa “Okupa’t + CorDflow” es nodreix de les aportacions dels joves i les dues línies d’actuació tenen una 

llarga vida prevista, totes dues tenen una metodologia participativa i un format que dóna cabuda a les inquietuds 

dels joves garantint així la sostenibilitat del projecte.  
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