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1. Sinopsi i fitxa tècnica 

Sinopsi 

Els alumnes, després d'haver estudiat la situació del Níger i el problema de la fam al món a 
l'assignatura de Ciències Socials, organitzen i porten a terme, en el marc de l'assignatura d'Educació 
Física, la cursa "Kilòmetres de Solidaritat" impulsada per Save the Children, la finalitat de la qual és 
recollir fons per a les actuacions humanitàries al Níger d'aquesta ONG. A la cursa participen com a 
corredors els nois i noies de tots els nivells de secundària. 

Per dur a terme aquest projecte, els nois i noies treballaran també continguts relacionats amb aquest 
tema a altres assignatures: Educació per a la ciutadania i Matemàtiques. 

Fitxa tècnica 

Nom del projecte:  

Kilòmetres de solidaritat amb els nens del Níger 

Centre:  

Institut de Secundària  Jane Goodall 

Localitat: 

L'Hospitalet de Llobregat  

Nivell acadèmic/curs:  

3r ESO  

Nombre d’alumnat:  

50 (dos cursos) 

Professorat implicat: Abel Cusí, professor d'Educació Física i Bàrbara Vila, professora de Ciències 
Socials (coordinadors). Col·laboren Adrià Gómez, professor d'Educació per a la ciutadania i Cèlia 
Fuster, professora de Matemàtiques. 

Espais curriculars: 

 Ciències Socials (assignatura central del projecte) 

 Educació física (assignatura central del projecte) 

 Matemàtiques 

 Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 

Entitats col·laboradores:  

Save the Children 

Ajuntament (Regidoria d'Esports, Guàrdia Urbana),  

Unió de Botiguers i comerços del barri. 

Caixa d'Estalvis. 
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2. Antecedents 
Durant molts anys els nostre institut ha estat col·laborant amb diverses campanyes solidàries i 
projectes de cooperació al desenvolupament. 

Però totes les accions s'han realitzat sempre una mica al marge de la vida acadèmica. D'una banda, 
tot i que se'n donava difusió a les classes, aquestes activitats es portaven a terme fora d'hores 
lectives i el fet de participar-hi o no era voluntari per part dels alumnes, sense que tingués cap 
repercussió en la seva avaluació. 

No obstant això, a l'institut les hem mantingut no solament per la seva connexió amb el nostre ideari, 
sinó  perquè veiem un autèntic benefici educatiu en els alumnes que s'implicaven. 

Creiem que aquests beneficis han de poder estendre's al conjunt de l'alumnat. Per tant, ens 
proposem transformar poc a poc algunes de les activitats solidàries en projectes d'aprenentatge 
servei, sistematitzant els aprenentatges i vinculant-los al currículum de diferents matèries. 

Hem pensat de començar aquesta transformació per la Cursa Kilòmetres de Solidaritat, atès que, en 
alguna ocasió, precisament per captar fons per a una causa solidària, havíem organitzat 
espontàniament una carrera similar, de la qual en guardem un bon record. 

3. Necessitat social 
Creiem que és necessari mobilitzar-nos a favor dels infants vulnerables que no tenen garantit el dret 
elemental de l'alimentació. Fem nostres les reflexions de la ONG Save the Children (STC) en descriure 
aquesta situació dramàtica: 

Quan mig planeta està preocupat per una crisi 
econòmica que altera el seu estat de benestar, és fàcil no 
parar esment al que realment és una crisi, una crisi 
humanitària. 

A la regió del Sahel, Àfrica, 18 milions de persones tenen 
la gana ficada als seus cossos nit i dia, setmana darrera 
setmana. La major part són nens i nenes que pateixen 
desnutrició i les vides dels quals són en perill continu. 

La fam que els acompanya l’ocasiona la manca de pluges 
que ha arruïnat les collites. Això, unit a la pobresa dels 
països afectats i de les seves poblacions fa que no hi hagi 
possibilitat de comprar els aliments que no han pogut 
produir conreant els camps. 

Tots els infants tenen dret a una infància digna i feliç. A rebre aliments adequats i atenció mèdica. A 
ser reconeguts com a infants i rebre educació i protecció. Als infants de la regió del Sahel, però, no 
se’ls respecten els seus drets fonamentals ni d’un bon tros. I són molt lluny de poder sobreviure a 
aquesta tragèdia silenciosa. 

Els nostres nois i noies, d'un estatus social mig-baix, són sensibles a aquesta situació, però el que no 
han fet encara és donar el pas de comprometre's. Creiem, doncs, que aquest projecte encaixa amb la 
seva sensibilitat i alhora els exigirà un esforç molt positiu per al seu procés formatiu. 

  

Cal l’ajuda de tothom. Ara, 
malgrat la crisi que assola 
occident, no els podem girar 
l’esquena. Quan els governs 
redueixen les ajudes a la 
cooperació només la resposta 
de la societat civil pot frenar 
el desastre. Cal més que mai 
l’esforç de tothom. 
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4. Objectius d'aprenentatge i vinculacions 
curriculars 

Els 3 objectius d'aprenentatge centrals i bàsics: 

1. Conèixer la situació del Níger i entendre les causes de per què en aquest  país s'hi donen tants casos 
de malnutrició infantil. 

2. Sensibilitzar-se i comprometre's davant de les desigualtats i les injustícies. 

3. Aprendre a organitzar i desenvolupar un projecte solidari en el barri. 

Continguts curriculars de les 4 assignatures vinculades:  

Ciències Socials 

1. Cerca, anàlisi i contrast d’informacions 
estadístiques, gràfics i mapes, així com de les 
informacions que ens proporcionen els mitjans de 
comunicació. 

2. Reconeixement dels drets individuals i col·lectius. 
Identificació i rebuig de les situacions de 
desigualtat, injustícia i discriminació que afecten 
persones i col·lectius en el món actual 

3. Valoració de les conseqüències de la globalització 
de l’economia. Anàlisi de casos d’intercanvi 
desigual entre països. 

4. Anàlisi del desenvolupament humà desigual, a 
partir de la selecció i contrast d’informacions i, 
especialment dels indicadors socioeconòmics. 

5. Anàlisi de les noves formes de producció 
d’aliments i del problema de la fam al món i les 
seves implicacions globals. Valoració de les 
polítiques de cooperació i solidaritat. 

 Educació Física 

1. Reconeixement dels efectes de l’escalfament i 
elaboració de pautes per dur-lo a terme. 

2. Elaboració i pràctica d’escalfaments, generals i 
específics, prèvia anàlisi de l’activitat física a fer. 

3. Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels 
fonaments tècnics i reglamentaris d’un esport 
individual. 

4. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge 
dels fonaments tècnics, tàctics i reglamentaris d’un 
esport col·lectiu. 

5. Assumpció de responsabilitat individual en una 
activitat col·lectiva com a condició indispensable per 
aconseguir un objectiu 

 

Educació per a la Ciutadania 

1. Identificació, anàlisi i rebuig de les causes que 
provoquen situacions de marginació, desigualtat i 
injustícia social en el món 

2. Reconeixement d’accions solidàries i iniciatives de 
voluntariat. 

3. Valoració de la disponibilitat per trobar solucions 
als problemes i intentar millorar la realitat de 
manera crítica i responsable. 

4. Pràctica de normes cíviques per mitjà de la 
participació en activitats socials de l’entorn 
proper, assumint responsabilitats i treballant de 
forma cooperativa 

 

  

Matemàtiques 

1. Identificació del gràfic més adequat d’acord amb les 
dades que cal presentar. 

2. Ús del full de càlcul i de les TIC en general per 
l’organització de dades, realització de càlculs i 
generació dels gràfics més adequats. 

3. Utilització d’observacions relatives a les diferències 
entre dues mostres per a la formulació de 
conjectures sobre les poblacions d’on han estat 
extretes. 

4. Formulació de conjectures sobre possibles relacions 
entre relacions entre dues característiques d’una 
mostra. 

5. Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i 
simulacions. 

 

 

Cursa Km de 
Solidaritat 
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5. Objectius del servei 
El servei que fan els nois i noies és recollir fons per a les actuacions humanitàries al Níger de Save the 
Children. Bàsicament, els nois i noies han d'aconseguir finançadors que aportin una determinada 
quantitat per kilòmetre recorregut. Tot i que el més fàcil és demanar això a les famílies, el que volem 
és implicar el veïnat, encara que sigui amb quantitats molt petites. 

Sota aquesta finalitat principal, els objectius del servei són ben tangibles: 

1. Organitzar una cursa de tot l'alumnat de secundària al barri, a l'entorn de l'institut. 

2. Aconseguir  que hi participi un 70% de l'alumnat  de Secundària (140 alumnes). 

3. Aconseguir un mínim de 700 euros. 

4. Aconseguir que 1 esportista reconegut de la ciutat s'impliqui també en el projecte. 

5. Aconseguir  el vist-i-plau de l'Ajuntament i la col·laboració de la Guàrdia Urbana. 

6. Aconseguir que al menys 2 comerços del barri s'impliquin en la cursa com a patrocinadors. 

7. Aconseguir el patrocini de la Caixa d'Estalvis en algun aspecte material de la cursa. 

8. Aconseguir que la ràdio, premsa  i la televisió local donin difusió de la cursa. 

6. Treball en xarxa 
En aquest projecte treballem en xarxa amb 4 entitats / institucions: 

Save the Children: 

Es la impulsora de la Cursa. Ens proporciona els materials didàctics sobre el Níger per treballar a 
l'aula, així com dorsals, carnet del corredor i cartells de la cursa.  

Ens proposem 2 contactes amb la delegació de Barcelona de Save The Children: un al setembre, en el 
moment d'inscriure'ns com a centre educatiu a la cursa i un altre al novembre, un cop acabada la 
cursa.  Al tractar-se del primer cop que fem aquesta activitat, el segon contacte el faríem presencial. 

La persona responsable del contacte amb Save the Children és la professora de Ciències Socials. 

Ajuntament (Regidoria d'Esports, Guàrdia Urbana) 

El mateix setembre hem de contactar amb la Regidoria d'Esports i la Guàrdia Urbana, atès que la 
cursa la volem celebrar al carrer i caldrà prendre mesures de seguretat. També ens agradaria 
convidar el Regidor d'Esports a l'acte de celebració de la mateixa cursa, el Dia dels Drets dels Infants.  

La persona responsable del contacte amb la Regidoria és la Directora de l'Escola, juntament amb el 
professor d'Educació Física. 

Unió de Botiguers, comerços del barri i Caixa d'Estalvis 

Amb aquests empresaris volem implicar-los en donar màxima difusió de la cursa per tal d'aconseguir 
com més finançadors millor i sondejar la possibilitat d'un suport seu directe bé sigui també com a 
finançadors, bé sigui aportant altre tipus de recursos materials per donar visibilitat a la cursa. 

Les persona responsable d'establir aquests contactes és el professor d'Educació Física. 
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7. Activitats 

Activitats d'aprenentatge vinculades al servei 

Motivació dels nois i noies / Presentació del projecte 

La motivació dels nois i noies es treballa inicialment a la classe de Ciències Socials. Una vegada 
plantejat el projecte de la cursa,  és en el marc de la classe d'Educació Física on els  nois i noies 
l'organitzen i es preparen per dur-la a terme. 

A la classe de Ciències Socials 

Es treballa sobre els materials i la proposta didàctica de Save The Children (STC): 

 Visionat del vídeo "Desde el Sahel, ayudando a salvar vidas" de la campanya Km de Solidaritat i 
debat sobre les causes de la fam al Níger. 

 Ubicació de Níger i la zona del Sahel en el mapa del món i d'Africa i investigació de les seves 
característiques geogràfiques, socials, econòmiques i culturals. 

 Activitat "Coses que semblen desbaratades i no ho són" (STC) 

 Activitat "Decisions tan senzilles" (STC). 

 Una vegada decidida l'organització de la cursa, elaboració d'un llistat dels aprenentatges que es 
poden assolir. 

A la classe d'Educació Física  (també són activitats de preparació del servei) 

 Definició i tria de la modalitat de la cursa. 

 Elaborar les normes de la cursa i les mesures de seguretat i prevenció d'accidents que s'han de 
respectar. 

 Pràctica d'escalfaments previs a l'activitat física. 

 Entrenament: concepte i pràctica. 

A la classe d'Educació per a la Ciutadania 

 Dibuixar el cercle de la pobresa que explica la desnutrició de la infància al Sahel. 

 Estudiar el Objectius del Mil·leni i el nivell d'assoliment pel que fa a la fam. 

 Investigar en la web de Save the Children la naturalesa d'aquesta organització, finalitats i història. 

A la classe de Matemàtiques 

 Treball de comparació estadística entre les dades del Sahel que proporciona la proposta didàctica 
de STC i recerca de dades similars a Catalunya. 

 Elaboració de gràfics per a un mural que expressi aquesta comparació i exposició a l'entrada de 
l'institut. 

 Utilitzant el full de càlcul, fer una hipòtesi de km de la cursa, nombre de participants i aportació 
de finançadors a partir de la consulta a altres instituts que ja hagin realitzat aquesta mateixa 
activitat en anys anteriors. 

 Inventar problemes de matemàtiques sobre la situació a Níger adreçats a 1r i 2n d'ESO, com a 
activitat de prèvia a la cursa. 
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Activitats de servei 

 Les activitats de servei es fan en hores de Ciències Socials i d'Educació Física i consisteixen en: 

 Tria del dia de la cursa, objectius tangibles assolir, planificació, repartiment de la feina prèvia i la 
feina a fer el mateix dia i elaboració d'un calendari de treball. 

 Tria d'una comissió tècnica coordinadora per fer el seguiment dels preparatius, el contacte amb 
Save the Children i amb els mitjans de comunicació per assegurar la difusió. 

 Difusió de la cursa entre tots els cursos de secundària de l'institut i les seves famílies: preparació 
del missatge a donar, cartes a les famílies, video-clip per penjar al web de l'institut... 

 Accions per aconseguir patrocinadors (per als km recorreguts i per a la infraestructura de la 
cursa): Elaboració d'un llistat d'idees, reunions amb l'AMPA, entrevistes amb els comerços del 
barri, entrevistes amb la caixa d'estalvis... 

 Carta i entrevista amb un esportista de la ciutat perquè s'impliqui d'alguna manera en el 
projecte. 

 Carta i entrevista amb la Regidoria d'Esports de la ciutat  per aconseguir el vist-i-plau de 
l'Ajuntament i la col·laboració de la Guàrdia Urbana. 

 Accions per aconseguir difusió: carta i entrevista amb la ràdio, premsa  i la televisió local donin 
difusió de la cursa. 

 Elaboració d'un vídeo resum de la cursa. 

Activitats de reflexió i avaluació 

Avaluació dels aprenentatges (a la classe de Ciències Socials) 

 En un text sobre Níger i el Sahel, els nois i noies hauran d'identificar al menys 12 de 20 errades 
relatives als continguts treballats. 

 A partir del aprenentatges que s'havien proposat, els nois i noies analitzen què han aprés i que 
els manca per aprendre. 

 Els nois i noies elaboren per parelles un PWP de 10 diapositives amb sobre les causes de la 
malnutrició infantil a Níger, l'acció de Save the Children i el projecte de la cursa Km de solidaritat. 

Avaluació del servei (a la classe d'Educació Física) 

 A partir del llistat dels objectius tangibles a assolir que van elaborar prèviament, els nois i noies 
analitzen els resultats, identifiquen les causes, i ho representen tot això en un mural. 

 Els nois i noies elaboren una llista de les coses que caldria millorar per a una propera edició de la 
cursa.  

Els resultats d'aquesta avaluació es pengen del web de l'institut, junt amb el vídeo elaborat, i s'envia 
junt amb els diners recollits a Save the Children. 
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8. Celebració 

Celebració interna al centre educatiu:  

Hi ha dos moments de celebració:  

El mateix dia de la cursa és en sí mateix un dia festiu, en què ja es podran difondre resultats quant a 
participació i recollida de fons aconseguida entre tots. Per a la cloenda de la cursa es procurarà la 
participació del regidor d'esports de la ciutat i de Narcís Busquets, reconegut esportista paralímpic de 
la ciutat. 

 A la Festa de Nadal del centre es destinarà un espai específic a reconèixer i celebrar els resultats de 
la cursa en termes de valoració general del projecte, atès que durant els mesos de novembre i 
desembre es podrà haver fet l'avaluació a les classes de Ciències Socials i Educació Física. 

Celebració amb tota la ciutat:  

A més de les celebracions internes citades, a final de curs els nois i noies participaran amb l'alumnat 
d'altres centres educatius de la festa de cloenda dels projectes d'aprenentatge servei de la ciutat, i 
prepararan alguna aportació específica sobre el projecte dut a terme, per compartir amb els altres 
grups: els murals, el vídeo fet, una cançó... 

9. Difusió 
El mateix projecte requereix la màxima difusió a fi d'aconseguir com més patrocinadors millor. Per 
això és necessari implicar els mitjans locals: premsa, ràdio, televisió, i estendre la captació de 
patrocinadors més enllà de les famílies: comerços, caixes i veïns del barri. Els nois i noies elaboraran 
cartells per difondre'ls als comerços del veïnat. 

D'altra banda, una vegada tancat el projecte, el professorat elaborarà una memòria molt senzilla i 
molt visual per poder compartir aquest projecte amb altres actors educatius i socials. 
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10. Calendari 

Juny-juliol Preparació del professorat: 

El professorat de les 4 matèries implicades estudia la Memòria de la anterior Cursa 
Kilòmetres de Solidaritat de Save the Children i comença a pensar com i quan 
aplicar el projecte durant el curs següent. 

Setembre-
octubre 

Continua la preparació del professorat: 

Inscripció del centre a la IX Cursa. 

Primer acord amb la Guàrdia Urbana. 

Arriben i s'analitzen els materials didàctics de la IX Cursa, contacte amb Save the 
Children i contacte amb algun altre centre educatiu que ja l'hagi dut a terme, per 
tal d'aprofitar la seva experiència. 

Sondeig a l'entorn per garantir una bona resposta: AMPA, famílies, comerços, 
caixa. 

Preparació de la motivació i les activitats a fer amb els nois i noies. 

Previsió de les activitats d'avaluació i de celebració del projecte. 

Novembre Preparació amb el grup. 

Presentació del projecte, conjuntament el professor/a de Ciències Socials i el 
professora/a d'educació Física. 

Desenvolupament de les activitats d'aprenentatge a les assignatures de Ciències 
Socials, Educació física, Educació per a la Ciutadania, Matemàtiques (detallades a 
l'apartat anterior) 

Desenvolupament de les activitats de preparació del servei (organització de la 
cursa) a l'assignatura d'Educació Física (detallades a l'apartat anterior). 

20 Novembre 
i setmana 
següent 

Realització del servei amb el grup  

Dia de la Cursa Kilòmetres de Solidaritat, com a celebració del Dia dels Drets dels 
Infants. 

Donació dels diners aconseguits a l'organització Save the Children. 

Novembre-
desembre 

Avaluació del projecte amb el grup  

Desenvolupament de les activitats d'avaluació a les assignatures de Ciències 
Socials i Educació física (detallades a l'apartat anterior) 

Contacte amb Save the Children per avaluar el projecte. 

Final de 
trimestre 

Celebració interna del projecte. 

En el marc de la Festa de Nadal. 

Final de curs Celebració amb altres centres educatius i entitats. 

En el marc de la Festa col·lectiva  dels projectes ApS. 
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11. Recursos necessaris i pressupost 
El projecte s'ha de poder autofinançar. Per aquest motiu, procurarem que els costos directes de 
l'activitat siguin assumits per Save The Children, l'Institut Jane Goodall, l'Ajuntament de la ciutat i el 
patrocinadors que s'aconsegueixin per a aspectes infraestructurals de la cursa (entitat bancària, 
botigues del barri). 

Els recursos específics per al projecte són: 

 

Recursos  Finançament 

Materials de l'activitat Materials didàctics per al professorat  

 Dorsals, diplomes i carnets de l'alumnat Save The Children 

 Cartells per anunciar la cursa  

Senyalització al carrer: Valles, cinta, megafonia, tarimes Ajuntament 

 Pancarta sortida/arribada Patrocinadors 

Material celebracions: Menjar: Begudes, fruita, barretes 
energètiques 

Patrocinadors 

 Estovalles, tovallons, gots de paper Institut Jane Goodall 

Altres despeses:  Desplaçament del professorat coordinador Institut Jane Goodall 

 Imprevistos  

 

 


