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els orígens: 
com neix la metodologia de 

l’Escola CEP ?



Després d’anys de crisi flagrant, observem, en la majoria de                           
persones que atenem des de Barberà Promoció,  que cal canviar la                  
metodologia d’orientació per facilitar la cerca de feina.

Observem que cal activar: 

1. empoderament de les persones que es troben desencisades en la cerca,  
pel llarg temps d’atur que porten i veuen molt lluny trobar-ne .....

2. vincle social ja que la situació d’atur o precarietat laboral fan que el vincles  
entre les persones sigui menys freqüents 

Amddós element són claus per la millora de l’ocupabilitat de les 
persones i facilitar-los-hi que s’activin per fer una cerca activa 



El 2015 dissenyem un projecte integrat per treballar aquests 2 
aspectes i obté molts bons resultats.

El projecte és: 
Projecte Integrat Transició Atur Treball: 

“Les plantes per cuinar i curar” 

on hi participen les persones participants en diferents accions 
que es realitzen a l’entitat, tant jovent com persones adultes, tot 
potenciant l’intercanvi  intergeneracional amb les avantatges a 

nivell de treballa de competències que proporciona



dins d’aquest projecte, elaborem 
el primer díptic d’aromàtiques: 
el de la Farigola, i fem una plantada de farigola 
a la plaça de la vila el dia de Sant Jordi de 2015



elaborem una teoria que guiï la 
metodologia a portar a terme:



Es decideix que la temàtica comuna a treballar serà:
“Les plantes per cuinar i per curar”

i la planta que s’estudiarà i intercanviaran coneixements serà la Farigola

Es valora molt positiva temàtica de “les plantes” per:
✓ la infraestructura, recursos i entorn de Barberà Promoció
✓ el paral·lelisme entre aprendre a cuidar a una planta i aprendre a cuidar-se a un 

mateix /a 

A partir de l’1 de març  de 2015 cada grup inicia el treball per separat, sabent 
que hi hauria un dia de treball conjunt, a partir de la premisa: 

Hem triat una planta: La Farigola
La plantarem a un test

L’estudiarem i sabrem com l’hem de cuidar i quines propietats té
La cuidarem i veure’m com creix i quins resultats dóna si la cuidem bé

http://aromaterapia-esencias.com/category/tomillo/feed


PASSIÓ
=

MOTIV....ACCIÓ

el que t’interessa,  
el que et diverteix

és el que fa
que entris en acció

es vol potenciar

La majoria són persones que els costa engrescar-se en una activitat i ser constants degut a 
que estan força desil·lusionades degut a la llarga situació d’atur de llarga que es troben o 

degut a un itinerari formatiu desestructurat i de fracàs : 
els cal reorientació i motivació per activar-se



PASSIÓ

Empoderament

+

Vincle social

MOTIV...............................ACCIÓ
Tinc ganes de fer l’activitat i descobreixo 
les potencialitats que tinc quan faig una 
cosa que m’agrada

Fer una activitat  que m`agradi, 
que em fa sentir útil i  que té 

resultats positius que puc 
aportar a l’altre i a la meva 

comunitat

Em sento més capaç d’aconseguir el que 
em proposi, crec més amb  mi: m’activo 
i sóc més creatiu i actiu per aconseguir 
el meus objectius 



Per què cal potenciar el VINCLE SOCIAL I CRÉIXER FENT COMUNITAT ?



Treball comunitari

Atenció Sociolaboral

✓Compartir vivències
✓Compartir experiències 

✓Conèixer i reconèixer els recursos del municipi
✓Fer emergir idees conjuntament professionals i ciutadanes i ciutadans,  front 

les necessitats  i demandes
✓Motivar-se i empoderar-se - persones del municipi i professionals-

✓Generar més acció
✓.....

millora el trastorn 
mental, 

pot disminuir la 
necessitat de  

medicació

s’empodera la persona (augmenta 
l’autoestima i el coneixement de les 
capacitats i habilitats): AUGMENTA 
EL NIVELL D’ACTIVITAT EN LA CERCA 

DE FEINA I LA INCLUSIÓ SOCIAL

Atenció Salut Mental

Necessitat de treballar des 

d’un enfoc 
comunitari 

pels bons resultats assolits 
en projectes d’atenció a les 

persones :



observem molt bons resultats al portar a terme la teoria i 
metodologia plantejada i dissenyem
l’Escola de la Plantes  i el Joc de l CEP



i així neix la metodologia que impulsarà l’Escola CEP
i que avui presentem en aquesta I Jornada:



Imatges dels resultats 
que ha donat el projecte

des d’abril de 2016 que es va iniciar

“Hort de la Torre d’En Gorgs: sembrem 
oportunitats, cultivem el futur” 



Construcció de la CEP: 
cadira de sota l’hort, 

per persones 
participants en el servei 

per la cerca de feina 
Servei de Feinateca

a la carta

Construcció de l’hort 
amb la gran 

col·laboració de 
l’alumnat del 

PFI Auxiliar de Vivers i 
Jardins 2015-16, 

que també decora la 
façana de l’Ajuntament 

per Nadal



Inauguració del projecte: 
“Hort de la Torre d’En Gorgs: 

sembrem oportunitats, 
cultivem el futur” 

22-4-2016

i primera plantada l’hort de 
la Torre: 

mans a la 
terra !!



Taller Horta CEP 1  2016
col·laborant amb els infants de casal estiu

que es realitza a l’Escola Marta Mata amb la cooperativa 
barberenca El Tamboret    

També es construeix un racó de plantes 
aromàtiques remeieres al jardí 

de la Torre d’En Gorgs



Programa 
integral 

per a 
jovent 

amb el curs 
d’Auxiliar de 

vivers i jardins 
2016  

s’aprèn 
horticultura 

a
l’hort de la 

Torre 



Curs de formació ocupacional Instal·lacions i manteniment de jardins i zones 
verdes 2016,  s’aprèn horticultura a l’hort de la Torre 



Curs Horticultura 
2016, aprenent a 

l’hort i també 
col·laborant en la 

decoració de la 
façana de 

l’Ajuntament per 
Nadal fent la B de 

Barberà, i a la plaça 
de la vila el dia de 
Sant Jordi  amb el 
díptic de la menta



PFI Auxiliar de vivers i jardins 2016 -2017 
participa i impulsa el projecte d’APS -

Aprenentatge Servei 
“Creixem entre plantes”

amb les llars d’infants municipals 
La Baldufa i La Blava i l’Institut Bitàcola

Programa integral 
per a jovent 2017 

amb el curs de 
Activitats auxiliars 
en vivers, jardins i 

centres de 
jardineria  

construeix un espai 
d’hort 

a l’espai gent gran 
de Ca n’Amiguet

PFI Auxiliar de 
vivers i jardins 

2017-2018 
construeix un 
espai d’hort

a l’Espai Jove
La Roma:

projecte L’Hortet



Taller d’Horta CEP 2 2017

col·laborant de nou amb 
els infants de casal estiu

que es realitza a l’Escola Marta Mata i 
organitzat per la cooperatica barberenca El 

Tamboret  



Taller Horta CEP 3  
2017

es fa la tanca de l’hort pel 
seu manteniment



Taller Horta CEP 4  
2018

s’acaben la tanca de l’hort i per dins 
s’hi posen jardineres amb maduixeres 

També es restauren la CEP 



PFI Auxiliar de vivers i 
jardins 2017-2018, 
aprèn horticultura 
a l’hort de la Torre 

Cursos de formació ocupacional 
Instal·lacions i manteniment de jardins i zones verdes 2016  

aprèn horticultura a l’hort de la Torre 

2017 2018



Projecte Horts Socials – 2018 –

10 dones treballaran en l’espai d’horts socials de Barberà, construint un hort, 
produint hortalisses per la ciutadania i analitzant la viabilitat de fer una cooperativa 

relacionada amb l’horta  



Escola CEP 
l’eina per la millora de l’ocupabilitat:

Orientació Sociolaboral 
i Dinamització Comunitària  

s’inicia el novembre de 2017



moltes gràcies 
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