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Abstract 
 
The "Xavavorriment" project develops, through the use of the fictional character, 

the prevention and accompaniment of those families who are part of the Centre 

Obert Municipal Pas a Pas de Lleida during confinement by COVID 19. 

 

This project is carried out through innovative pedagogical tools. The main 

objectives of this work are to facilitate and enhance a positive recreational 

space in the family and that they feel accompanied at all times, even if it cannot 

be through direct care.  

 

The project has included the following areas: prevention, habit creation, free 

time, health, solidarity and reflection.  

 

The implementation of the project has the collaboration of the team of 

educators of the Obra Social Marista de Lleida. All of them are involved in the 

different phases of the project from implementation, development and 

evaluation. 
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1.	INTRODUCCIÓ	

1.1.	Què	és	i	què	cerca?	

El projecte Xavavorriment, és un projecte creat a partir  del personatge de la 

Xavavorriment que diàriament publica un repte per als infants i joves 

beneficiaris del Centre Obert Municipal Pas a pas de Lleida.  

El projecte cerca estar presents a les llars de les famílies beneficiaries del 

recurs i dinamitzar el confinament de forma lúdica. 
 

1.2.	D’on	sorgeix?	

El projecte neix de la necessitat de mantenir el contacte diari amb als 

beneficiaris del Centre Obert Municipal Pas a pas de Lleida durant el 

confinament. Aquest contacte té com a última finalitat, més enllà de treballar els 

hàbits, oferir espais lúdics i facilitar eines d’entreteniment positiu, poder 

detectar alguna situació de necessitat o de risc dins de la família.  

1.3.	Temàtiques:	

Les temàtiques que inclouen aquests reptes són diverses i sempre assumibles 

tant a nivell logístic com econòmic. També s’ha tingut present que puguin 

portar a terme totes les persones que viuen a la mateixa llar. Les principals 

temàtiques són: l’art (incloent la dansa, la música o el dibuix), el lleure (a partir 

de diferents jocs sense material), l’esport o  la cuina. 

 

 

  



2.	MARC	PEDAGÒGIC	
 

El Projecte Xavavorriment parteix d’una situació d’emergència a la qual s’ha 

volgut donar resposta sempre des de la visió marista vers la promoció i la 

defensa dels drets dels infants, i des de la tasca educativa de prevenció de 

situacions de risc pels infants, adolescents i joves. 

 

Aquesta visió és la que ens possibilita atansar la missió marista a les llars 

d’aquells infants i joves que participen al nostre servei al barri de la Mariola de 

Lleida i que degut a les circumstàncies han de quedar-se a casa.  

 

El projecte es sustenta en els valors maristes adaptats al context on es du a 

terme l’acció: les llars de les pròpies famílies. El projecte de la Xavavorriment 

cerca en tot moment seguir els valors maristes com són la senzillesa de tracte, 

l’estima al treball, l’aposta educativa per prevenir l’exclusió, l’anhel de 

participació dels propis infants i una posada en escena basada en l’alegria, 

l’esperança, i la il·lusió per poder mantenir el confinament de la forma més 

dinamitzada possible.  
  



3.	DESTINATARIS	

Tot i que els principals beneficiaris d’aquest projecte són els usuaris i les 

respectives famílies del Centre Obert Municipal Pas a pas de Lleida, s’ha volgut 

arribar també a qualsevol persona interessada  a través de la difusió a través 

de les xarxes socials de la pròpia entitat (Instagram: @osmlleida) 
 

Si ens centrem en els principals destinataris, podem extreure de la pròpia 

Programació General Anual de les Obres socials Maristes Lleida, que es tracta 

d’un conjunt de famílies que viuen amb un cert grau de desestrucuturació 

familiar, són famílies nombroses, amb pocs recursos econòmics, amb una 

manca d’ocupabilitat, habitatges petits, famílies amb una manca important 

sobre l’autoregulació dels sentiments i emocions. 

 

Tot aquest conjunt d’ítems comporta que les famílies en aquest moment tinguin 

dificultats per seguir unes rutines diàries que s’intenten compensar a través de 

la vinculació al projecte Xavavorriment i l’actitud proactiva de moltes d’aquestes 

famílies en aquests dies.  
 

  



4.	OBJECTIUS	

	

4.1.	Objectius	generals	

Realitzar una tasca educativa i social preventiva amb les famílies que formen 

part del Centre Obert Municipal Pas a pas.  

 

4.2.	Objectius	específics	

• Mantenir el contacte amb els usuaris del centre, tot acompanyant a les 

famílies durant la situació de confinament pel COVID 19 

• Ser agent motivador i promotor d’espais virtuals dinàmics i positius a la 

comunitat a través de les Xarxes socials 

• Proporcionar espais lúdics i d’aprenentatge positius per a tota la família 
 

  



5.	METODOLOGIA	

	

5.1.	Les	eines	metodològiques:	

El projecte Xavavorriment basa la seva intervenció amb la participació  directa 

de l’infant i tota la seva família davant dels diferents reptes que presenta el 

personatge.  

La Xavavorriment potencia el pensament creatiu dels participants oferint la 

llibertat de participar de la forma que creuen oportuna.  

A més a més de potenciar les 8 intel·ligències múltiples que existeixen segons 

Howard Gardner: musical, interpersonal, verbal – lingüística, lògica - 

matemàtica, natura, intrapersonal, visual – espacial i la corporal.  

 

Aquest projecte neix d’una necessitat d’urgència però es segueix basant en els 

tres pilars bàsics que orienten la intervenció dins de les Obres socials Maristes 

Lleida i que s’han extret de la pròpia PGA del centre: 

• Caràcter socioeducatiu de la intervenció 

• Importància de la relació educativa - vincle educatiu 

• Caràcter transformador de la intervenció 

 

La creació del personatge de la Xavavorriment va ser la clau per dinamitzar 

aquesta tasca preventiva i d’acompanyament. Un personatge divertit que 

pretenia entretenir a les famílies durant la situació de crisis. 

 

A continuació es presenten alguns exemples de les proves realitzades durant el 

confinament: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.	Estructura	de	les	sessions:	

Per cadascuna de les publicacions del projecte Xavavorriment hi ha un conjunt 

de 3 fases que es descriuen a continuació: 

• Primera fase, la preparació: durant aquesta fase es fa una pluja d’idees 

de tots els reptes que es poden portar a terme i es distribueix entre 

l’equip d’educadors. Aquests preparen el repte a través de l’aplicació 

Canva i s’envia a l’educador responsable de revisar el contingut i de 

donar el mateix format a la història. Una vegada s’ha acceptat passem a 

la següent fase.  



• Segona fase, la difusió: una vegada es té el contingut adequat, el dia 

establert s’envia el repte a través del Grup de difusió de WhatsApp creat 

per aquest fi i es penja a les xarxes socials de l’entitat. 

• Tercera fase, els resultats: les famílies que participen de l’activitat fan un 

retorn del repte i aquest es quantifica amb un ranking de punts. 

D’aquesta forma s’estableix un vincle diari entre la família i el servei. 
 

  



6.	ORGANITZACIÓ	I	ESTRUCTURA	

6.1.	Recursos	humans	

Aquest projecte es porta a terme pel conjunt d’educadors/es que formem part 

de les Obres socials Maristes Lleida. De mitja, cada persona s’encarrega de 

dur a terme un repte quinzenalment i dos dels professionals s’encarreguen de 

revisar el contingut, rebre els resultats i fer la difusió a les xarxes. 

 

També per poder dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració 

del Germà Vicenç Medina amb la il·lustració del personatge: la Xavavorriment. 
 

6.2.	Recursos	tècnics	

Per a poder dur a terme aquest projecte, comptem amb els mòbils i ordinadors 

del centre obert, i els personals del propi equip de professionals. També s’ha 

necessitat dels següents programes informàtics: el programa Canva, per poder 

generar un mateix disseny, el WhatsApp per la difusió entre els beneficiaris i 

l’Instagram per oferir-ho a la societat. 

 

En quant als recursos de les famílies, a part dels propis smartphones i 

l’aplicació de WhatsApp, sempre s’ha tingut en compte un material molt bàsic i 

econòmic per tal de facilitar la realització de les pròpies proves.  
 

  



7.	AVALUACIÓ	
  

Més d’un 90% de les famílies que formen part del Servei del Centre Obert 

Municipal Pas a Pas, disposen d’un smartphone i de l’App de comunicació: 

WhatsApp, per aquest motiu, l’equip d’educadors de les Obres Socials Maristes 

Lleida van optar per aquesta eina per poder ser presents a la vida quotidiana 

dels beneficiaris del servei i les seves famílies durant el confinament.   

 

Per poder dur a terme una correcta avaluació del projecte ens hem marcat el 

següent conjunt de criteris: 

 

- El nombre de posts que s’han fet arribar a les famílies. El valor mínim 

que volíem assolir era un 90% de famílies receptores dels missatges del 

projecte, del total de famílies usuàries de centre. 

- El retorn de les proves realitzades. El valor mínim que volíem assolir és 

del 50% de retorns de proves realitzades per part de les famílies usuari 

del centre. 	

	

7.1.	Valoracions	internes	dels	beneficis	del	projecte	

- A través de la Xavavorriment, s’ha pogut mantenir una presència directa 

amb el conjunt de famílies que formen part del servei. 

- Gràcies a la creació d’aquest personatge, hem pogut tenir informació de 

les famílies i fer una tasca preventiva sent nosaltres un canal de 

comunicació entre la institució pública (l’Ajuntament de Lleida i els 

serveis que en deriven) i les famílies. 

- Finalment aquesta tasca preventiva també ha tingut un punt lúdic i 

educatiu, oferint a les famílies un bon grapat d’eines i possibilitats per fer 

a casa amb el mínim material possible. 
 

 

 
 


