
                               
                                                                            

                     

 Nosaltres i els nostres avis
Nivell acadèmic: 3r ESO

Entitats col·laboradores:
- Residència Rumy (Sant Antoni de Vilamajor)
- Residència Maranatha ( Sant Antoni de Vilamajor)

                                                               Introducció 

El projecte d’aprenentatge i servei pretenen que l’alumnat aprengui ajudant als altres, en particular 
als avis que viuen en les residències  Rumy i Maranatha.
Això implica:
1.- La introducció en el currículum d’aquests tipus d’activitat de servei a la comunitat sense què això 
es quedi en una qüestió puntual.
2.-  Realitzar  a  partir  d’unes  competències  assolides  una  activitat  que sigui  útil  a  la  comunitat.

Per tant, estem parlant de servir als altres per a aprendre.

Incloure aquests tipus d’activitats dins del currículum de Secundària,  pot donar tot un seguit  de 
beneficis com:

a) Treballar d’una forma motivadora per l’alumnat que troba un sentit social a l’educació
b) Desenvolupar una dimensió democràtica i participativa de la ciutadania.
c) Integrar aspectes cognitius amb els actitudinals.
d) Augmentar la cohesió social i potenciar el coneixement mutu.
e) Millorar l’aprenentatge. Aprenem fent coses i trobant una utilitat al que aprenem.
f) Fomentar el voluntariat enfortint la societat civil.
g) Millorar la percepció que la gent té sobre els adolescents.

Després de l'experiència del curs passat creiem que les activitats adreçades a les persones que hi 
viuen  en  aquestes  dues  residències  han  de  ser  d’acompanyament   i  amb  un  caràcter  social 
totalment lúdic. 
Les activitats programades per aquest curs estan lligades a les festivitats de Nadal, Carnestoltes, 
Pasqua i Sant Jordi, així com activitats dirigides a millorar la seva psicomotricitat i mobilitat.

                                                     Objectius d’aprenentatge 

Per l’alumnat:
1.- Millorar l’aprenentatge posant en pràctica el que s’ha après aconseguint així un aprenentatge 
més significatiu.
2.- Afavorir una imatge positiva de l’adolescent tant per ell com per la resta de la societat.
3.- Integrar mitjançant unes activitats d’ensenyament - aprenentatge aspectes cognitius amb els 
actitudinals.
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4.- Millorar la motivació de l’alumnat.
5.- Que l’alumnat es pugui enriquir de l’experiència que els poden aportar les persones grans.
6.- Potenciar l’empatia i el coneixement mutu entre les persones.
7.- Desenvolupar una dimensió democràtica i participativa de la ciutadania.
8.- Enriquir-se amb l’experiència que els pugui aportar les persones grans.

                                                    
                                                       Objectius de servei 

Per a la societat:
1.- Desenvolupar una dimensió democràtica i participativa de la ciutadania.
2.- Augmentar la cohesió social potenciant el coneixement mutu.
3.- Prestigiar l’educació recuperant la seva dimensió social.
4.- Fomentar el voluntariat enfortint la societat civil.
5.- Millorar la percepció que la gent té sobre els adolescents.
6.- Realitzar unes sessions d’acompanyament amb les persones grans.

                                         Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

1.- Elaboració de materials contextualitzats en les diferents festivitats.
2.- Xerrada sobre el procés d’envelliment i els problemes de les persones grans. 
3.- Documental i debat sobre la mateixa qüestió
4.- Representació teatral a la Diada de Sant Jordi.
5.- Participació a la cantata com a acompanyants de la gent gran que pugui venir a veure-la.
6.- Participació a la representació teatral del grup de teatre de l'IES com a acompanyants de la gent 
gran que pugui venir a veure-la.

                                                          Activitats de servei 

1.- Sessions d’acompanyament a la gent gran.
2.- Sessions de psicomotricitat seguint les pautes del terapeuta.
3.- Sessions d'integració social a través de materials elaborats prèviament al voltant de les 
festivitats de Nadal, Carnestoltes, Pasqua i Sant Jordi.
4.- Sessions d'integració a la comunitat a través de la Cantata i el teatre ( totes dues al CECUCA)

                                                             Temporització 

Del dia 4 de  novembre de 2015  al dia 12 de maig de 2016.
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