
  

 

 

APRENENTATGE SERVEI A LA RESIDÈNCIA AURA 

 
Els alumnes de 3r d’ESO en el marc de la matèria de Cultura i valors ètics durant aquest 

curs estan desenvolupant un projecte relacionat amb el servei comunitari. El nostre projecte 

s’anomena les nostres festes tradicionals, i la idea és que els alumnes preparin diverses 

activitats relacionades amb les festes populars de Catalunya com ara la Castanyada,  el 

Nadal, el Dijous Llarder, el Carnestoltes, Sant Jordi i Sant Joan per poder-les desenvolupar 

amb els avis de la Residència Aura de Manlleu.   

 

 

 
 

 

Els objectius del projecte són: 
1. Intercanviar coneixements i habilitats amb col·lectius de diferents edats.  

2.  Establir vincles amb la gent gran.  

3. Sensibilitzar als joves dels col·lectius de gent gran amb risc d’exclusió.  

4. Promoure el voluntariat entre els joves.  

5. Comprometre’s i participar activament durant tot el procés 

 

  



 

El que es vol aconseguir és que els alumnes desenvolupin les competències de mostrar 

actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences, a més de 

realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i 

democràtiques, que són pròpies de l’àmbit de cultura i valors ètics, i també altres 

competències relacionades amb l’àmbit personal i social.  

 

Aquest primer trimestre hem treballat amb els avis la Castanyada i el Nadal. Respecte la 

Castanyada, un grup de 6 alumnes va anar a la residència el dia que es feia la festa de la 

Castanyada i van ajudar a coure les castanyes, posar-les en paperines i llavors es van 

disfressar per anar-les a repartir per tot l’hospital i la Residència. En aquelles dues hores els 

alumnes van posar en pràctica els valors i les habilitats de compartir, de ser empàtics, de 

preocupar-se pel altres, d’escoltar activament, entre d’altres. En acabar la festa els alumnes 

van comentar com de bé s’havien sentit ajudant a persones grans i compartint amb ells una 

estona divertida.  

 

 

     

 

     
 

  



 

Per fer els tallers de Nadal els alumnes a l’aula van pensar i dissenyar centres de taula i 

corones per penjar a les portes de la residència. Mentre pensaven i dissenyaven els tallers 

els alumnes comentaven i discutien com podria ser de fàcil o difícil aquella tasca pel avis, 

per establir el terme mig de dificultat va anar molt bé l’experiència dels alumnes que ja 

havien anat a fer el voluntariat.  

 

 

               
 

 

A més també els vam preparar unes postals de Nadal per poder repartir entre tots els 

residents, el treball en aquí constava de pintar amb els avis i àvies les imatges de les 

postals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

El vincle en aquest taller de Nadal va anar creixent, els avis ja s’havien acostumat a veure’ns 

i ens esperaven cada dimecres, sempre estaven apunt per poder ajudar i compartir aquella 

estona. Des de la residència també ens van proposar ajudar en muntar els pessebres, i no hi 

vam faltar, un equip de 12 nois i noies van anar el dimecres 12 de desembre a la residència 

per poder muntar els tres pessebres que solen fer cada any. El més bonic d’aquest 

intercanvi, són els diàlegs i comentaris que van sorgint entre les persones grans i els joves, 

com parlen de la vida, del fer, del construir conjuntament i d’ajudar-nos els uns els altres.  

 

 

                   

 

LA VEU DELS ALUMNES 

 

� “(...) la veritat és que em vaig sentir molt generós després d’aquest gran esforç” 

(Mohamed E.) 

 

� “(...)Tot i que al principi no ho semblava, ara crec que estem tenint un impacte positiu 

fent això, i sense adonar-nos, estem millorant l’estat mental de la gent gran que és 

allà, i això també té un impacte positiu en nosaltres mateixos.” (Laia J.) 

 

� “(...)Em va agradar molt la reacció dels avis al veure'ns ja que deien que amb l'estona 

que portàvem amb ells, els hi havíem tret les preocupacions (...)” (Laura S.) 

 

� “(...)Els avis s’ho van passar molt bé, ja que de petits no van tenir l'oportunitat de 

poder-ho fer, i ara que són grans i tenen temps, ho fan (...)” (Marçal G.) 

 

� “(...)Fem això perquè els avis és sentin més acompanyats, en les hores que són més 

complicades per a ells.” (Paula J.) 


