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Aprenent amb els avis
Dades generals:
INS Cap Norfeu
Alt Empordà
Anna M. González
agonza19@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"El Projecte 'Aprenent amb el avis' consisteix en interrelacionar un grup d'alumnes del centre
amb els Jubilats del Mar del Casal del Pescador-Jubilats del mar del nostre municipi. S'ofereix,
doncs, l'oportunitat d'intercanviar valors i coneixements, de manera que jubilats i joves
s'ensenyen mútuament i aprenen plegats."
El projecte 'Aprenent amb els avis' comença a prendre forma dins el grup de Diversificació
Curricular de 3r d'ESO, un grup format per 10 alumnes (set nois i tres noies), durant el tercer
trimestre del curs 2012/2013. S'inicia amb la presentació a l'aula de les primeres edicions del
llibre editat per l'Ajuntament del municipi 'La gent gran de Roses', i segueix amb la
metodologia de Treball per Projectes, emfatitzant la significativitat dels aprenentatges i la
presa de decisions de l'alumnat. Cal dir que vam tenir la sort de comptar amb la col·laboració
de l'historiador local Sr. Antoni Martínez, autor del llibre, durant l'època de redacció del tercer
volum. D'aquesta i altres activitats, sempre amb la guia del professor/a i afavorint el debat i el
diàleg, van fer aparèixer la idea d'anar a compartir coneixements i aprenentatges amb la gent
gran.
Així, després de diferents contactes individuals (a través del Facebook, amb la dinamitzadora
del casal, etc.) es realitza la primera trobada al Casal del Pescador-Jubilats del mar. S'hi
realitzen tallers on els nostres alumnes són els aprenents i els avis els ensenyants. Teníem
previst fer-ne dos: costura (dirigit per una costurera jubilada) i realització de nusos mariners
(dirigit per un mariner jubilat). Però en la mateixa trobada, gràcies al bon clima creat entre
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tots, els avis van oferir als nostres alumnes un tercer taller: com canviar les piles d'un rellotge
(dirigit per un rellotger jubilat).
El passat 14 de febrer de 2014, amb el grup d'alumnes ja a 4t d'ESO, es va realitzar la segona
trobada entre els joves i els avis, aquesta vegada a l'institut, on els nostres alumnes van ser els
ensenyants: a més de fer una visita guiada per les nostres instal·lacions i presentar alguns dels
treballs audiovisuals realitzats pels joves dins les seves activitats d'aprenentatge a l'aula, es va
organitzar un taller de millora d'utilització de mòbils i xarxes socials. Els alumnes que enguany
fan 3r del Programa de Diversificació van ser els encarregats de preparar un aperitiu saludable
per tal de celebrar l'èxit de la trobada.
Es poden veure vídeos de l'experiència aquí i aquí

Redacció: Anna M. González, juny de 2014
Aprenentatges que s'han donat:
Els joves han après a participar activament en el treball cooperatiu entre alumnes i han
millorat la convivència dins del grup, del centre i del municipi.
Els avis han après a confiar progressivament en els joves com a ensenyants de les noves
tecnologies.
I també, el més important és que tots plegats hem après a celebrar els èxits aconseguits.

Descripció del servei:
Els alumnes del Programa de Diversificació Curricular de l'Institut, animats i sensibilitzats pels
seus professors des de les diferents matèries curriculars implicades, es decideixen a compartir
aprenentatges i ensenyaments amb la gent gran del Casal del Pescador-Jubilats del Mar. Els
avis ensenyaran molt als joves, més enllà dels seus coneixements i experiències, els
ensenyaran també que al llarg de tota la vida hi ha molt per aprendre i que cal aprofitar totes
les oportunitats per fer-ho.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Març 2013
Data de finalització del projecte: Març 2014
Entitats que participen a l'experiència: INS CAP NORFEU i CASAL DEL PESCADOR-JUBILATS
DEL MAR.

Dades de contacte:
Adreça: c/ Ponent s/n
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Població: Roses
Comarca: Alt Empordà
Telèfon: 972 150 567
Correu electrònic: b7005364@xtec.cat
Web: http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php

