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Sumem en cercle
Dades generals:
Ajuntament de Palafrugell. Àrea d'Educació
Baix Empordà
Núria Aupí Gifre
educacio@palafrugell.cat

Dades de l’experiència:
Sumem en Cercle és un projecte formatiu intergeneracional que està integrat per cinc petits
projectes que s'interelacionen de manera circular a través de l'aprenentatge servei i que
involucren persones a partir d'un any d'edat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat i
el servei dóna sentit a l'aprenentatge. Aquesta metodologia formativa vincula els diferents
agents educatius amb l'entorn.
La coordinació d'aquest projecte, fruit del treball en xarxa, es du a terme mitjançant una
comissió que la formen els directors dels centres educatius de secundària de Palafrugell, les
escoles bressol municipals els Belluguets i Tomanyí, les AMPA dels centres escolars, la Unitat
d'Escolaritació Compartida (UEC), el Pla de Transició al Treball (PTT), el Consell de la Gent Gran
i l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell.
En el primer projecte, l'alumnat de la UEC rep formació teòrica i pràctica dels aprenentatges
bàsics relacionats amb els infants de les escoles bressol per posteriorment desenvolupar un
projecte d'intervenció directa amb els infants.
En el segon, l'alumnat de la UEC rep una formació (un servei) per part de l'alumnat del PTT del
mòdul d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic que consisteix en: atenció a les
reclamacions, confecció de paquets de Nadal i aparadorisme i del mòdul auxiliar d'hoteleria,
cuina i serveis de restauració: elaboració de còctels, servei de 5 estrelles (muntar taules,
tovallons, servir el menjar, tipus de ganivets, copes...), cuina tradicional catalana (ingredients
de la dieta mediterrània, la cuina de la iaia, etc.).
D'altra banda, els membres de l'Associació de Mares i Pares (AMPA) de les escoles bressol que
es dediquen a la cuina i serveis de restauració, ofereixen sessions pràctiques a l'alumnat del
PTT. Els membres de l'AMPA, altrament, rebran una formació específica de cuina tradicional
oferta per avis que formen part del Consell de la Gent gran i que són coneixedors de plats
típics de la cuina tradicional i de mètodes culinaris diferents als actuals.
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Per tancar el cercle de transmissió de coneixements, els infants de les escoles bressol,
acompanyats de les educadores, gaudiran de petites sessions de contes explicats per la gent
gran.

Redacció: Núria Aupí, setembre de 2012
Aprenentatges que s'han donat:
-

Els infants de les escoles bressol descobreixen noves sensacions amb els joves de la
UEC.

-

Les educadores de les escoles bressol i els educadors de la UEC, es familiaritzen amb la
diversitat curricular dels centres de secundària i d'educació infantil.

-

L'alumnat de la UEC assoleixen coneixements i incrementen la sensibilitat vers el món
dels infants.

-

L'alumnat del PTT comparteix amb l'alumnat de la UEC aprenentatges adquirits en la
formació alhora que es promou el treball entre iguals.

-

Els avis del Consell de la Gent Gran ensenyen cuina tradicional a les AMPA de les
escoles bressol.

-

L'alumnat de la UEC potencia actituds altruistes i promou relacions positives amb la
gent gran.

Descripció del servei:
-

L'alumnat de la UEC dóna suport a les escoles bressol municipals.

-

Les AMPA de les escoles bressol que es dediquen al món de l'hostaleria i el comerç fan
formació pràctica a l'alumnat del PTT.

-

Els avis del Consell de la Gent gran, expliquen contes tradicionals als infants de les
escoles bressol.

-

L'alumnat de la UEC acompanya a passejar les persones del Consell de la Gent Gran
que van amb cadires de rodes.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones, Projectes de
solidaritat i cooperació

Matèries implicades: educació infantil, currículum de secundària adaptat a l'alumnat de la
UEC, currículum del PTT.

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria, Formació ocupacional, Projecte
comunitari

Edats dels participants: 0-3 anys, 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Setembre 2010
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Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Centres educatius de secundària de Palafrugell, les
escoles bressol municipals els Belluguets i Tomanyí, les AMPA dels centres escolars, la Unitat
d'Escolaritació Compartida (UEC), el Pla de Transició al Treball (PTT), el Consell de la Gent Gran
i l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Bruguerol, 12
Població: Palafrugell
Comarca: Baix Empordà
Telèfon: 972 304 345
Correu electrònic: educacio@palafrugell.cat
Web: http://www.educaciopalafrugell.cat

