Compartint, ens descobrim plegats.
Dades generals:
Escola Vedruna
Noguera
Miquel Codina Camarasa
mcodin58@xtec.cat

Dades de l’experiència:
En realitat aquest projecte d'aprenentatge servei és una proposta complexa que es concreta
en quatre àmbits. Així tots els estudiants de Batxillerat participaran al llarg del curs en els
següents projectes:
Experimentem plegats: Aquesta és una proposta que es durà a terme amb l'escola d'educació
especial Estel. Els alumnes de batxillerat realitzaran experiments diversos. Els dramatitzaran de
manera divertida per tal de conèixer i establir lligams entre ells. Posteriorment plegats
realitzaran l'experiment explicat.
Descobrim les xarxes socials: En aquesta proposta els alumnes de batxillerat ajudaran als
majors de 25 del taller ocupacional del centre Estel. d'aquesta manera, els alumnes de 1r de
batxillerat ajudaran a millorar l'ús de l'ordinador i tot el referent a internet.
Les TIC i el joc sense edat: Aquesta proposta es durà a terme amb la Residència Comtes
d'Urgell. L'experiència consisteix que alumnes de 1r Batxillerat es convertiran en professors i
professores de noves tecnologies amb uns alumnes ben particulars: avis i àvies sense
deteriorament cognitiu de la Residencia. A més, un altre grup compartirà una estona de joc
amb usuaris que tenen un deteriorament cognitiu lleu.
A la mateixa escola posem en marxa una experiència d'apadrinament lector entre alumnes de
batxillerat i alumnes de 1r de cicle inicial i l'ajudaran en el procés d'aprenentatge de la lectura.

Redacció: juny 2013
Aprenentatges que s'han donat:
-

Conèixer el funcionament d'un centre educatiu i el taller ocupacional amb alumnes
que tenen necessitats educatives especials.

-

Conèixer el funcionament d'una residència geriàtrica i les tasques que realitza el
personal que hi treballa.

-

Realitzar una programació on quedin reflectits tots els experiments que realitzaran.

-

Responsabilitzar-se de l'organització de l'ApS.

-

Crear un bloc on quedin reflectides totes les sessions.

-

Potenciar habilitats comunicatives, empatia, saber escoltar, explicar, ajudar a
manipular, etc.

-

Gaudir de l'esperit de servei del valor d'ajudar i de fer del moment de compartir un
espai molt especial.

-

Enriquir-nos amb persones que no estem acostumats a tractar i veure la diversitat com
una oportunitat.

-

Conèixer i aprendre estratègies per millorar el ritme lector, entonació... dels alumnes
de 1r d'E.P. la tipologia d'aprenentatges seran: dirigits, creatius, manipulatius,
vivencials o psicomotrius.

Descripció del servei:
-

Oferir un espai on presentin petits experiments científics per tal de desvetllar la
curiositat, l'interès, la complicitat...

-

Crear un ambient lúdic dins els diversos ApS.

-

Potenciar l'autoestima dels residents i d'ells mateixos.

-

Potenciar les habilitats comunicatives i de relació per mitjà de l'ordinador i del joc.

-

Impulsar l'ús de les TIC als diferents centres.

-

Oferir ajuda i tenir cura dels més petits crear vincles afectius per tal d'estimular el gust
per la lectura.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones, Acompanyament
a l'escolarització.

Nivells educatius: Educació especial, Batxillerat
Edats dels participants: 16-18 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: novembre de 2012
Data de finalització del projecte: juny de 2013
Entitats que participen a l'experiència: Residència Comtes d'Urgell, CEE Estel i Escola
Vedruna.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Sanahuja n 39
Població: Balaguer
Comarca: Noguera
Telèfon: 973 44 51 64

Correu electrònic: c5000821@xtec.cat
Web: http://vedrunabalaguer.com

