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Dades de l’experiència: 

""Connecta't i suma formació a la teva experiència" és un projecte que duu a terme l'alumnat 

de l'aula oberta de 4t d'ESO de l'IES Argentona. A través de l'experiència, els joves es preparen 

i es converteixen en formadors d'informàtica de persones més grans de 60 anys. D'aquesta 

manera, la proposta es converteix en un projecte d'aprenentatge servei i intercanvi 

generacional". 

El projecte el duu a terme l'alumnat de l'aula oberta de 4t d'ESO, que té 5 noies i 6 nois de risc 

d'exclusió social. En aquesta aula hi col·laborem cinc professors de l'IES voluntaris i la tècnica 

d'educació de l'Ajuntament d'Argentona. Participem d'un conveni entre l'Ajuntament i el 

Departament d'Educació per tal que els joves surtin del centre per formar-se en horari lectiu. 

Aquest alumnat per les seves característiques de difícil adaptació escolar i llarga trajectòria de 

no èxit en els estudis, té un currículum adaptat. De les 30 hores setmanals, 18 són al centre 

treballant les competències bàsiques i les 12 restants fan estada a empresa. Cada alumne/a va 

a una empresa del poble on la relació amb altres persones els forma en habilitats socials, els 

orienta en el seu futur i els ajuda a entendre millor "el món dels adults". És una manera 

d'estendre el currículum més enllà de l'IES. Cada trimestre canvien d'empresa.  

La col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona rau en la tècnica d'educació que a part de fer la 

cerca i seguiment de les empreses, els imparteix un crèdit variable de dues hores setmanals de 

Valors i servei a la comunitat. 

L'estructura de l'activitat és la següent: 

- Formació en habilitats socials centrades en la seva relació amb gent gran. 

- Tria d'aquelles estratègies informàtiques que caldrà treballar amb els assistents al 

curs. 

- Reflexió sobre la metodologia que caldrà utilitzar. 

- Creació de la propaganda i la seva difusió. 

- Realització i seguiment del curs. 



 
 
Les activitats es duran a terme a una aula d'informàtica de l'IES Argentona dilluns a la tarda 

d'un quart de quatre a un quart de sis amb presència de la tècnica de l'Ajuntament i la 

responsable del projecte. Aquesta activitat serà gravada per un docent i un alumne/a per tal 

que en quedi un document audiovisuals. 

El calendari que ens proposem seguir, és: 

- Gener i febrer, formació dels nois i les noies, difusió del projecte i captació dels 

assistents. 

- Març, abril, maig i juny, realització de les activitats. Preparació, execució i valoració. 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Formació d’habilitats socials.  

- Informació sobre la relació amb persones grans.  

- Plantejament de problemàtiques que puguin sorgir. 

Descripció del servei: 

Oferir un curs d'alfabetització digital per a grups de persones grans d'Argentona. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Crèdit variable de valors i servei a la comunitat, tutoria i llengua 

catalana 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Gener 2008 

Data de finalització del projecte: Juny 2008 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament d'Argentona i IES Argentona 

Dades de contacte: 

Adreça: Peons Caminers, 25 

Població: Argentona 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 93 797 46 10 

 


