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Dades de l’experiència: 

"El projecte "El segle XX que jo he viscut" es realitza en el marc de treball del Centre d'Adults 

Timó a partir de comprovar el malestar i desconeixement de la població de més edat per la 

forma de vida i les característiques del jovent d'ambdós pobles. En aquest sentit, s'organitzen 

diferents activitats per a promoure l'intercanvi generacional en el que infants, joves i adults 

comparteixen experiències i vivències amb la intenció de donar a conèixer a la resta de la 

població els canvis succeïts en els darrers anys de la història". 

En aquest marc, vam promoure les següents activitats: 

- Elaboració d'un dossier de treball per al cicle instrumental amb el nom "El segle XX que 

jo he viscut", que al llarg del curs recollia experiències dels participants. 

- Edició del llibre "La punta de l'agulla", recull d'històries de la Guerra Civil i de la 

Postguerra, narrats per als alumnes de l'escola d'adults i que comptà amb la 

col·laboració d'altres persones del poble, amb un resum històric d'historiadors dels dos 

pobles, amb la col·laboració d'altres membres de l'escola i que es va posar a disposició 

dels alumnes de les escoles i instituts. La presentació es fa en una sala de la biblioteca 

de Montgat amb l'assistència d'unes 300 persones i la intenció, entre d'altres, és la 

recuperació de la memòria històrica. 

- Recull d'objectes i de la seva evolució. Per exemple: gramola, tocadiscs, compacs, mp3, 

etc. Es van recollir molts objectes, es van classificar per famílies (roba, 



 
 

electrodomèstics, llibres, monedes, etc.) i es va organitzar una exposició a les sales de 

les biblioteques de Tiana i Montgat, 15 dies a cada biblioteca. L'exposició va comptar 

amb objectes dels alumnes de l'escola d'adults, de les altres escoles del poble i 

aportacions de particulars. També es van exposar els treballs que sobre diferents 

objectes i la seva evolució havien fet els alumnes de Tecnologia de l'Institut. Les 

explicacions de l'exposició als alumnes dels CEIP o de l'IES les van fer els alumnes de 

l'escola d'adults. Cada tarda hi va haver un grupet de dos o tres alumnes de l'Escola 

d'adults per a explicar l'exposició als visitants. 

- Recital de poesia per part dels alumnes de l'Escola d'Adults Timó, amb la col·laboració 

dels alumnes de l'escola de música de Tiana, que van tocar durant el recital. 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Major coneixement de les vivències de la població més gran i del canvi de la forma de 

viure de les diferents generacions, de les més joves a les més grans. 

- Valorar les pròpies vivències. 

Descripció del servei:  

- Intercanvi generacional. 

- Recuperació memòria històrica d'ambdós pobles. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Intercanvi generacional 

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria, Educació d'adults 

Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2005 

Data de finalització del projecte: Juny 2006 

Entitats que participen a l'experiència: Escola d'Adults Timó de Tiana/Montgat, CEIP de 

Tiana, IES de Montgat i particulars. 

Dades de contacte: 

Adreça: CFA Timó (Tiana/Montgat) 

Població: Montgat 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 93 469 01 72 

Correu electrònic: timo@diba.cat 

 


