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Dades de l’experiència:
"El projecte "Els colors no tenen edat" consisteix en un intercanvi entre dues generacions a
través d'una eina d'aproximació entre cultures, el dibuix i la pintura".
Els centres educatius, com a institucions socials, hem de fer front a les demandes que genera
una societat que es caracteritza per la rapidesa en que es produeixen els canvis i la complexitat
que aquests generen. Un dels punts que més ens preocupa és la pèrdua de valors i de
referents que detectem entre els nostres alumnes, com és el respecte i el reconeixement cap a
les persones grans.
La nostra escola, el CEIP Vall de Palau, tal com queda recollit en el seu Projecte Educatiu, està
obert al seu entorn per tal de que els seus alumnes aprenguin a viure i conviure, interactuïn
amb el seu entorn i es comprometin amb la seva millora.
Seguint amb aquesta línia d'escola durant el curs 2007 i 2008 vam iniciar una primera
experiència de col·laboració amb el Casal d'Avis de Sant Andreu de la Barca. Aquest intercanvi
va ser valorat molt positivament tant pels alumnes, famílies, avis i àvies que van participar,
mestres, etc. i en general a nivell de població amb el reconeixement en el diari local.
Aquesta activitat va servir com a "taca d'oli" per tal de que el Casal d'Avis proposés diferents
activitats puntuals adreçades als centres educatius de la població.
El nostre projecte consisteix en un intercanvi entre dues generacions a través d'una eina
d'aproximació entre cultures, com és la pintura.
En el projecte podem diferenciar dos moments:
1. En el primer moment, es van formar "parelles pintores" entre els nostres nens i nenes i
els avis "experts" (que estaven fent l'activitat de pintura ofertada pel casal d'avis). Els
avis van ensenyar als nostres alumnes diferents tècniques pictòriques:
-

Amb els alumnes de P4 van treballar la tempera.

-

Amb els alumnes de 1r. els colors pastís sobre superfície negra.

-

Amb els alumnes de 3r. van treballar el carbonet.

-

Amb els alumnes de 5è. van treballar la pintura a l'oli.
Després les "parelles pintores" van realitzar un projecte comú: l'elaboració d'un
quadre.

2. En un segon moment, i, una vegada els quadres van estar acabats, nens/es i avis/es
van preparar l'exposició de les obres d'art, que va estar oberta al poble i que va
comptar amb la visita tant de les famílies dels nens/es com dels amics i familiars dels
avis. En aquesta fase els nostres alumnes més grans, els nens i nenes de 5è, van ser els
"experts" i van ensenyar als avis a pintar amb un programa informàtic.
Les "parelles pintores" van elaborar un altra obra d'art fent servir les noves
tecnologies.
Vam aprofitar les Jornades Culturals, que es fan a l'escola, per St. Jordi, per fer
l'exposició de totes les obres elaborades pels avis i els nens/es i va resultar un èxit.
La valoració de aquesta experiència ha resultat molt positiva per a tots/es els que hem
tingut la sort de participar en el projecte. Hem iniciat una col·laboració amb el casal
d'avis, que continuarem el proper curs i tant per part de l'escola com dels membres del
Casal, han sorgit diferents propostes per continuar aprenent junts.
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Aprenentatges que s'han donat:
Els objectius que ens vam proposar són:
Amb els nens/es:
-

Millora de la competència Cultural Artística.

-

Millora de la competència en Autonomia i Iniciativa Personal.

-

Millora de la competència Social i Ciutadana.

-

Millora de la competència per Aprendre a Aprendre.

I amb els avis i àvies:
-

Millora en l'autoestima i el seu sentiment de servei a la societat.

-

Desenvolupar habilitats tecnològiques.

Descripció del servei:
El nostre projecte pretén fer un servei a la comunitat, apropant els infants i els avis de la
nostra localitat amb l'objectiu de millorar la cohesió social a través del coneixement mutu i
l'intercanvi de coneixements, sabers i habilitats.

Un altre servei a la comunitat, per nosaltres especialment rellevant, és la difusió d'activitats
d'aprenentatge servei entre els diferents sectors de l'educació formal i no formal de la
població.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Expressió artística, Llenguatge verbal i Adquisició de valors socials
(Ètica)

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys, Més de 65 anys
Data d'inici del projecte: Desembre de 2008
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: CEIP Vall de Palau i Casal d'Avis de St. Andreu de la
Barca.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Urgell, 9
Població: Sant Andreu de la Barca
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 653 18 68
Correu electrònic: a8032521@xtec.cat
Web: http://www.xtec.net/ceipvallpalau

