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Dades de l’experiència: 

""EsTIC per tu" és un projecte d'aprenentatge servei que consisteix en la realització de classes 

d'informàtica a persones adultes dels barris de Cerdanyola i la Llàntia de Mataró per part dels 

alumnes de 2n d'ESO de l'Escola El Turó". 

L'accés a les eines informàtiques és de gran importància en la societat que vivim, però així com 

els alumnes que actualment cursen ESO tenen accés a l'aprenentatge necessari per utilitzar els 

ordinadors i els fan servir amb agilitat, moltes altres persones no ho van poder aprendre quan 

eren més joves i ara es troben limitades a l'hora de buscar feina, informació o comunicar-se 

amb el món. 

Des de l'Escola el Turó de Mataró hem volgut aportar el nostre granet de sorra per ajudar a 

l'alfabetització digital de persones que ens són properes a la nostra escola. 

Com ho hem fet? 

Doncs vam començar amb la formació dels propis alumnes de 2n d'ESO. Ens calia treballar 

dues temàtiques: per una banda, aprofundir en els seus coneixements previs d'informàtica i, 

per altra banda, calia ajudar-los a reflexionar sobre el que representa la tasca docent (les 

actituds i valors que consideraven més importants per ser uns bons professors) i les 

característiques cognitives específiques del col·lectiu de gent gran. La vessant informàtica es va 

treballar en les classes de Tecnologia, mentre que la vessant social i docent es va treballar en 

un taller ofert per l'Anna M. de l'Institut Municipal d'Educació de Mataró. 



 
 

Posteriorment vam oferir el curs d'informàtica que havien de donar els alumnes a la comunitat 

educativa de l'escola i als casals per a la gent gran de Mataró. Es van apuntar un total de 14 

alumnes, tot i que la demanda va ser superior i van quedar algunes persones en llista d'espera. 

Durant les classes vam treballar amb parelles intergeneracionals sempre formades per un 

alumne TIC en qualitat d'alumne i un alumne de l'escola en qualitat de professor i guia de 

l'aprenentatge. Hem treballat amb el grup classe partit, de tal manera que cada alumne TIC ha 

tingut, segons la sessió, dos professors (alumnes de 2n d'ESO diferents), un corresponent al 

grup A i un altre corresponent al grup B. 

Les classes s'han desenvolupat durant el tercer trimestre de curs, i tant els alumnes de l'escola 

com els alumnes TIC han fet una valoració molt positiva de l'experiència. 

Pels alumnes de l'escola ha estat una oportunitat per realitzar una activitat atractiva i diferent 

dins del marc escolar, que tot i representar un esforç important, l'han dut a terme amb 

motivació i mostrant grans qualitats com a professors i com a persones. També han pogut 

posar-se en la pell dels professors i desenvolupar-se com a tals, així com establir contacte amb 

persones més grans i comprendre les seves limitacions per falta de formació. 

Per els alumnes TIC l'experiència ha representat obrir la porta a la informàtica i han estat molt 

contents de poder-ho fer amb un professor particular jove amb qui en algunes ocasions s'ha 

establert un vincle efectiu important. 

La coordinadora del projecte i l'equip educatiu del centre també hem valorat el projecte molt 

positivament i ens plantegem ampliar el ventall de projectes d'aprenentatge servei de l'escola 

de cara a l'any vinent ja que considerem que un dels millors aprenentatges que podem facilitar 

als nostres alumnes és que aprenguin a gaudir i ser feliços comprometent-se i ajudant als 

altres.  
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement de la gent gran, dels seus ritmes i dels seus sistemes d'aprenentatge. 

- Promoure i millorar l'educació informàtica i tecnològica dels alumnes de l'escola i dels 

alumnes TIC. 

- Sensibilització respecte l'oportunitat d'estudiar. 

- Sensibilització respecte la tasca del professorat, les seves responsabilitats i deures. 

- Esperit de servei i valor d'ajudar als altres. 

Descripció del servei:  



 
 

S'ha ofert per a les persones grans del barri un curs d'introducció a la informàtica gratuït de 15 

hores de durada. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Tecnologia, Tutoria, Educació Visual i Plàstica, Llengua Catalana 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 25-65 anys, Més de 65 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2009 

Data de finalització del projecte: Juny 2010 

Entitats que participen a l'experiència: IME Mataró, Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 

Magdalena. 

Dades de contacte: 

Adreça: Ronda Rocablanca, 46 

Població: Mataró 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 93 798 22 86 

Correu electrònic: a8021193@xtec.cat 

Web: escolaelturo.cat 

 


