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Dades de l’experiència:
"Aquest projecte d'aprenentatge servei neix de la voluntat de generar un espai de trobada
intergeneracional com a oportunitat per intercanviar i aprendre valors de la gent gran, com la
paciència i l'experiència en una cultura actual on la immediatesa, la novetat i la caducitat
imperen arreu."
L'alumnat de 4t d'ESO fa un multi-reportatge de vides anònimes del segle xx, prenent com a
marc la Guerra Civil, la postguerra i la posterior dictadura franquista; d'aquests en
conformaran una exposició. L'exposició és dissenyada pel propi alumnat a l'escola i es
conviden als protagonistes a visitar-la.
Així, per via de les narracions de vida es pretén un intercanvi generacional que serveixi per
aprofundir en el coneixement sobre la nostra història més recent. A través de la memòria, i
amb la feina dels participants, el projecte ha de culminar amb una exposició que retrati i
transmeti aquest tros d'història viva.

Redacció: Neus Beascoechea, 2011
Aprenentatges que s'han donat:
-

Continguts propis de l'àrea de ciències socials i història.

-

Valorar el diàleg i la memòria històrica.

-

Respectar i valorar, així com fomentar les relacions amb la gent gran.

-

Articular el treball d'equip, fomentant la cooperació, l'autoresponsabilitat i
l'autonomia.

-

Analitzar i entendre els elements bàsics de la museografia.

-

Introducció al patrimoni.

-

Identificar les causes i conseqüències dels principals fets i processos històrics que es
donen al llarg del segle XX a Catalunya, Espanya i el món.

-

Analitzar la vida quotidiana al llarg del segle XX: la millora de la qualitat de vida a la llar
gràcies a les innovacions tècniques; les formes d'oci.

-

Analitzar l'evolució de l'educació, habitatge, serveis i energies al llarg del segle XX.

-

Analitzar l'evolució de les estructures socials: els canvis en les famílies, la introducció
de nous valors.

-

Gestió de la informació, la recerca i presentació.

-

Redacció de cartes formals - invitació a l'exposició.

-

Introducció al cinema històric: anàlisi de les pel·lícules en els seus contextos històrics.

Descripció del servei:
Recuperació de la memòria històrica a través del muntatge d'un Museu a l'escola. Un primer
espai amb plafons que recollien les vides de les persones entrevistades i un segon, amb
projeccions de les pel·lícules treballades, i els treballs resultants exposats.
Aquesta exposició muntada íntegrament per l'alumnat, és visitada pels entrevistats i per la
resta de la comunitat educativa.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Ciències Socials, Educació per la Ciutadania, Informàtica, Llengua
catalana

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: abril 2011
Data de finalització del projecte: maig 2011
Entitats que participen a l'experiència: Mare de Déu del Roser - Amílcar (FEDAC)
Dades de contacte:
Adreça: C/ Amílcar, 10
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 933 571 554
Correu electrònic: dominiquesamilcar@telefonica.net
Web: http://www.fedac.cat/amilcar/

