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Dades de l’experiència: 

"Donem el nom d’intercanvi intergeneracional: col·laborem i aprenem de la gent gran" a un 

projecte que pretén combinar l'aprenentatge de valors i continguts diversos amb un servei a la 

comunitat, en aquest cas dirigit a la gent gran del poble. D'aqueta manera, en aquesta 

experiència els principals objectius és que els nostres alumnes aprenguin de la gent gran, fent 

que aquesta participi de l'escola."  

Els avis i les àvies del poble, per la seva experiència i les seves vivències poden ensenyar-nos 

moltes coses i nosaltres a la vegada podem col·laborar amb ells segons les necessitats del 

col·lectiu. A tall d'exemple podem dir que en els dos cursos anteriors els avis han fet tallers a 

l'escola: pintura, ganxet, petanca, flors de paper, punt de creu.. i nosaltres, amb els alumnes, 

hem anat al casal i al centre de dia, els hem acompanyat a comprar, hem anat a fer companyia 

als que estan al centre de dia, els hem convidat a les festes escolars com la castanyada, el 

carnestoltes, etc. 

A continuació, apuntem algunes de les principals activitats del nostre projecte, a model 

d'exemple de les possibilitats que obre al nostre davant aquesta experiència. 

A Educació Infantil, per exemple:  

- Visites als horts amb alguns avis. 

- Visita al Casal d'avis (P-4 i P-5). 

A Cicle Inicial:  



 
 

- Aprenem tot passejant amb els avis/àvies. 

A Cicle Mitjà:  

- Aprenem tot passejant amb els avis/àvies. 

- Taller de roses de paper (Sant Jordi). 

- Petanca. 

A Cicle Superior:  

- Punt de creu. 

- Petanca.  

Altres activitats: 

- Amb quatre avis/àvies del poble, els alumnes de CI i CM (una sessió per grup classe) 

van anar a passejar pels voltants de Besalú. L'objectiu era conèixer diferents plantes, 

arbustos i arbres i aprendre els seus noms, utilitat,... 

- Una de les dues sessions setmanals d'Educació Física que fan els alumnes, es destina al 

llarg del mes de maig al taller de petanca. Es duu a terme al Firal de Besalú, lloc 

habitual on els avis col·laboradors es troben per a practicar aquesta activitat esportiva. 

- El taller de punt de creu es fa aprofitant les hores d'Educació Plàstica, també d'aquest 

mes de maig. Unes quantes àvies s'han ofert per venir a ensenyar-nos les primeres 

passes per aprendre a fer punt de creu. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Aprenentatge de valors: 

- Estrènyer els lligams que ens uneixen a la comunitat i als diversos grups socials als 

quals es pertany. 

- Demostrar sensibilitat pels drets i deures que tenim les persones, les unes envers les 

altres i comportar-se d'acord amb les normes que regulen la vida quotidiana i 

personal. 

- Prendre consciència de la necessitat de fer aportacions personals a la vida col·lectiva, 

participant i col·laborant amb els altres. 

- Valorar la solidaritat i la tolerància com a actituds de cooperació entre les persones. 

- Assenyalar les característiques de l'organització de la vida social dels grups humans 

més propers. 

- Acceptar la diversitat de les persones. 

- Respectar l'entorn social on vivim. 



 
 

- Conèixer i respectar les normes de convivència social, tenint com a suport ètic l'esperit 

democràtic en tot moment. 

- Tenir consciència progressiva de l'aportació personal a la vida col·lectiva i a la 

participació i col·laboració amb els altres. 

- Comportar-se amb respecte davant les persones grans i ajudar-les en tot el què sigui 

possible. 

- Implicar l'alumnat en l'entorn local. 

- Impulsar la participació i el compromís dels alumnes en la societat. 

Altres aprenentatges són els propis dels tallers que es poden impartir al centre. Tallers 

relacionats amb els contes tradicionals, recuperació de la memòria històrica del poble, teatre, 

cuina, activitats plàstiques (pintura, dibuix..), manualitats, tallers de cuina, jardineria, hort, 

cistelleria, costura, petanca, etc. 

Descripció del servei:  

- Organitzar, per part de l'escola, festes tradicionals i fer que la gent gran pugui 

participar amb nosaltres en aquestes festes: castanyada, carnestoltes, etc. 

- Visitar el casal d'avis i àvies, per veure què hi fan, fer-los companyia i ajudar-los en el 

què en la mesura de les seves possibilitats els alumnes de primària puguin: fer la 

compra, portar el pes. 

- Visitar el Centre de Dia on veiem quins problemes tenen les persones amb 

dependències, segons les malalties i l'edat. Esbrinar en cada cas com podem donar 

ajuda.  

- Ajudar als avis en la recuperació d'espais de l'entorn natural (fonts, rierols..) tot 

aprenent el maneig de les eines típiques de l'hort. 

- Ajudar als avis a cultivar els seus horts. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Educació artística, ciències socials i naturals i educació física. 

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria 

Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: Setembre de 2005 

Data de finalització del projecte: Juny2008 

Entitats que participen a l'experiència: CEIP Salvador salvador Vilarrasa 

Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s: 



 
 

Activitat Castanyada.pdf 

Activitat Carnestoltes.pdf 

Activitat avis guies.pdf 

Dades de contacte: 

Adreça: Passeig Pare Pujiula, 29 

Població: Besalú 

Comarca: Garrotxa 

Telèfon: 972 59 01 09 

Correu electrònic: ceipbesalu@xtec.cat 

Web: http://www.xtec.cat/ceipbesalu 

 


