Inventant estacions
Dades generals:
IES Lluís de Peguera
Bages
Assumpta Pla Pi
mpla4@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"Dins el projecte d'innovació educativa de ciutadania l'institut Lluís de Peguera de Manresa ha
inclòs aquesta experiència d'aprenentatge servei que consisteix en un intercanvi d'informació i
activitats entre gent jove de l'institut -que està cursant una optativa de segon de batxillerat- i
gent gran de la residència Montblanc de Manresa."
El treball consisteix en fer parelles entre els nois i noies i els i les residents per intercanviar
informació de la història de la ciutat a través de les experiències de cada persona gran. Cada
alumne/a fixa un dia de visita a la tarda i té una trobada setmanal amb la professora de la
optativa per a revisar i preparar el treball i valorar el funcionament i les incidències. D'aquesta
manera, s'ha establert una comunicació més personalitzada i es treballen els temes que des de
l'institut i la residència s'han acordat. S'han tractat temes com la guerra civil a Manresa,
l'educació, els jocs, les festes, l'evolució urbanística a la ciutat, entre d'altres. Per la seva banda
els joves han explicat a la gent gran com funciona internet i els han ajudat a buscar informació
que els podia ser interès.
Altres tasques que també s'han dut a terme, han estat la celebració de festes junts i han fet
altres activitats com per exemple pintar mandales.
El curs 2007-2008 els nois i noies van obrir un blog on explicaven vivències del seu treball a la
residència (http://www.inventantestacions.blogspot.com). Aquest curs 2008-2009 s'ha obert
un segon blog (http://www.inventantestacions2.blogspot.com).

Alguns dels aprenentatges que en destaquen són:
-

Disminució dels prejudicis i les resistències entre els dos col·lectius.

-

Establiment de relacions afectives i estimulants per les dues bandes.

-

Resolució de conflictes i dificultats de comunicació inicials.

-

Valors com l'empatia, el compromís,la responsabilitat i la cooperació.

-

Millora de les habilitats socials i els coneixements d'història en general i de la ciutat.

-

També planificació d'activitats, habilitats lingüístiques i utilització de la informàtica i
mitjans TIC.

Les coordinadores del projecte són la psicopedagogues del centre (Gemma Turallas i Assumpta
Pla) i diferents professionals de la residència Montblanc, que treballen amb el vist-i-plau de les
dues direccions dels respectius centres.
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Descripció del servei:
Consisteix en fer parelles entre la gent gran i els/les joves per tal de poder establir una
comunicació més personalitzada i treballar els temes que des de l'institut i la residència s'han
acordat.
Cada alumne/a fixa un dia de visita a la tarda i té una trobada setmanal amb la professora de la
optativa per a revisar i preparar el treball i valorar el funcionament i les incidències.
La informació obtinguda queda registrada per escrit i s'està valorant la possibilitat de poder
editar alguna cosa.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional
Matèries implicades: Assignatura optativa de 2n batxillerat i el seminari de psicopedagogia.
Nivells educatius: Projecte comunitari
Edats dels participants: 16-18 anys

Data d'inici del projecte: Curs 2005-2006
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Residència Montblanc i IES Lluís de Peguera de
Manresa
[Veure el testimoni]

Dades de contacte:
Adreça: Plaça Espanya, 2 Manresa
Població: Manresa
Comarca: Bages
Telèfon: 93 877 36 37
Correu electrònic: mpla4@xtec.cat
Web: http://iespeguera.xtec.cat/moodle/

