Pessebre vivent a l'escola per col·laborar amb la Marató de TV3
Dades generals:
FEDAC Castellar
Vallès Occidental
Núria Simón
ccampos@fedac.cat

Dades de l’experiència:
A la nostra escola cada any a l'escola fem una festa de Nadal l'últim divendres del primer
trimestre. Aquest any va sorgir la proposta en el claustre de mestres, de col·laborar amb la
Marató de TV3 a través d'alguna activitat i vàrem pensar concretar aquesta activitat en un
projecte d'aprenentatge servei.
Vam proposar als alumnes d'ESO que pensessin alguna idea. Va ser un plantejament molt
obert perquè volíem implicar molts als estudiants, volíem que se sentissin participants i es
fessin seva la proposta. De seguida es van engrescar i se'n van anar a casa amb una pluja
d'idees i possibles propostes. Al dia següent, després de parlar-ho amb les seves famílies, van
decidir organitzar un pessebre vivent. En aquesta activitat els alumnes representarien
diferents escenes i, a davant de cada una, hi posarien guardioles amb el logotip de la Marató
per tal de recollir diners per la causa que proposava la Marató. Les famílies, a més, els
ajudarien amb el vestuari i els decorats.
Un cop van estar d'acord en la idea, només havien de posar-se a treballar. En primer lloc, la
doctora Garolera va venir a fer una xerrada als nois i noies de secundària per explicar-los la
causa per la qual la Marató recollia diners aquella edició: "Transplantament d'òrgans i de
teixits". Va ser una xerrada que vam encabir a les classes de ciències i que va reforçar alguns
aprenentatges que havíem anat treballant.
Per altra banda, a la classe d'educació visual i plàstica els alumnes de segon d'ESO van
elaborar, en petit grup, cartells, amb frases i dibuixos que ells mateixos van inventar per tal de
conscienciar la resta d'alumnat de l'escola i les seves famílies sobre la importància de
participar a la Marató. Un grup d'alumnes va passar per totes les aules de l'escola a explicar el
projecte i la rellevància dels trasplantaments.
A la classe de català, els alumnes de primer d'ESO van redactar diverses cartes per enviar a les
famílies, explicant l'objectiu del pessebre vivent i a la classe de música, van assajar cançons per
amenitzar les diferents escenes.

Vam plantejar un projecte interdisciplinari entre diversos cursos i assignatures.
Després de molta feina i entusiasme, va arribar el gran dia, els alumnes estaven molt motivats
per la causa. Amb l'ajuda dels pares i dels mestres van buscar els espais adients per col·locar
cada escena del Pessebre Vivent. Durant la jornada, que va durar aproximadament una hora i
mitja, van cantar, i es van posar a la pell de les figuretes del pessebre, unes figures que es
movien a favor de la Marató de TV3.
En fi, la festa va agradar molt, es van recollir un total de 355 euros. Els alumnes estaven
orgullosos de la seva iniciativa i així ho van expressar a la sessió d'avaluació i de reflexió que
van fer posteriorment amb la tutora del grup.
Estem convençuts que l'any que ve continuarem participant amb aquesta activitat.

Aprenentatges que s'han donat:
-

Expressar davant d'un grup d'alumnes els objectius del projecte que es portarà a
terme.

-

Conèixer algunes característiques dels diferents òrgans del cos, causes i solucions a
diferents malalties que els poden afectar.

-

Conscienciar-se de la necessitat d'ajudar als afectats de les malalties que necessiten un
transplantament.

-

Elaborar uns cartells per demanar participació en el projecte.

-

Redactar una carta per comunicar el projecte a les famílies.

-

Actuar en públic amb desimboltura.

-

Col·laborar desinteressadament per una causa com la proposada.

-

Valorar positivament l'esforç personal.

-

Treballar en grup, respectar-se i tolerar les diferents opinions.

Descripció del servei:
Col·laboració amb la Marató de TV3 i recollida de diners per la causa que es proposa. L'activitat
s'ha concretat en que els alumnes d'ESO organitzen un Pessebre Vivent per escenificar-lo el dia
de la festa de Nadal a l'escola.

Àmbits de servei: Promoció de la salut, Participació ciutadana
Matèries implicades: Ciències, Llengua catalana, Educació visual i plàstica, Música
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2012

Data de finalització del projecte: Gener 2012
Entitats que participen a l'experiència: AMPA de l'escola
Dades de contacte:
Població: Castellar del Vallès
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 937 145 385
Web: http://www.fedac.cat/castellar

