
 
 

Recuperem la nostra història recent 
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Dades de l’experiència: 

"Arrel d'una demanda de suport de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) a l'Àrea 

d'Educació de la Diputació de Barcelona per a la millora de la cohesió social en el municipi, 

Teleduca. Educació i Comunicació proposa un projecte sobre la recuperació de les històries de 

família del grup d'alumnes de Cicle Superior (5è i 6è de Primària) del CEIP Montanyans. A 

aquest s'hi afegeix un treball al voltant de la història recent de Castellet i la Gornal en el qual, 

també, s'impliquen els nens i les nenes de 3r i 4t de Primària juntament amb els avis i àvies de 

tot el municipi." 

Els relats dels personatges de la població, la memòria oral de la gent gran i la recollida de 

fotografies que mostren l'evolució del municipi des de principis del segle XX ens permeten 

viatjar a través de les diverses èpoques de la història recent i comparar-les amb l'actualitat.  

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar actituds positives i d'interès vers la 

història recent del municipi de Castellet i la Gornal per arribar a comprendre el valor 

d'identitat. Per aconseguir-ho es fan servir eines comunicatives que, en plena societat de la 

informació, cal garantir que estiguin a l'abast de tothom, com ara la fotografia, l'àudio, el 

vídeomuntatge i el disseny web, i alhora es busca una implicació dels diferents agents de la 

comunitat (associacions d'avis i àvies, entitats municipals,...). D'aquesta manera es potencia un 

servei comunitari al mateix temps que els i les alumnes aprenen noves eines d'expressió i 

s'adonen que ells també poden elaborar els seus propis continguts mediàtics. 



 
 
Teleduca. Educació i Comunicació ha dissenyat un projecte d’aprenentatge servei (APS) fent 

servir el mètode d'investigació-acció i que contempla dues fases. Durant la primera fase, 

desenvolupada al llarg del curs escolar 2005-2006, s'ha pretès fer una recollida de dades 

important utilitzant diferents suports (vídeo, àudio i càmera de fotografiar) per tal de 

seleccionar una part d'informació i fer-ne el tractament, alhora que s'han ensenyat les eines 

bàsiques tant pel que fa al llenguatge audiovisual com al multimèdia. Dins el procés, s'ha 

contemplat la creació d'un web on es poden visualitzar les dades recollides després del seu 

tractament. 

Al llarg de la segona fase, durant el primer trimestre del curs 2006-2007, es pretén recuperar 

aquelles dades que no han estat tractades durant la primera fase i anar ampliant el web alhora 

que es continua treballant els valors d'identitat i treball cooperatiu que envolten aquesta 

experiència d’aprenentatge servei (APS).  

Des de Teleduca. Educació i Comunicació creiem que desenvolupar un projecte d'aprenentatge 

servei va més enllà de l'adquisició d'instruments i d'estratègies, en aquest cas, de comunicació 

audiovisual. A partir dels diversos estudis de camp realitzats ens adonem que la tecnologia 

esdevé un recurs per mitjà del qual els nens i les nenes fan sentir la seva veu i projecten la seva 

mirada subjectiva sobre l'entorn. Una eina per interactuar amb els altres i cohesionar el grup. 

Al llarg del procés, l'aprenentatge va passar per anar adquirint estratègies de col·laboració i 

cooperació no només amb els companys sinó també amb les diferents generacions que 

conviuen al poble. 

En definitiva, obrir l'escola al municipi perquè hi hagi accions de realimentació és un recurs 

important per a la transmissió de valors i l'aproximació dels participants a una àmplia gamma 

de coneixements significatius.  

Redacció: Teleduca. Educació i Comunicació, novembre de 2006 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aprenentatge sobre eines comunicatives: la fotografia, l'àudio, el vídeomuntatge i el 

disseny web. 

- Continguts relatius a la història recent de la població. 

- Estratègies de col·laboració i cooperació amb els companys i les diferents generacions 

del poble. 

Descripció del servei:  

Recuperar la memòria històrica sobre la població. 



 
 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Ciències socials, Llengua Catalana i Visual i plàstica. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

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

Data d'inici del projecte: Setembre 2005 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de Castellet i la Gornal, Àrea 

d'Educació de la Diputació de Barcelona, CEIP Montanyans de Castellet i la Gornal, Teleduca. 

Educació i Comunicació. 

Dades de contacte: 

Adreça: Nació, 51 local 1 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 450 98 26 

Correu electrònic: teleduca@teleduca.org 

Web: http://www.teleduca.org 

 


