TIC sense edat: perdre la por al mòbil
Dades generals:
IES Miquel Biada
Maresme

Dades de l’experiència:
"L'experiència consisteix en que alumnes voluntaris de 3r d'ESO de l'IES Miquel Biada de
Mataró s'han convertit en professors i professores de noves tecnologies amb uns alumnes ben
particulars: avis i àvies del Casal d'avis del Parc de Mataró".
Cada alumne fa de professor de dos avis i organitzen un taller resolent els dubtes que els avis
tenen a l'hora de fer servir els seus mòbils. Les demandes més freqüents són, per exemple:
com augmentar el volum del so, com introduir nous números a l'agenda, com obrir i enviar
missatges, etc.
Els alumnes no només han ensenyat el funcionament del mòbil, sinó que han après moltes
coses, entre elles: que les coses evidents per un mateix poden no ser-ho per algú altre; que és
molt bo ser pacient; saber escoltar; tenir empatia; ser estructurat en les explicacions; i
sobretot, saber transmetre confiança a l'altra persona i animar-la perquè aprengui. També han
après que cada generació té coses a oferir a les altres i que és molt bó que estiguem en
contacte.
El primer taller s'ha fet durant el mes de maig de 2007 (tots els dimecres de 11 a 12:30)
El taller es van organitzar en dos grups d'avis amb 4 professors cada grup. Cada grup va rebre
dues sessions de classes.
La valoració és molt positiva ja que en total s'han apuntat al taller uns 15 avis. Es van oferir
voluntaris fins a 30 alumnes, i es va haver de fer un sorteig per escollir als nou alumnes que hi
han participat.
Els resultats han estat molt satisfactoris, per totes dues bandes. La majoria dels alumnes volien
repetir l'experiència, i els avis esperen que es torni a repetir el curs vinent. De cara al curs
2007-2008 es té previst continuar amb aquesta activitat i fer-la extensiva a altres casals de la
gent gran i també amb altres centres de secundària que hi estiguin interessats en participar.

Redacció: Laura Campo, gener 2009
Aprenentatges que s'han donat:
Habilitats comunicatives, empatia, saber escoltar i explicar, diferencies generacionals, etc.

Descripció del servei:

Oferir acompanyament als avis per aprendre a usar el telèfon mòbil.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones
Matèries implicades: Assignatura Optativa 3r ESO
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: maig del 2007
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: IES Miquel Biada, Associació d'Avis del Parc de
Mataró

Dades de contacte:
Adreça: Av. Puig i Cadafalch, 89-99
Població: Mataró
Comarca: Maresme
Telèfon: 93 798 14 89
Web: http://www.biada.org/

