Vincles intergeneracionals, conta contes iaies i iaios
Dades generals:
Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa
Baix Ebre
Montserrat Esteve
montse.esteve13@gmail.com

Dades de l’experiència:
"El projecte neix amb motiu de la celebració de l'Any europeu de l'envelliment actiu i la
solidaritat intergeneracional. Pretén, per una part, facilitar l'envelliment actiu i la solidaritat
intergeneracional, i per l'altra fomentar el gust per la lectura en els més petits generant
emocions i sentiments, desvetllant la imaginació i la creativitat, recuperant tradicions,
connectant mons i creant vincles mitjançant l'aprenentatge i la convivència entre petits i
grans."
És un projecte que a més d'aportar nous coneixements als alumnes, fomenta el
desenvolupament de valors, hàbits i actituds per tal que ambdues generacions es mirin als ulls,
es donin la mà i caminin juntes. Es pretén promoure un envelliment actiu en la mesura que les
persones grans veuen que compleixen una funció social i participen en la seva comunitat,
aportant els seus coneixements experiències viscudes i herència cultural.
Les persones grans poden beneficiar-se de la alegria de la companyia dels nens i sentir-se
reconeguts per generacions més joves augmentant d'aquesta manera la seva autoestima. A
més se'ls hi dóna un motiu per exercitar la memòria i la participació activa en la societat actual.
Els més joves tenen l'oportunitat de conèixer millor la generació dels seus avis i àvies, i millorar
la seva capacitat imaginativa i d'expressió tot endinsant-se en el món de la lectura.

Redacció: Montserrat Esteve, juny de 2013
Aprenentatges que s'han donat:
-

Facilitar la participació de les iaies i els iaios en activitats escolars, brindant-los les
eines necessàries perquè actuïn com animadors de la lectura.

-

Facilitar les relacions interculturals i el coneixement de contes i històries d'altres
cultures.

-

Fomentar el plaer de la lectura.

-

Crear nous entorns de lectura suggerint idees i propostes engrescadores per a que
l'alumnat estigui més motivat a llegir.

-

Facilitar alternatives per afavorir les relacions intergeneracionals i interculturals,
l'activitat intel·lectual, l'autoestima, l'expressió d'afecte i la recreació dels adults de la
tercera edat en les experiències de lectura compartida.

-

Comparar coincidències i semblances de contes de tot el món.

-

Dissenyar situacions d'aprenentatge que facilitin el desenvolupament de processos
cognitius i socioafectius a través d'una pràctica social de la lectura.

Descripció del servei:
Tant l'aprenentatge com el servei ha estat mutu per les dues bandes. S'ha fet un servei a les
persones grans en quant han tingut estímuls nous i enriquidors, sentint-se útils i actius
socialment, i s'ha fet un servei a les escoles al recuperar tradicions i valorar les finalitats dels
contes com a tradicions orals, a l'hora que fomentar el gust per la lectura.

Àmbits de servei: Patrimoni cultural, Intercanvi generacional
Matèries implicades: Llengua
Nivells educatius: Educació infantil
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys
Data d'inici del projecte: gener 2012
Data de finalització del projecte: juny 2013
Entitats que participen a l'experiència: UNESCO Tortosa, Biblioteca Marcel·lí Domingo i 13
escoles de Tortosa i rodalies.

Dades de contacte:
Adreça: Camí Sant Jordi 280
Població: Tortosa
Comarca: Baix Ebre
Telèfon: 636123120
Correu electrònic: unesco.tortosa@gmail.com
Web: http://www.unescotortosa.cat

