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L'amistat no té edat 

Dades generals: 

Escola Sagrat Cor (Fundació Escola Vicenciana) 

Barcelonès 

Joan Moya Piñol 

capestudis@sagratcoraldana.org 

 

Dades de l’experiència: 

L'escola, i concretament els alumnes més grans, col.laboren amb la dinamització d'algunes 

activitats del centre de dia del barri de Sant Antoni. Es plantegen activitats com i per visitar el 

centre, establir relacions de diàleg amb la gent gran així com es rep a l'escola la visita d'alguns 

membres del centre, en activitats puntuals o festes de l'escola. 

Al començar el curs de sisè els nens i nenes amb l'ajuda de la tutora fan una reflexió sobre la 

importància de sentir-se acompanyat, de la necessitat que tots tenim de ser escoltats, valorats 

o estimats. Fruit d'aquesta reflexió neixen les ganes de poder ajudar els altres en aquest 

procés. Al llarg del curs, a les sessions de tutoria, aniran revisant, reflexionant i dialogant sobre 

les seves descobertes. La tutora prepara activitats, materials i recursos que ajudin als nens i 

nenes a posar paraules a les seves vivències i a aprofundir en elles, tot suscitant interrogants i 

possibles respostes. Aquest procés educatiu es converteix així en un espai privilegiat per a 

desenvolupar 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Els aprenentatges principals que treballem són:  

- Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través 

del cos, el gest i el moviment. 

- Realitzar danses i exercicis corporals, seguint seqüències sonores i pautes de 

moviment. 

- Memoritzar i interpretar cançons de diferent format, autors i cultures.  

- Inventar i tocar acompanyaments rítmics amb instruments de percussió.  

- Experimentar i expressar de manera vivencial, a través de les possibilitats sonores i de 

moviment.  
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- Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i 

situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 

- Comprendre, memoritzar i reproduir diàlegs teatrals, poemes i cançons, atenent a 

l'entonació, pronunciació i fluïdesa, adequades al context. 

Descripció del servei:  

El servei és l'acompanyament a les persones grans que es concreta en:  

- Ball de principi de curs. 

- Celebració de la castanyada: cançons i danses. Degustació de castanyes i panellets. 

- Celebració de Nadal: obres de teatre i nadales. 

- Felicitacions de Nadal. 

- Rua de Carnestoltes. 

- Celebració de Sant Jordi. 

- Parada del llibre solidari. 

- Botiga solidària. 

- Actuació al centre de dia. 

- Comiat fi de curs 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

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

Data d'inici del projecte: setembre 2016 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Sagrat Cor i Centre de Dia l'Onada 

 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Aldana, 1 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 934 410 296 

Correu electrònic: escola@sagratcoraldana.com 

Web: http://www.sagratcoraldana.com/ 

 


