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Centre: Institut Antoni Torroja

Localitat: Cervera

TÍTOL DEL PROJECTE: LA TERCERA EDAT POT SER DE PRIMERA

Nivell acadèmic/curs: 4t de l’ESO/Curs 2017-2018.
Nombre d’alumnat:

Professorat implicat: Direcció del centre, Psicopedagoga

Espais curriculars: Ciències de la natura, alternativa a la religió.

Entitats col·laboradores:

Residència Mare Güell
Residència Mare Janer
Centre de dia Josep Valls

Descripció del projecte:
Introducció
El projecte consisteix en el disseny i implementació per part del nostres
alumnes d’activitats d’oci en centres dedicats a la tercera edat.
Des de l’institut oferim la nostra col·laboració a les entitats cerverines que tenen
cura de la 3a edat.

Aquestes accepten la nostra proposta de bon grat i

acordem la dinamització d’activitats d’oci per part dels nostres alumnes una
hora a la setmana durant els mesos de abril, maig i juny.
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Objectius d’aprenentatge
• Conèixer i tenir en compte algunes de les necessitats que té la gent gran
i descobrir que aquestes persones també poden aportar coses noves i
interessants.
• Treballar valors cívics: respecte, tolerància i compromís.
• Desenvolupar l’empatia en les relacions intergeneracionals.
• Sensibilitzar-se per temàtiques socials.
• Valorar la importància i necessitat del treball voluntari en la nostra
societat i entorns més propers.
• Comprometre's i participar activament durant tot el procés.
• Millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels
altres.
• Aprendre a treballar en equip.

Objectius del servei
• Impulsar les relacions socials entre joves i gent gran.
• Promoure un compromís actiu.
• Obrir el centre a l’entorn.
• Desmitificar la imatge que poden tenir els joves de la 3a edat.
Activitats d’aprenentatge
• Estudi i recerca d’informació sobre les malalties degeneratives més
freqüents en les persones de la 3a edat.
• Disseny de tallers i activitats per a persones de la 3a edat.
• Elaboració d’un recull d’activitats.
• Disseny i recerca de material específic.
• Realització de power point o prezi per a l’exposició oral.
• Exposició oral.

Activitats de servei
• Implementació i dinamització de tallers i activitats amb persones de la 3a
edat.
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• Cooperar amb els companys en la realització de les diferents activitats.
• Valoració de les diferents activitats.

Materials i recursos.
• Material propi de cada activitat o taller (jocs de taula, targetes, música...).
• Ordinadors amb connexió a internet.
• Fitxes d’activitat, dissenyades prèviament pels alumnes.
• Programari per a la realització de presentacions (prezi, power point...).

Temporització
• Les activitats d’aprenentatge es duran a terme en l’horari previst per a
l’assignatura alternativa a la religió a raó d’una hora setmanal. Durant el
primer trimestre es realitzarà la recerca i presentació entorn a les
malalties pròpies de la 3a edat. Durant el 2n trimestre es realitzarà el
disseny d’activitats i tallers.
• Les activitats de servei es duran a terme durant la segona meitat del
segon i el tercer trimestre.
Activitats d’avaluació
• Per a les activitats d’aprenentatge es valorarà la presentació oral.
• Per a les activitats de servei es realitzarà una valoració conjunta amb les
residències.
• Es valorarà també el recull de fitxes d’activitats realitzades pels alumnes.

Activitats de reconeixement
• Es realitzarà un reconeixement públic en l’acte de final de curs a tots
aquells alumnes que han participat en les Aps i se’ls repartirà un
diploma.

Difusió del projecte
•

Difondrem les activitats que realitzen els alumnes publicant fotografies al
facebook i a la revista del centre.

