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PROJECTE DE  SERVEI COMUNITARI  
 
 
Centre: Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor 
 
Localitat: Barcelona 
 
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE: INTERCANVI D’EXPERIENCIES 
 

 
 
Nivell acadèmic/curs: 4t ESO 
 
Nombre d’alumnat: 24 
 
Matèria o matèries  on es desenvolupa el projecte de Servei Comunitari: 
Tutoria  
Ètico-Cívica 
Llengua Catalana 
Llengua Castellana 
Tecnologia 
 
Entitats col·laboradores: 
Centre de recursos 
Ajuntament de Les Corts 
Escola Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor 
Casal Gent Gran Sant Ramon (Cardenal Reig, 11) 
 

1.  Introducció:  
El curs 2012-13 els alumnes de 3r d’ESO van participar en l’activitat proposada al 
CRP Les Corts sobre l’Audiència Pública. Les TIC (tecnologies d’informació i 
comunicació) era el tema principal que vam analitzar i portar al batlle i l’equip 
municipal. 
Una de les propostes que els nostres alumnes van presentar com a solució a la 
fractura digital estava basada en la idea d’apropar les noves tecnologies a la gent 
gran.  
La seva proposta va ser rebuda, tant per la coordinadora d’educació de Les Corts 
(Mireia Bassols) com pels professors i alumnes de l’escola, amb molt d’interès per 
posar-la en marxa. 
Ens vam posar en contacte amb el Casal Gent Gran Sant Ramon (Les Corts) per 
organitzar un taller de coneixements bàsics dels  mòbils i sistema operatiu 
(Android). 
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2. Àmbit: 
 

 Acompanyament i suport a l’escolarització.  
X    Suport a necessitats bàsiques.  
X    Intercanvi generacional.  

 Medi ambient.  
X    Participació ciutadana.  

 Patrimoni cultural.  
X    Projectes de solidaritat i cooperació.  

 Preservació i manteniment del medi urbà.  

 Lleure . 
 
3.  Objectius del projecte   
L’objectiu principal d’aquest projecte és: 

 L’apropament del nostres alumnes adolescents a la gent gran i compartir els seus 
coneixements sobre les noves tecnologies amb els avis del Casal. 

 Fer proper tot l’entorn TIC als avis en referència als mòbils. 

 Valorar l’ajut als altres com una forma d’aprenentatge i enriquiment personal. 
 
4. Indicadors d’avaluació (respecte als objectius) 
En general són indicadors qualitatius: 

 Apropament dels nostres alumnes adolescents a la gent gran 

 Atenció a la persona 

 Posició personal enfront les noves tecnologies 

 Augment de la motivació 

 Millora de la formació 
 

5. Activitats d’aprenentatge vinculades al servei 

 Elaboració de suport gràfic (power point, prezzy, etc...) 

 Exposició oral davant adults 

 Intercanvi d’informació amb l’ús d’un llenguatge adient 

 Coneixement del llenguatge actual 

 Tractament de la diversitat 

 Ús de diferents fonts d’informació (escrita, audiovisual,etc) 

 Recerca d’informació 

 Sortida del centre 

 Debat  
 

6. Activitats realitzades a l’entitat 

 Presentació d’un power point explicatiu 

 Explicació teòrica dels alumnes 

 Pràctiques individuals 

 Resolució de dubtes i problemes 
 
7. Planificació i temporalització de les activitats 

 Un professor del centre amb la coordinadora educativa per presentar i coordinar 
l’activitat. 

 Els tutors de 4t d’ESO (antics alumnes de 3r d’ESO que van fer la proposta) es 
coordinen amb una monitora de l’Audiència Pública. 

 Amb els alumnes: 
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o 1a sessió: els tutors de 4t presenten el projecte als alumnes i la monitora 

els indica alguns aspectes bàsics a tractar. 
o 2a , 3a i 4a sessió: els alumnes preparen una presentació digital amb la 

informació bàsica que els recolzarà en el taller com per exemple ús de la 
galeria, prendre fotografies, enviar fotografies per xarxes socials, lectura 
de missatges en SMS i whatsaap i alguns jocs d’entreteniment com el 
Candy Crush, apalabrados, etc. 

o 5a sessió: realització del taller amb els avis. 
 
8. Avaluació de l’alumnat (respecte a les qualificacions de les matèries implicades) 
La nostra valoració és molt positiva ja que els alumnes van participar amb moltes ganes 
tot i que amb una mica de respecte inicial. Tenien por a no saber com comunicar-se amb 
gent gran.  
Un cop va començar el taller amb una explicació lleugerament teòrica i visual, els avi/es 
no acabaven de connectar amb els alumnes. Semblava que el taller no els agradava però 
en el moment en que va començar la part pràctica, cada alumne es va encarregar 
d’explicar individualment o en petit grup el funcionament del mòbil personal de cada avi/a, 
va haver-hi un gran apropament. 
La sessió d’una hora es va convertir en  un taller de més de dues hores en les que 
tothom va gaudir d’un intercanvi d’anècdotes, i on van solucionar tots aquells dubtes que 
tenien els avis/es.  
L’activitat tant propera i memorable que les pràctiques de tot el que havien après van ser 
“selfies” amb els avis/es. 
Les matèries en les que vam valorar aquest projecte van ser en tutoria i ètico-cívica. 
 
9. Espais i canals de coordinació  (interna i amb els diferents agents implicats) 
Centre de recursos 
Ajuntament de Les Corts 
Escola Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor 
Casal Gent Gran Sant Ramon (Cardenal Reig, 11) 
 
10. Activitats de reconeixement 
Presentació del curs 2014-15 del CRP Les Corts a Can Déu. 
 
11. Difusió del projecte 
A Can Déu vam fer una presentació d’aquest taller com a una activitat d’aprenentage-
servei amb suport visual i valoració molt positiva per part dels participants. 

 

Enviar el projecte a: 

 
educaciosecundaria.ceb@gencat.cat  amb còpia a espais.comunitat@xtec.cat 
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