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⚫ Curs 2012-2013

Projecte extraescolar: L’arbre de la saviesa

Realitzat per un grup de 8 alumnes de quart d’ESO i batxillerat 
amb col·laboració del Casal de la Gent gran de Figueres i 
coordinat per la professora Gemma Roca. 

L’activitat era voluntària i formava part de la Competició FLL, es 
trobaven 2 tardes/setmana.

Activitat: Creació d’un espai col·laboratiu, format pàgina web, 
per compartir coneixements i experiències entre joves i gent 
gran.

https://sites.google.com/site/larbredelasaviesa/


⚫ Curs 2013-2014
Optativa tercer d’ESO: Projecte Intergeneracional.
Grup de 15 alumnes (tria voluntària).
Professorat: Gemma Roca, Sandra Pérez i Ester Font.
L’objectiu del curs és buscar quines necessitats tenen la Gent Gran i 

com els alumnes poden ajudar-los. 
Activitat: Ensenyar l’ús de les noves tecnologies (mòbils, correu 

electrònic, tablets, connexió Wifi, enviament de fotografies...). 
L’alumnat va assistir a les diferents activitats de la gent gran i van 

realitzar una exposició oral per a la Gent gran del Casal per tal 
d’explicar què és i com funciona l’institut.



⚫ Curs 2014-15 / 2016-17

Optativa tercer d’ESO: Projecte Intergeneracional
Grup de 15 alumnes (tria voluntària)
Professorat: Sandra Pérez, Meritxell Amela i Ester Font (2 prof)
Activitat: Coneixement del Casal de la Gent Gran mitjançant visites i 

entrevistes i exposició oral a les escoles de primària: Teixint móns  
https://sites.google.com/a/xtec.cat/teixint-mons/ coneixement 
d’altres entitats socials de Figueres; activitats de potencialitats. 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/teixint-mons/


⚫ Curs 2017-18

Optativa tercer d’ESO: Projecte Intergeneracional
Grup de 17 alumnes (tria voluntària)
Professorat: Meritxell Amela i Ester Font.
Activitat: Projecte rock del Teixint mons i Projectes TIC i Jocs tradicionals amb 

la gent gran del Punt Òmnia. 
    Visita al museu del joguet i visita diferents parcs de figueres.



⚫ Curs 2018-19 

Optativa tercer d’ESO: Projecte Intergeneracional
Grup de 17 alumnes (tria voluntària)  
Professora: Ester Font.
Activitats:
1r trim:
- Projecte TIC amb la gent gran del Punt Òmnia.
- Col.laboració en l’organització de la cursa de la dona (3 matins).
2n trim:
- Col.laboració en tasques per la parada St Jordi i la diada amb Childreen of 
Africa.
3r trim:
- Explicar contes a l’Associació de Malalts d’Alzheimer.
- Projecte TIC amb la gent gran del Punt Òmnia.

    



⚫ Curs 2019-20

Optativa tercer d’ESO: Projectes socials
Grup de 17 alumnes (tria voluntària)  
Professora: Ester Font.
Activitats:
1r trim:
- Participació com a companys lectors amb alumnes de 1r d’ESO. 
- Col.laboració amb Childreen of Africa en tasques per la parada St Jordi i 

amb l’Associació Iris de la cursa de la dona.
2n trim:
- Projecte TIC amb la gent gran del Punt Òmnia.
3r trim: 
-Taller de memòria centrat en els jocs amb la fent gran del Punt Òmnia. 

    



Projecte Herois invisibles                Des del curs 2018-19
Donació de sang

Tots els alumnes de tercer d’ESO: 120 alumnes.
Professors: Grup de treball de la formació de la xarxa de Cb (voluntaris)  liderat per 
la coordinadora i l’orientadora de 3r d’ESO. 
Organització: Drive amb el calendari d’activitats i actuacions. 1 hora setmanal de 
sessió de treball de la xarxa de Cb. 
Duració del projecte: Del desembre al 22 de febrer (dia donació).

Activitats:
- Horari lectiu: Visionat vídeo herois invisibles, xerrada banc de sang i de teixits, 

cerca d’informació, kahout, creació de vídeos, cartells promocionals, realització 
carta formal per a les famílies, notes de premsa, escrits al web i facebook, 
preparacions exposicions orals per les classes, per les reunions de professors,  
pel diari, per la ràdio...

- Horari no lectiu: Penjar cartells, xerrades a les reunions de professors,  difusió a 
l’hospital de Figueres, programa de ràdio i jornada de sensibilització el dia de la 
donació de sang amb espectacles de promoció de la donació de sang 
(performance, ball, escenificació). 

- Tarda de la donació de sang: alumnes de 3r voluntaris i alumnes dels CF. 



⚫ Matèries implicades: 

- Tutoria: explicació projecte, pluja idees, concreció de tasques, confecció de 
grups, planificació i seguiment.
- Opt emprenedoria (producte no fabricable artificialment).
- Llengua catalana, castellana i anglesa (escrits, entrevistes, exposicions, 
publicitat, espectacles..). 
- Ètica (el negoci de la sang i altres òrgans). 
- VIP: campanya comunicació visual (decoració passadís, creació del cartell, 
perfomance...). 
- Tecnologia: salvapantalles, vídeos promocionals, correu corporatiu de grup, 
falca musical…
- Matemàtiques: anàlisi dels resultats de la donació (estadística). 

Col.laboració amb alumnes dels cicles formatius. 

Avaluació: Cada activitat realitzada ha comptat com a nota de la matèria i 
de manera global com a servei comunitari. 



https://youtu.be/aE4nadaDVaI

https://youtu.be/aE4nadaDVaI


Valoracions de les experiències de Servei Comunitari per part dels alumnes:

“ Aprenem coses que no aprenem habitualment a la classe: les coses de la gent gran ».

« Hem après a tractar amb la gent gran, a tenir més paciència ».

“ Hem millorat el saber estar, saber parlar i relacionar-nos amb persones de diferents 
edats “.

« Hem après a millorar el treball en grup ».

« L’optativa m’ha ajudat molt: He perdut la por a parlar davant la gent ».

« És sorprenent veure tot el que hem après ».

L’ensenyament que deixa l’empremta no és el que es fa de cap a cap , 
sinó de cor a cor. 

                                                               Howard G. Hendricks


