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1 INTRODUCCIÓ  

En nom de la nostra federació, Fatec, vagi pel davant la més sincera gratitud a 

Fundació Agrupació per haver valorat el projecte "SOLIDARITAT ENTRE GENERACIONS" 

i ajudar-nos a desenvolupar-lo amb la seva col·laboració econòmica. 

A continuació poso a la vostra disposició la memòria del projecte, corresponent al curs 

escolar 2012-2013. 

"SOLIDARITAT ENTRE GENERACIONS", tal i com ja vaig exposar en la seva presentació 

consta de dos projectes i el treball realitzat l'exposaré per separat, en el marc de cada 

un d'ells. 

- Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber, va dirigit a les escoles i es basa en 

posar en contacte avis i alumnes amb l'objectiu de potenciar l’envelliment de 

manera activa i solidària.  

D'aquest projecte explicaré les activitats que s'han portat a la pràctica, allò que 

d'alguna manera es pot "comptabilitzar", però em serà del tot impossible saber 

reflectir i transmetre les dosis d'il·lusió i d'entrega que el professorat ha dedicat en un 

treball totalment altruista, malgrat la realitat què comporten les retallades de 

personal, de mitjans i de sou, pròpies del moment que vivim. Sense el seu esforç i 

col·laboració el nostre projecte no té suport. 

- Aprenem i compartim amb els joves, va dirigit als joves i a la Gent Gran en 

general, canalitzat a través de la Universitat i dels Casals i amb l'objectiu 

d'aproximar generacions per a benefici mutu i per a construir una societat més 

unida i feliç.  

D'aquest, vull destacar per una part, la confiança de la Professora dipositada en Fatec 

per donar als seus alumnes la instrucció pròpia de l'assignatura adherida a una 

formació personal i social. D'altra banda agrair als coordinadors/coordinadores dels 

Casals que ha sabut motivar a la Gent Gran per a participar i col·laborar. També i sobre 

tot, mereixen l'agraïment els alumnes que amb la seva il·lusió jove ha aportat als 

Casals un toc de color i alegria aconseguint que grans i joves escurcin distàncies i 

arribin al convenciment que la convivència entre generacions ens enriqueix i ens fa 

més humans.  

Remarcar que tots els grups de treball hem fet la feina en una sola direcció, hem estat 

ben coordinats en tot moment, hem gaudit i hem aconseguit uns resultats que ens han 

deixat regust de gran satisfacció. 
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2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

2.1 Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber 

Aquest curs hem centrat l'atenció en portar el nostre projecte a altres Escoles de 

Primària. Ho hem fet seguint la metodologia ja explicada en PROJECTE: SOLIDARITAT 

ENTRE GENERACIONS presentat en la primera fase de la convocatòria, i s'han volgut 

adherir dues escoles més a les que ja hi treballen de manera puntual. 

Es tracta de les escoles: CEIP Sant Pau de Figueres i CEIP La Concepció de Barcelona.  

2.1.1 Escola Sant Pau de Figueres 

L'Escola tenia un motiu molt important per a participar i era que l'any 2013 celebraven 

el 80è aniversari de la inauguració de l'escola i els protagonistes havien de ser els 

primers alumnes (avui persones de més de 80 anys) i extensivament tots els altres 

exalumnes, de qualsevol edat. 

En una xerrada de presentació del nostre projecte tinguda al Casal de la Gent Gran de 

Figueres amb motiu de “2012 Any de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions” hi va assistir una representació d’alumnes i Professors de l’escola Sant 

Pau i aquí es va encendre la guspira que els va portar a posar-se en contacte amb 

nosaltres en iniciar el curs 2012-2013. La Directora de l’escola ens va demanar de 

participar en el projecte. 

Tot seguit vam iniciar els contactes organitzatius seguint la nostra metodologia. Així 

doncs vam preparar la reunió d’avis de l’escola i la vam celebrar el dia 20 de novembre 

a la pròpia escola amb una nodrida assistència d’avis/àvies. 

Els avis van respondre amb molta il·lusió i es van apuntar molts més dels que havien 

assistit a la reunió. (Annex-1) 

Amb aquesta resposta l'escola va organitzar un calendari d’activitats i va escollir la 

setmana de Sant Jordi per a fer la Setmana Cultural. 

També, per tal de donar a conèixer el 80è aniversari,  ha fet difusió de tots els actes 

celebrats, a través de diversos mitjans: Diaris, Blogs de l’escola, Revista de l’escola... on 

queda palesa tota l’activitat portada a terme durant el curs i on el projecte 

intergeneracional n’ocupa un lloc cabdal. etc. (Annex–1) 

2.1.1.1 Programació de les activitats i tallers  
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PROJECTE INTERGENERACIONAL 

OBJECTIUS 

 

 Potenciar l’envelliment de manera activa, afavorir l’activitat intel·lectual de les persones grans, per tal que això 

ajudi a retardar-ne la dependència. 

 Establir bones relacions entre l’alumnat de diferents edats, el professorat i les persones grans, a fi d’aprendre 

a viure junts i de fer que les àvies i els avis també se sentin elements actius de la comunitat educativa. 

 Aconseguir un enriquiment mutu 

 Fomentar l’autoestima. 

 Canviar rutines 

 Compartir experiències 

 

CALENDARI 

Setembre 2012 - Preparació projecte. AMPA, FATEC I Ajuntament. 

Octubre 2012 - Sensibilització alumnes i famílies (reunió de pares) importància dels avis i de la gent gran. 

Novembre 2012 - Convocatòria i reunió amb els avis de l’escola: presentació del projecte 

Abril 2013 –  23-al 26: Setmana Cultural amb activitats dels avis i festa commemorativa del 80è aniversari de l’Escola 
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PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA CULTURAL 

DATA CONTINGUTS ACTIVITAT MATERIAL CURS 

23 d’abril 
FESTA DE SANT JORDI 

Escriure poemes dedicats 
als avis 

A cada classe els alumnes escriuran poemes dedicats 
als seus avis i els il·lustraran. 

Estris per escriure 
Tota 

l’Escola 

24 d’abril: 
Dia dels Avis 

Papiroflèxia i pintura Fer plegats de paper i pintar-los 
Papers de colors i pintures 
tèmpera 

3er. 

Ganxet amb llana 
Convertir una madeixa de llana en un cabdell i fer 
ganxet 
 

Troques de llana de diversos colors 
i agulles de ganxet 

4rt. 

Explicació: L’Escola d’abans 
Unes àvies explicaran com era l’escola d’abans i els 
alumnes podran establir comparacions 
 

 5è 

Explicació: L’Escola d’abans 
Unes àvies explicaran com era l’escola d’abans i els 
alumnes podran establir comparacions 
 

 6è 

Explicació i visualització de 
la Matança del porc (fer 
botifarres) 

Mitjançant un Power point una àvia explicarà el 
procés de la matança del porc 

Canó d’imatge i pantalla 4rt. 

Jocs de taula  Parxís, cartes, bingo... 
Taulers de parxís, baralles de 
cartes... 

2n. 

Trenca-closques 
Una àvia ensenyarà als alumnes a fer-se els seus 
propis trenca-closques 

Làmines decorades 1er. 

Sardanes 2 o 3 avis ensenyaran a ballar Sardanes Aula gran 
1er. i 

2n 

 
 

26 d’abril 
 
 

MATÍ 
 

L’hort: Plantació 
Visita a l’hort de l’escola on els nens i nenes 
plantaran i regaran les plantes 
 

Petites plantes que els alumnes 
trasplantaran del test a la terra. 

P3 
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26 d’abril 

Dibuix 
 

 

Faran un dibuix dirigit per una àvia que els donarà 
unes petites pautes 

Estris: llapis, làmines, llapis de 
colors... 

P4 

Manualitat Amb cordons de colors faran nusos 
 

Cordons de diversos colors 
 

P4 

Plantes aromàtiques i 
digestives 

S’explicaran les qualitats de les plantes aromàtiques 
i digestives i faran Menta que tots podran degustar 
 

Diverses plantes: camamilla, 
menta... 

P5 

Taller d’investigació 
Un avi explicarà als alumnes que algun cossos a 
l’aigua suren i tots ho podran comprovar. 
 

Recipient gran amb aigua i diversos 
objectes que surin i que no surin 

P5 

TARDA 
 

TEATRE JARDÍ: FESTA COMMEMORATIVA DEL 80è ANIVERSARI DE L’ESCOLA 
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El dimecres 24 d'abril seria el dia dedicat als avis, els quals anirien a l'escola per a fer 

els tallers amb els alumnes.  

El divendres 26 al matí els avis també van prendre part activa i alguns d'ells, van 

explicar als nens i nenes com era l'escola d'abans. A la tarda es va traslladar tota la 

Comunitat Educativa al teatre Jardí per celebrar la festa commemorativa on es va 

presentar el Projecte Intergeneracional entre altres coses.  

Un avi i una àvia van parlar de l'experiència que ha suposat tornar a l'escola i els nens 
també van explicar coses que fan amb els avis i com es senten amb ells. Mentrestant 
es projectaven dibuixos dels nens sobre els seus avis...  
 
La festa, commemoració del 80è aniversari de l’Escola i cloenda de tota la Setmana 
Cultural, va estar presidida per la Sra. Consellera d’Ensenyament Irene Rigau.  
L’escola descriu la festa així: 
 

“El passat divendres 26 d’abril, vam fer l’acte de celebració del 80è aniversari 
de l’escola al Teatre Jardí, amb la presència de la Consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau i de l’Alcaldessa de Figueres, Marta Felip, entre 
d’altres autoritats. 

Parlaments i actuacions d’exalumnes que s’han dedicat al món de les arts i la 
cultura, l’actuació de la Coral, imatges i vivències dels protagonistes del 
Projecte Intergeneracional “Avi / Àvia, aporta’ns el teu saber a l’escola”, o 
l’obra teatral musicada sota el títol “Per molts anys Sant Pau”, són algunes 
de les actuacions que van poder veure les gairebé mil persones que van 
assistir a l’acte. Finalment, es va presentar el Lipdub de l’Escola i, per acabar 
l’acte, mestres i alumnes van donar un missatge de positivisme i esperança 
tot cantant la cançó “Positiu, positiva”. (Annex-1) 

2.1.1.2 Valoració  

L'Escola i els avis i àvies que ha col·laborat, han manifestat la seva satisfacció i han 
valorat molt positivament aquest projecte. 
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2.1.2 Escola La Concepció de Barcelona 

L’Escola de La Concepció va iniciar el curs 2012-2013 amb un objectiu i una voluntat 

clara de participació intergeneracional i amb aquesta imatge i missatge ho anunciava 

en el seu web: 

“ Dijous, 25 de octubre del 2012 

 

 

 

LA INFÀNCIA: ABANS I ARA 

L'any 2012 és l’«Any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat 

intergeneracional» amb l'objectiu de promoure la creació a Europa d'un envelliment 

actiu i saludable dins el marc d'una societat per a totes les edats. 

La celebració de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat 

Intergeneracional durant el 2012 és una ocasió per reflexionar sobre l’augment de 

l’esperança de vida –ja que actualment els europeus vivim ara més i amb més salut que 

mai– i per assumir les oportunitats que això representa.  

És un projecte innovador que aposta per l'aprenentatge intergeneracional, l'adquisició 

de coneixements  entre la gent gran i el seu entorn familiar i social. En definitiva, 

aprenentatge entre generacions amb caràcter de reciprocitat. El caràcter viu d'aquest 

projecte permet adaptar-lo a les necessitats del context en general. 

Entre els diferents objectius del Departament de Benestar Social i Família pel que fa a 

l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional  hem trobat: 

•    Dissenyar propostes per divulgar i incentivar la transferència de coneixements i 

experiències des de la gent gran a les altres generacions més joves. 

•    Impulsar l’envelliment actiu dins de tots els àmbits de la societat, aprofitant tot el 

potencial que pot aportar la gent gran. 

La nostra escola ha volgut aprofitar aquesta celebració i la seva finalitat per recuperar 

la figura dels avis com a transmissors orals de les vivències, costums i coneixements. 

Volem establir un pont entre generacions que obri les portes de l’escola als avis i 
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apropar els nens i nenes a l’experiència i a la riquesa humana que ells ens poden 

aportar. 

Ens agradaria fer tallers i que ens ensenyessin com jugaven, què llegien, què ballaven i 

cantaven i un munt de coses més. Amb la cooperació intergeneracional tothom 

guanya, tothom dóna i tothom rep, tothom ensenya i tothom aprèn. 

Al mes de desembre de 2012 vaig visitar l’escola de La Concepció  per explicar i oferir 

el nostre projecte amb les escoles. Vaig parlar amb les Professores que formen  l’Equip 

Directiu les quals va mostrar-se molt interessades, i ja en aquella mateixa reunió vam 

concretar el calendari per tirar-ho endavant. 

La reunió amb els avis i àvies la vam celebrar el dia 31 de gener de 2013 amb una 

assistència molt nombrosa (Annex- 2). 

La resposta per part dels avis també va ser de molta il·lusió la qual cosa va servir per 

motivar i esperonar encara més al professorat. 

L’Escola, un cop recollits tos els fulls d’inscripció amb les propostes d’activitats i tallers 

dels avis, va començar a elaborar la programació per a dur-la a terme durant la 

Setmana Cultural del 15 al 19 d’abril i els dies 22 i 23  acabant amb a la festa de Sant 

Jordi de 2013. (Annex-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 Programació de les activitats i tallers  
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS I TALLERS 

HORES DILLUNS  15 DIMARTS 16 DIMECRES  17 DIJOUS  18 DIVENDRES  19 

11:00-12:30 
 
 
 

  M. Teresa Garriga 
(exposició 1r-2n) 

Rosa Castillo i Eugènia 
Aguilar 
(plantes i costura 1r- 2n) 
 
Àngels Banque  
(exposició P3 -P4) 
 

 

11:00-13:00 
 

  Carme Tordera 
(macramé 5è) 

  

11:30-12:45 
 

  Josep Molins 
(Espriu 6è) 

  

11:30-13:00     Tere Pratginestós 
(exposició 5è i 6è) 
 

15:00-16:30 Àngels Banque 
Concepció Nadal 
Dolors Fargas 
M. Teresa Garriga  
(muntatge exposició) 
 

M. Teresa Garriga 
(exposició 3r-4t) 
 

  Tomàs Muñoz 
(producció espot 6è) 

15:15-16:30  Ferran Espinós 
(mediació/Nepal  5è-6è) 
 

   

15:30-16:30 
 

 Lluís Cantallops 
(Hª i ciutat 6è) 

Lluís Cantallops 
(Hª i ciutat 4t) 

Joan Ors 
(ferrocarrils 5è) 

M. Teresa Garriga 
(exposició P-5) 
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ACTIVITATS  22  I  23  D’ABRIL 

HORES DILLUNS  22 DIMARTS 23 

9:00-10:30 
 

Àngels Banque i Rosa M. Triguero (cuina sense foc – 2n)  

11:00-12:30 
 

Àngels Banque i Rosa M. Triguero (taller de sal – 1r)) 
 

11:00-11:45 
 

 Francesc Peixó (jocs – 2n) 

11:00-12:00 
 

 Joana Martí (nusos i trenes – 1r) 
 
Carmen Ferrer (el cor – P5) 
 
Núria Coll (contes – P3 i P4) 

11:30-12:15 
 

Tomàs Muñoz (producció espot – 6è) Lluís Cantallops (Hª i ciutat – 5è) 
 
Josep Molins (Espriu – 6è) 

11:30-13:00      
 

M. Eugènia Aguilar i Concepció Nadal (ganxet amb llana – 3r)      * M. Eugènia Aguilar i Concepció Nadal (ganxet amb llana – 4t)     
 
Rosa Canales i  Miren-Izascun Gisbert (costura – 3r)   

15:00-16:15 Padrins 4t (boles de galeta – P3) 
 
Àngels Banque (boles de coco i xocolata – P4) 
 
Joana Martí (nusos i trenes – P5) 
 
Carmen Ferrer (el cor – 5è) 
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TALLERS 

DATA ACTIVITAT MATERIAL QUI LA FA CURS MESTRES LLOC HORA 

15-4-13 
DILLUNS 

 

Muntatge de l’exposició 
 

Aportacions 
famílies 

Àngels Banque 
Concepció Nadal 
M. Teresa Garriga 

Dolors Fargas 

 Carina Biblioteca 15:00-16:30 
 
 

16-4-13 
DIMARTS 

Hª i ciutat  Lluís Cantallops 6è Aina/Núria Aula Tarda 

15:30-16:30 

Exposició, vivències i 
cançons 

 M. Teresa Garriga 3r 
4t 

Àngels Aula /Biblioteca 15:00-15:45 
15:45-16:30 

17-4-13 
DIMECRES 

 
 
 

Macramé 
 

 Carme Tordera 
 

5è Aina Aula 11:00-13:00 

Hª  i  ciutat 
 

 Lluís Cantallops 4t Olga Aula Tarda 
15:30-16:30 

Espriu Pissarra digital Josep Molins 6è Pilar Aula 11:30-12:45 

Exposició 

 

 M. Teresa Garriga 1r 

2n 

Rosa 

Laia 

Biblioteca 11:00-11:45 

11:45-12:30 

18-4-13 
DIJOUS 

Mediació/ 
Nepal 

Pissarra digital Ferran Espinós 6è i 5è Pilar i Aina aula 15:15-16:30 

Costura ? Miren-Izascun Gisbert 2n Mònica 
Laia 

Aula 11:00-12:30 

Exposició 

 

 Àngels Banque P-3 
P-4 

Sam i Esther 
Gemma 

Biblioteca 11:00-11:45 
11:45-12:30 

Cant coral per a avis i 

àvies 

 

 Àngels Graells   Música 2 15:15-16-30 
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19-4-13 

DIVENDRES 

Ferrocarrils  Joan Ors 5è Jesús Aula Tarda 
15:30-16:30 

Producció d’espot 

publicitari 

Personal Tomàs Muñoz 6è Pilar Aula Tarda 
15:00-16:00 

Exposició  M. Teresa Garriga 

 

P-5 Fernanda Biblioteca Tarda 
15:30-16:15 

Costura  Mª Eugènia Aguilar 3r Carme Aula 15:00-16:30 

Dibuix i pintura Temperes Carmen Clarasó P-5 Fernanda Aula 11:00-12:30 

Exposició  Tere Pratginestós 5è 

6è 

Aina 
Pilar 

Biblioteca 
Biblioteca 

11:30-12:15 
12:15-13:00 

22-4-13 
DILLUNS 

Cuina sense foc 
 

 Àngels Banque i 
Mª Eugènia Aguilar 

2n Laia Aula 9:00-10:30 

Cuina sense foc  Àngels Banque i 
Mª Eugènia Aguilar 

1r Rosa Aula 11:00-12:30 

Cuina: Boles de galeta  Padrins 4t P-3 Sam, Esther i Olga Aula 15:00-16:15 

Cuina: Boles coco i 

xocolata 

 Àngels Banque P-4 Gemma, Carina i 
Núria 

Aula 15:00- 16:15 

Nusos i trenes Cordons Joana Martí P-5 Fernanda 
Mònica 

Aula 15:00-16:15 

Producció d’espot 

publicitari 

 Tomàs Muñoz 6è 
 

Pilar Aula 11:30-12:15 
 

El cor 

 

3 cors de porc i 
guants 

Carmen Ferrer 5è Aina Aula 15:00-16:15 
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23-4-13 
DIMARTS 

Ganxet amb llana Ganxets Concepció Nadal 4t Olga 
Carina 

Aula 11:30-13:00 

Costura 

 

Personal Rosa Canales i 

Miren-Izascun Gisbert 

3r Carme Aula 11:30-13:00 

Hª i ciutat 
 

 Lluís Cantallops 5è Aina Aula 11:30-12:15 

Jocs ? Francesc Peixó 2n 

 

Laia Aula 11:00-11:45 

Espriu 
 

Pissarra digital Josep Molins 6è Pilar Aula 11:30-12:15 

Nusos i trenes 

Saquets d’olor 

Cordons 
i roba 

Joana Martí 
Rosa Castillo 

1r Rosa Aula 11:00-12:00 

El cor Personal Carmen Ferrer P-5 Fernanda Aula 11:00-12:00 

Contes Personal Núria Coll P-3 i P-4 Sam, Esther i 

Gemma 

M1? 11:00-12:00 
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2.1.2.2 Valoració 

Els tallers van estar un èxit i tota la Comunitat Educativa de l’escola van quedar tant 

contents, que van decidir afegir una altra activitat: Una festa pels avis per agrair-los 

tot el seu esforç, dedicació i l’alegria aportada a tot l’alumnat. En el decurs de la festa 

se’ls va lliurar una foto de record del taller que van fer ells. La festa va concloure amb 

un berenar de tots plegats. 

Així ho anunciaven a la seva web: 
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2.1.3 Altres activitats 

Algunes escoles que ja porten temps treballant amb nosaltres en el projecte “Avi/àvia, 

aporta’ns a l’escola el teu saber”, han introduït ja en els seus programes curriculars 

activitats puntuals amb els avis, que es desenvolupen al llarg del curs. És el cas de:  

- Ceip Antoni Brusi amb la Cantata de Nadal, en la que canten junts els alumnes 

amb els avis i àvies de l’escola i conclouen la festa amb una nadala conjunta 

també amb el professorat. 

 

 

- Ceip Acàcies -  Cada curs, per Sant Jordi, els alumnes de 5è /6è porten roses 

fetes per ells i poesies dedicades als avis i àvies d’una residència que tenen a la 

vora de l’escola. 
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- Publicacions -  Per la nostra part des de Fatec hem fet arribar un article sobre 

les diverses activitats que es realitzen a les escoles,  a la revista pedagògica 

GUIX, el qual han publicat en el n. 392 corresponent al mes de gener de 2013. 

Aquesta revista s’edita en català i arriba a totes les escoles dels Països Catalans 

(Annex-3); i el mateix article, però en llengua Castellana també el van publicar a 

la revista AULA n. 219 corresponent a febrer de 2013, de tirada a tota Espanya i 

a Països Sud americans. (L’article de la revista AULA no el justificaré perquè és 

exactament el mateix de GUIX) 

2.2 Aprenem i compartim amb els joves 

2.2.1 Universitat Blanquerna de Barcelona 

 

A l’inici del curs 2012-2013 la Dra. Margarida Serra Alias, Coordinadora de 4rt. Curs de 

Nutrició de la Facultat Ciències de la Salut de Blanquerna URL, es va posar en contacte 

amb Fatec. L’objectiu era que els seus alumnes de 3er. i 4rt. Curs de Nutrició poguessin 

fer uns tallers dirigits a la Gent Gran i per la qual cosa havia de saber si podria comptar 

amb els Casals i si Fatec li podria fer de pont. (El curs anterior ja ens havíem iniciat, ella 

i nosaltres en una prova pilot que havia donat uns resultats excel·lents). Aquest curs 

demanava si es podria ampliar el ventall de Casals i per tant també el de grups 

d’estudiants. 

Fatec va accedir i des d’aquell moment ens vam posar a treballar. La professora ens va 

demanar 4 Casals, per un total de uns 15-16 alumnes. Els tallers consistirien en un 

parell de sessions amb el tema general basat en “La Nutrició i Hidratació en la Gent 

Gran” a través dels quals els alumnes donarien pautes per una bona nutrició.  
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2.2.1.1 Continguts 

Tal com s’explica a l’apartat següent (Metodologia) hi hauran 4 grups d’estudiants, que 

tractaran els temes següents:  

 Dieta Equilibrada e Hidratación 

 Les Proteïnes 

 Educació Nutricional 

 Educació Nutricional i Hidratació 

2.2.1.2 Metodologia 

La professora va organitzar 4 grups d’estudiants formats per 3 o 4  alumnes. Cada grup 

havia de preparar la seva activitat amb temes d’Educació Nutricional dirigits a la Gent 

Gran. 

Nosaltres vam fer una ronda a la recerca de casals voluntaris i disposats a que un grup 

de joves universitaris els fessin aquests tallers. Va ser tanta la voluntarietat dels Casals 

que vam haver d’establir una selecció i dir als que no podíem abastir, que quedaven en 

portes pel curs vinent. 

Un cop vam tenir els casals decidits, vam convocar una reunió conjunta amb els grups 

de joves universitaris, representants dels Casals i el grup de Fatec que treballa en 

aquest projecte. La reunió la vam celebrar el dia 20 de febrer de 2013 a la seu de 

Fatec.  

En aquesta reunió es van establir: objectius, i calendaris en funció de la programació 

general de la Professora, dels horaris disponibles per part dels alumnes i dels casals. Es 

van assignar els grups d’estudiants a cada casal. Es van nomenar uns coordinadors per 

cada una de les parts per tal que la comunicació fos més fluïda i una coordinadora per 

part de Fatec, per comunicar-se amb la Professora. Finalment cada casal amb el grup 

d’alumnes assignat, van acordar els horaris i calendari per les activitats. Vam acabar la 

reunió amb la proposta de tornar-nos a reunir al final per tal de fer-ne tots junts la 

valoració. 

El resultat d’aquesta reunió fou la següent programació, que es va enviar a tots i 

cadascun dels assistents i a la Professora. 

2.2.1.3 Activitats 

2.2.1.3.1 Programades per Fatec 
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PARTICIPACIÓ DE FATEC AMB LA UNIVERSITAT BLANQUERNA DE BARCELONA 
PROJECTE:  EDUCACIÓ NUTRICIONAL 

GRUP DE TREBALL: 
ANGEL SÁNCHEZ, CAP DE GABINET 

DRA. FRANCESCA RIVERA, METGESSA 
M. CARME ARQUÉS, RELACIONS INTERGENERACIONALS (COORDINADORA DE PROJECTE) 

C/ CASANOVA 36, BAIXOS DRETA /08011 BARCELONA 
TEL. 932.150.233 
HTTP://WWW.FATEC.CAT 

UNIVERSITAT BLANQUERNA 
Professora:   
Dra. Margarita Serra Alías 
Coordinadora de 4rt Nutrició  
Facultat Ciències de la Salut Blanquerna 
 URL 
C.Padilla 326-332 / 08025 Barcelona 
T.93 253 31 99/ 932533068 
 E-mail: margaritasa@blanquerna.url.edu 

Grups  D’Alumnes de 3r. i 4t. curs de nutrició: 

GRUP 1 CURS: CCFG 
1.- MIRIAM BARCELO CAMACHO 
2.- CRISTINA BARRADO ROIG 
3.- ANDREA FERNÁNDEZ LLANERAS 
4.- MARIA IRENE UCERO REDONDO 
 
E-mail: 
<mariaireneur@blanquerna.url.edu
> 

GRUP 2 CURS: 4 N 
1.- ALEJANDRA FERNÁNDEZ  
2.- MÒNICA TARRAGÓ  
3.- INÉS VILLANOVA 
 
E-mail:  
<inesvc@blanquerna.url.edu
> 

GRUP 3 CURS: 3N 
1.- SARA BUSQUET VAQUERO  
2.-BERNAT CODINA BUSQUETS  
3.-ALBA MENA MENDOZA  
4.- BARBARA RIGO DARDER  
5.- IGNACIO SIERRA MUÑOZ  
E-mail: 
<sarabv1@blanquerna.url.edu
> 

GRUP 4 CURS: 4 N 
1.- ANNA PRAT. 
2. MÒNICA MIRABET  
3.- CARLES LOZANO 
4.- CRISTINA ECHEVARRIA. 
E-mail: 
<annapc5@blanquerna.url.edu> 

OBJECTIUS GENERALS DE FATEC 

 Preparació de menús econòmics (Demanda de la Gent Gran) 

 Donar a la Gent Gran assessorament nutricional basat en una alimentació mediterrània variada i equilibrada. 

 Aconseguir  participació i una valoració positiva de l’activitat per part dels assistents 

CASALS 
PARTICIPANTS 

ADREÇA COORDINADOR 
CALENDARI 

D’ACTIVITATS 
PANT.  I 
CANÓ 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DELS CASALS 

 
Grup n. 1 

Espai Sgda.                                                                                                                
Família 

 
C/ Mallorca n. 454 
(cantonada Padilla) 

Tel.: 932324008 

Josep A. Camitrot 
E-mail: 

bcnsagradafamilia@cxespais.org 

1a. Sessió 8 d’abril 
2a. Sessió 9 d’abril 

Hores: 16:00 h. 
SÍ 

1.- Impulsar i potenciar la participació de la gent gran a la 
societat. 
2.- Endarrerir la dependència i per tant la 
institucionalització de les persones grans  

Grup n. 2 
Casal Poble Sec 

“El Sortidor” 

Plaça del Sortidor, 12 
Tel. 932564285 

 

Esther  Macias 
E-mail: elsortidor@esport3.org 

 1ª. Sessió: 16 d’abril 
2a. Sessió: 30 d’abril 
Hores: 16 -18:00 h. 

 
 

SÍ 

1.- Aprendre quines són les necessitats alimentaries del 
nostre cos. 
2.- Aprendre les propietats dels aliments per poder portar 
una dieta sana i equilibrada. 
3.-Prevenir la mala nutrició. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup n. 3 
 

Magòria 

 
Avgda. Granvia n. 247 

(Hostafrancs) 
 Tel. 934324801 

 

Núria López 
E-mail: cc.magoria@gencat.cat 

1a. Sessió 30 d’abril 
2a. Sessió 7 de maig  

3a. Sessió 14 de maig 
Hores: 16:30 h. 

Sí 

1- Valorar els beneficis d´una alimentació saludable (quins 
aliments afavoreixen i quins són millor evitar). 
2-  Necessitats nutricionals de la gent gran per a una dieta 
equilibrada (distribució dels àpats, ració o quantitat 
d´aliments a cada àpat, necessitats més específiques (p. ex 
per augmentar el calci, el ferro…) 

Grup n. 4 
 

Casal Municipal 
de Gent Gran 
de Sant Martí 

 
 

C/Selva de Mar, 215, 
2on pis 

Tel.: 932565765 
Tel. 669234121 

 
 

 
Anna González 

E-mail: 
annagestiocasals@gmail.com 

1ª. Sessió: 15 de març 
2a. Sessió: 22 de març  

Hores: 10-11:30 h. 
 

SÍ 

1.- Prendre consciència de la relació causa-efecte entre el 
què mengem i el què som (amb casos pràctics de com 
influencia una bona o mala alimentació en la nostra bona o 
mala salut) 
2.- Aprendre a confeccionar menús que sigui equilibrats, 
econòmics i amb productes de proximitat. 
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2.2.1.3.2 Programades pels estudiants 

Grup 1 - Casal Sagrada Família 

Tema: DIETA EQUILIBRADA E HIDRATACIÓN 
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Grup 2 – Casal El Sortidor 

Tema: LES PROTEÏNES 
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Grup 3 – Casal Magòria 

Tema: EDUCACIÓ NUTRICIONAL 
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Grup 4 – Casal Sant Martí (1) 

Tema: Hidratació en la Gent Gran 
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Grup 4 – Casal Sant Martí (2) 

(Continuació)
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Exposició dels treballs 

El dia 27 de maig cada grup d’alumnes va fer l’exposició del seu treball a l'aula de la 

Universitat, davant dels altres estudiants. La Professora ens va convidar al grup de 

Fatec a ser-hi presents. En representació hi va assistir la Coordinadora del Projecte. 

Grup 4 – Casal Sant Martí 

Tema: EDUCACIÓ NUTRICIONAL I HIDRATACIÓ EN LA GENT GRAN 
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2.2.1.4 Valoració  

2.2.1.4.1 Per part de la professora:  

La Dra. Margarida Serra va agrair personalment a Fatec la col·laboració amb la 
Universitat  per facilitar que els seus estudiants poguessin realitzar un projecte 
d’Educació Nutricional als Casals, va valorar de “molt bona i positiva” tota la tasca 
desenvolupada i va demanar si l’any vinent podria tornar a comptar amb nosaltres. 

 

2.2.1.4.2 Per part dels alumnes:  

Cada grup d’alumnes va fer la seva pròpia valoració, la qual va lliurar a Fatec: 

 
      GRUP 1 CURS: 3 N 

1.- Miriam Barceló,  
2.- Cristina Barrado,  
3.- Andrea Fernández,  
4.- María Irene Ucero 

 

Casal Sagrada Familia 

Coordinador: Josep A. Camitrot 

 

 

RESULTADOS 

1ª sesión: 
 
Dificultades técnicas a la hora de la presentación  
Parte de los asistentes mostro poco interés, otros estuvieron muy participativos  
 
2ª sesión: 
 
Exposición de los conceptos correcta  
Confección de la actividad con dificultades   
A la hora de probar los licuados obtuvimos resultados positivos 
 
CONCLUSIONES 
 
Si se quiere enseñar a la gente nuevos conceptos es importante realizar un proyecto 
de EN durante un tiempo mayor a 2 días. 
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GRUP 2 CURS: 4 N 
 

1.- ALEJANDRA FERNÁNDEZ  
2.- MÒNICA TARRAGÓ  
3.- INÉS VILLANOVA 
 
 
 

Casal Poble Sec “El Sortidor” 
Coordinadora: Esther  Macias 

 

 
 
RESULTATS 

 
Taller 

 La resposta per part dels assistents va ser positiva, amb una bona interacció. 

 Dificultat per posar ordre en les intervencions dels assistents. 

 A la segona sessió no va haver tants assistents. 
Enquestes 

 S’ha observat una millora en els coneixements de on trobem la proteïna i dels 
beneficis que aporta el seu consum. 

 No es pot fer una avaluació fiable de les enquestes degut a la baixa assistència 
al segon taller. 

 
CONCLUSIONS 
Creiem que és de vital importància la realització de xerrades, tallers, etc perquè la gent 
gran aprengui a portar una alimentació més saludable. 
La gent gran no només porta una alimentació i estil de vida poc saludable per 
desconeixement de conceptes en l’àmbit nutricional, sinó també per falsos mites i 
recomanacions errònies. 
Tenint en compte les dades sobre el dèficit proteic en la gent gran i observant al llarg 
de les xerrades les aportacions que es feien, podem concloure que hi ha una falta 
d’informació i una confusió respecte aquest macronutrient, que és la proteïna. 
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GRUP 3 CURS: 3N 
 

1.- SARA BUSQUET VAQUERO  
2.-BERNAT CODINA BUSQUETS  
3.-ALBA MENA MENDOZA  
4.- BARBARA RIGO DARDER  
5.- IGNACIO SIERRA MUÑOZ 
 

CASAL MAGÒRIA 
Coordinadora: Núria López 

 

 
 

RESULTATS 

 Tots els participants s’han sentit còmodes durant les sessions 

 L’horari els va sembla correcte 

 Les activitats els van semblar útils 

 El contingut era senzill i fàcil d’entendre 

 La majoria ha après durant les sessions 

 Els ha sigut útil els resums finals 
 

CONCLUSIONS 

 

 En general van estar molt contents amb les sessions i ens en van demanar més. 

 Nosaltres hem après molt 

 Bona comunicació amb FATEC i Magòria 

 Va haver intercanvi de coneixements i experiències 

 Vam realitzar les sessions tal com les teníem previstes 

 Ha estat una experiència gratificant 
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GRUP 4 CURS: 4 N 

 
1.- ANNA PRAT. 
2.- MÒNICA MIRABET  
3.- CARLES LOZANO 
4.- CRISTINA ECHEVARRIA. 

 

 
Casal Municipal de Gent Gran de Sant 

Martí 
Coordinadora: Anna González 

 

 

RESULTATS 

1a sessió 

 Curta però molt profitosa: es va explicar la informació més important, 
d’una forma breu i fàcil d’entendre  

 Sessió de preguntes personalitzades per a cada assistent i donar 
recomanacions o consells útils per a cada un. 

 Al final de la sessió es va voler fer un philips 6.6  per comprovar si 
s’havia entès el concepte de dieta equilibrada i els grups d’aliments 
però no va donar temps. Vam improvisar unes preguntes a nivell 
general per tothom i van saber respondre a tot correctament. 
 

2a sessió 

 Més pràctica i divertida  
 Va agradar més ja que es va portar la liquadora i molta fruita per fer                                                                           

diferents liquats de fruites naturals i gelatines.  
 Molts d’ells portaven llibretes i bolígrafs i van prendre notes. 

 

CONCLUSIONS 

 Va ser una experiència molt interessant, ja que en el moment de pensar en com 
serien les sessions van sorgir molts dubtes que finalment vam poder resoldre i 
d’aquesta manera  

 Vam aprofitar per aprendre educació nutricional per a gent gran, apart de 
fisiologia de l’envelliment pel tema de la pèrdua de la set.  

 Va ser molt gratificant el fet d’explicar una cosa i que la gent estigui 
interessada, faci preguntes i al final de la sessió t’ho agraeixi tant.                                                                                                    

 Les coordinadores del casal ens van felicitar i                                                                    
agrair el fet d’haver anat.  
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2.2.1.4.3 Per part dels Casals 

Els 4 casals van manifestar verbalment el seu agraïment per comptar amb ells i van 
exposar la seva satisfacció pel desenvolupament dels tallers i per la bona entesa amb 
els joves estudiants. 
 
El Casal de Sant Martí en va voler deixar constància escrita: 
 
“La mitjana d´assistència ha estat de 16 persones (19 a la primera sessió, 15 a la 
segona i 13 a la tercera) tenint en compte l´horari d’ inici 16.30 h, estem molts satisfets 
amb l´assistència,  i a la última sessió plovia, cosa que sempre fa que el nivell 
d´assistència a les activitats disminueixi.  
 
Estem molt contents amb el taller, les xerrades han estat clares i entenedores. Molt 
didàctiques i interessants. Molt amenes ja que es combinava la primera part de la 
sessió més teòrica i després una part més pràctica. Els nois han sabut transmetre de 
manera immillorable els seus coneixements, d´una manera clara i fàcil, han 
acompanyat les explicacions amb presentacions de PowerPoint i amb documentació 
escrita on hi havien gràfics i la informació més rellevant de cada xerrada. Això és un 
aspecte molt ben valorat pels usuaris ja que així poden disposar de la informació en 
qualsevol moment i poden recordar-la quan calgui. Les exposicions han estat molt ben 
estructurades  i  tots els assistents han manifestat la seva satisfacció ja que han après 
moltes coses noves que desconeixien i han pres consciència d’ alguns del mals hàbits 
alimentaris que tenien sense ser-ne conscients.  
L´actitud dels nutricionistes també ha estat molt ben valorada, ja que son uns nois molt 
educats, atents, pacients, simpàtics i han transmès coneixements i alhora que han 
aconseguit un ambient distès i agradable.  
 
La última activitat del tastet va servir per acabar el taller d´una manera que va agradar 
molt i també va servir perquè a qui no li agrada parlar davant de tothom aprofités 
aquell moment per fer preguntes o demanar alguna recomanació.  
 
Els assistents m´han demanat que es facin més activitats d´aquest tipus i de més dies 
de durada, o sigui que podeu comptar amb nosaltres per properes activitats.”  
 

3 AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

A Fatec hem fet també la nostra valoració. Amb tota aquesta resposta obtinguda no cal 
dir gaires coses. Ho resumiré en una frase: Estem molt contents de tota l’activitat i de 
les valoracions rebudes. 
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ANNEX 1 

ESCOLA SANT PAU DE FIGUERES 
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Article enviat per l’escola i publicat al diari local de 
Figueres: 
 
"PROJECTE INTERGENERACIONAL 
  
Així mateix, coincidint que l’any 2012 va ser l’any de l’Envelliment Actiu i de la 
Solidaritat Intergeneracional, aquest curs  hem iniciat  un PROJECTE 
INTERGENERACIONAL.  La nostra escola va participar a la presentació del 
projecte "Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber", per part de la FATEC (Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya), que es va realitzar al Casal de la Gent Gran 
de Figueres el dia 7 de maig del 2012.  Vam quedar molt entusiasmats  amb aquest 
projecte i per això vam decidir de fer-lo realitat i obrir les portes de l’escola als avis. 
 
Es tracta d'un treball cooperatiu per a l'intercanvi d'experiències, vivències, opinions..., 
per a l'aprenentatge, l'enteniment i el diàleg entre les generacions més joves (infants) i 
les persones grans (avis i àvies). Està enfocat des d'una perspectiva positiva i 
engrescadora i vol promoure en uns i altres l’enriquiment mutu,  i els valors de la 
confiança i l’empatia. 

A  l’inici de curs ens vam posar en contacte amb  la  FATEC per comunicar la nostra 
participació en el projecte. Posteriorment es va passar a un període de sensibilització a 
tots els membres de la comunitat educativa  (mestres, alumnes i famílies). A mitjans de 
novembre es va fer  la reunió amb els avis de l’escola en la qual va assistir la impulsora 
del projecte, la Sra. M. Carme Arqués , mestra jubilada i membre de la FATEC.  Els avis i 
àvies van respondre amb una actitud molt col·laboradora. Es van recollir totes les seves 
sol·licituds i propostes i al mes de febrer ja han començat a venir a l’escola. Han assistit 
a la festa de carnestoltes i han ballat sardanes a les festa  de les danses de la 
primavera.  I a partir d’ara, aniran entrant a l’escola fent diferents tipus d’activitats 
tant les proposades per ells mateixos com les que fem des de l’escola: tallers sobre la 
ciutat de Figueres, explicar contes i històries d’abans, els jocs d’abans i ara,  ensenyar a 
cosir, explicar com era la vida d’abans, lectura de poemes, ensenyar a ballar sardanes, 
col·laborar en el cultiu de l’hort, fer de parelles lectores amb els alumnes, explicar 
contes, llegendes, explicar els oficis d’abans... 

Els infants per al seu creixement personal, també necessiten conèixer els sentiments i 
les opinions madures,  l'esperit de l'esforç, de les dificultats.... d'altres temps, que no 
són tan llunyans. La presència dels avis a l’escola, ajuda a créixer la seva autoestima 
per tal de COMPARTIR, REFLEXIONAR, EDUCAR, SENTIR I EMOCIONAR-NOS tots junts. 
En definitiva, fent feliços als altres, és quan la paraula felicitat pren sentit en un mateix. 

Durant la setmana cultural,  els avis participaran a tots els tallers.  El dimecres 24 
d’abril serà el dia dels avis. Passaran tota la jornada a l’escola compartint  jocs de 
taula, acompanyant-nos a sortides i fent vida a l’escola. 
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Els avis són els grans mestres, els experts en l’art de viure i els infants són uns 
experimentadors, emprenedors i somiadors. Contagiem-nos tots junts de la passió per 
aprendre. Passat i present. Ens fa molta il·lusió de celebrar el nou canvi de 
dècada.  Fem 80 anys, i  l’escola continua activa i amb molta empenta per seguir 
creixent  fent una tasca tan important com la d’educar els infants  en el present, amb 
confiança per a que esdevinguin bones persones i  bons ciutadans en el futur" . 
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I en el bloc de l'escola: (http://blocs.xtec.cat/ceipsantpau/) 

 

Celebrem el 80è aniversari de l'Escola Sant Pau 

El passat divendres 26 d’abril, vam fer l’acte de celebració del 80è aniversari de l’escola 
al Teatre Jardí, amb la presència de la Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau i de 
l’Alcaldessa de Figueres, Marta Felip, entre d’altres autoritats. 

Parlaments i actuacions d’exalumnes que s’han dedicat al món de les arts i la cultura, 
l’actuació de la Coral, imatges i vivències dels protagonistes del Projecte 
Intergeneracional “Avi / Àvia, aporta’ns el teu saber a l’escola”, o l’obra teatral 
musicada sota el títol “Per molts anys Sant Pau”, són algunes de les actuacions que van 
poder veure les gairebé mil persones que van assistir a l’acte.  

Finalment, es va presentar el Lip dub de l’Escola i, per acabar l’acte, mestres i alumnes 
van donar un missatge de positivisme i esperança tot cantant la cançó “Positiu, 
positiva”.  
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REVISTA ESCOLAR 
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CLOENDA DE LA CELEBRACIÓ DELS 80 ANYS  

AL JARDÍ DE FIGUERES 
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ANNEX 2 

ESCOLA “LA CONCEPCIÓ “ DE BARCELONA 
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Reunió d’avis i àvies 
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TALLERS 
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Exposició d’objectes de quan els avis eren nens i nenes 
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ANNEX 3 

 

PUBLICACIONS
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REVISTA GUIX N. 392 
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