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ESCOLA RAMON Y CAJAL 

Nom experiència (acció, 

projecte,..)  

Activitat intergeneracional al casal d’avis del barri 

Descripció de la experiència 

(Justificació de la necessitat, 

procés de definició i propòsit) 

P4 és una classe bastant moguda, vam pensar que aquesta activitat seria 

perfecte per treballar el respecte, l’empatia i la convivència a través de 

l’intercanvi d’experiències amb persones més grans. 

I així també, fomentar l’obertura de l’escola amb altres serveis del barri.   

 

 

 

Objectius  

(tant objectiu generals com 

petits objectius) 

Objectiu general: 

-Fomentar el respecte i la tolerància vers l’entorn social.  

 

Objectius específics: 

-Potenciar l’autoestima dels usuaris. 

-Treballar les habilitats socials.  

-Millorar la psicomotricitat fina. 

 

A qui va  adreçada l’acció 

(població diana) 

-Alumnes classe P4. 

-Usuaris del casal d’avis del barri. 

Quins han estat els 

professionals implicats  

-Mestre P4. 

-Treballadora social casal d’avis. 

-TIS.  

 

Metodologia de les 

intervenció (tècnica, eina,..) i 

temes treballats 

( Com s’ha desenvolupat, 

pràctiques concretes, què hem 

aconseguit) 

Primerament vam realitzar una roda de noms per presentar-nos a tots. A 

continuació ens vam dividir en 4 grups, en cada grup havien 3 nens i 3 

usuaris del casal d’avis. 

La primera activitat va consistir en un taller de cuina amb plastilina, on les 

persones grans explicaven als nens com “cuinar” i els nens demanaven el 

que volien fer (macarrons, patates fregides...).  

La segona activitat va ser un intercanvi de cançons tradicionals tots junts. 

Els nens van ballar i cantar dues cançons i després els usuaris del casal 

d’avis van interpretar un altre. 

Per finalitzar van ballar una tots plegats i les persones grans van entregar 

una llaminadura a cada nen. 

 

 

Activitats realitzades 

 

-Taller de cuina amb plastilina. 

-Danses i cançons tradicionals.  
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Avaluació experiència 

(opinions de docents i infants, 

aspectes observats 

professionals, eficiència o 

impacte acció, indicadors si 

se’n disposen) 

L’experiència s’avalua al cicle d’infantil com a molt positiva. Es proposa 

que continuï el curs vinent i que pugui participar també P5.  

Imatge Gràfica  (foto 

vídeo,..)   

Important compleixi amb la 

normativa de drets d’imatges 

 

 
 

Dades de contacte del centre 

per a poder ampliar 

informació (persona de 

contacte, mail i/o telèfon, 

enllaços amb informació 

complementària si se’n 

disposen) 

 

Marta Garcia 

Escola Ramón y Cajal 

mgarc24@xtec.cat 

 

 

 

 


