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Introducció 

Des de l’Esplai Xixell ens volem plantejar treballar un projecte d’Aprenentatge i Servei 

(APS) titulat “TARDES DE DIVENDRES” en el que volem apropar diferents generacions 

mitjançant el lleure, concretament un grup de joves de l’entitat amb un grup de 

persones grans del Centre de dia Els Jardinet. On passarem tardes de divendres fent 

jocs conjuntament per a prevenir i reduir la pèrdua de capacitats cognitives i físiques. I 

treballar amb els joves valors com: el compromís, la solidaritat, responsabilitat, pressa 

de decisions grupal, treball en equip.  

Qui som? 

Som els Talaiots, un grup format per 11 joves i 3 monitors i en formem part de l’entitat 

Centre d’Esplai Xixell, una entitat dedicada a l'educació en el temps lliure d'infants i 

joves del barri del centre de l’Hospitalet de Llobregat.  

El Centre d'Esplai Xixell, és una entitat sense afany de lucre i amb la voluntat de servei 

públic, amb uns estatuts reconeguts per la Direcció General de Dret i Entitats 

Jurídiques des del 1987, amb el número 8.908, i registrada també a la Secretaria 

General de Joventut amb el número 00-005-00778. 

El Centre d'Esplai Xixell és una entitat arrelada al barri Centre de l’Hospitalet de 

Llobregat, des de la primavera de 1980, a partir de la iniciativa d'un grup de joves amb 

inquietuds comunes i ganes d'oferir-se com a servei al seu barri, treballant en 

l'educació infantil i juvenil. 

Que és? L’aprenentatge servei és una nova generació de propostes educatives que 

poden oferir les entitats socials, una proposta que parteix d’una idea bàsica: el treball 

dels nois i noies en benefici de la comunitat. És un dinamisme essencial per a la seva 

formació personal i ciutadana. 

 



 
 

Què volem? Volem que els joves es sensibilitzin davant de les necessitats de les 

persones grans i grups desfavorits, i fomentar el respecte a gent gran desenvolupant 

sentiments d’empatia en les relacions intergeneracionals.  

 

Com ho volem fer? Volem conèixer el funcionament d’un centre de dia o 

residència, i dur a terme accions per col·laborar-hi, a través d’activitats programades i 

dirigides  pels joves. Així com realitzar un intercanvi d’experiències amb les persones 

usuàries o que hi recideixen. 

Cada tercer divendres de trimestre, entre els joves de l’esplai i la gent gran del Centre 

de dia, es produeix un intercanvi de coneixements i experiències. Els joves aprendran a 

jugar a jocs tradicionals (petanca, dominó, cartes...) que els hi ensenyaran la gent gran 

del centre, i la gent gran aprendrà a jugar a jocs virtuals a través de les noves 

tecnologies (ordinadors, consoles...). 

DESTINATARIS PRINCIPALS DEL PROJECTE 

Es tracta d’un projecte intergeneracional entre adolescents (d’entre 12 i 16 anys) del 

Centre d’Esplai Xixell i persones de la tercera edat del centre de dia El Jardinet de 

l’Hospitalet Centre. El que es vol dur a terme és l’intercanvi de coneixements que 

puguin tenir un interès per les dues parts que ens portin a la millora de les relacions 

entre generacions. 

Tenint en compte que ens situem en un esplai i en un centre de gent gran, hem 

seleccionat per part de l’esplai el grup de joves d’entre 14 i 16 anys, que sumen 11 

participants, i per part del centre de gent gran, es un grup format per 8 persones.  

Com ja sabem les dues institucions es troben en l’Hospitalet Centre, en el cas dels 

joves trobem un grup multicultural on predominen els nadius, i pel que fa als avis, tots 

són espanyols procedents de diferents parts del país (sobretot d’Andalusia) 



 
predominant també la quantitat de nadius catalans. Per tant, volem destacar la 

importància d’aquest projecte pel que fa a la relació de la gent gran, no només amb el 

col·lectiu jove, sinó amb les minories culturals de la ciutat. 

OBJECTIUS GENERALS 

 

- Fomentar el respecte i les relacions amb la gent gran. 

- Fomentar les relacions del barri. 

- Fomentar l’intercanvi de coneixements i aprenentatges amb la gent gran. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

- Desenvolupar la creativitat, la iniciativa i l’organització dels nens. 

- Desenvolupar capacitat resolutiva, gestió de conflictes o imprevistos. 

- Fomentar la cooperació i el treball en grup. 

- Fomentar la responsabilitat dels nens a través de la gestió i organització de 

les seves activitats. 

- Fomentar el pensament crític i la capacitat d’anàlisi, un cop finalitzada la 

setmana intergeneracional.  

- Fomentar el respecte a la gent gran i motivar el feedback. Demostrar que 

podem aprendre de la gent gran i divertir-nos amb ells. 

- Fomentar les relacions entre la gent del barri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

APRENENTATGE I SERVEI 

Aquest projecte segueix una línia establida pels projectes ja confeccionats d’APS 

(Aprenentatge Servei), que s’especifica a continuació. 

 Aprenentatge:  

Que existeixi aprenentatge clar associat o relacionat amb el servei, que sigui evident 

allò que els nois i noies poden aprendre amb el projecte. Que els objectius educatius 

siguin explícits encara que només es refereixin a una àrea de la personalitat (per 

exemple, els valors). 

Si els aprenentatges solament són implícits (és impossible no aprendre res en un 

projecte de servei), podríem tenir un bon projecte de voluntariat, però no seria un 

projecte APS.  

 

 Servei:  

Que existeixi un servei "a altres" (alteritat). Que el projecte ocasioni un impacte real a 

l'entorn immediat (la mateixa escola o entitat), a l'entorn pròxim (el barri, la ciutat, el 

poble) o a l'entorn més global o llunyà. 

Un projecte d'utilitat interna per al propi grup, encara que fos una experiència 

educativa interessant i adequada, no seria precisament un projecte d'aprenentatge 

servei.  



 
 

 Projecte:  

Que no passi "per casualitat". Que existeixi un autèntic projecte educatiu amb 

intencionalitat per part de l'educador (planificació, avaluació). 

 

Moltes situacions normals d'aprenentatge espontani en la vida quotidiana, que es 

produeixen sense intencionalitat formativa prèvia, no són projectes d'aprenentatge 

servei.  

 Participació activa : 

Que comporti implicació, participació activa i protagonisme clar dels nois i noies, amb 

la intensitat i el nivell adients a la seva maduresa i capacitats. 

Si no hi ha un alt component de participació, podríem anomenar aprenentatge servei a 

experiències de servei obligatòries o forçades.  

 

 Reflexió:  

Que existeixi consciència del projecte, de la utilitat social d'allò que s'està fent, per 

part dels nois i noies. Que reflexionin sobre els aprenentatges realitzats, el procés 

seguit, l’impacta del servei i les experiències personals. 

Amb la reflexió i la consciència garantim els aprenentatges i la implicació real dels nois 

i noies en els projectes, i facilitem el sentiment de reciprocitat, sense el qual es podria 

 

 

 

 

 

 



 
 

Etapes del Projecte: 

1. Contacte i treball conjunt entre el centre d’esplai i el centre de gent gran per definir 

el projecte, la seva execució i avaluació. 

2. El treball intern a l’esplai per planificar el dia a dia del APS, preparar als joves per 

aquesta experiència i assumir responsabilitats i compromís en les activitats. 

3. El treball intern del centre de gent gran per adaptar-se i preparar-se per aquesta 

experiència. 

4. El treball comunitari en xarxa, realització de les activitats conjuntes. 

5. Valoració Conjunta de l’APS. Propostes i millores. 

 

INTERVENCIÓ DEL GRUP DE JOVES 

 

La preparació dels joves consta de quatre aspectes: 

 Formació: des de l’esplai es realitzarà una formació als joves sobre els 

coneixements, actituds, valors i competències sobre el tema tractat al APS. Ho farem 

mitjançant activitats, xerrades, cinefòrum,... 

 Motivació: el nostre objectiu és motivar als joves a participar. Que s’adonin de la 

necessitat social, que entenguin que ells tenen la capacitat per col·laborar i voler fer-

ho, que els joves es facin seu aquest projecte, i el realitzin amb ganes i compromís. 

 Compromís: Dur a terme aquest APS comporta un grau de responsabilitat. Així que 

signarem un  full de compromís, tant els joves, com les entitats a comprometre’s. 

ETAPA DE PREPARACIÓ 



 
 Formació específica: Els joves han de conèixer el centre on realitzaran l’APS, 

conèixer el seu funcionament, les seves normes,... . 

 

 

 Identificar  les necessitats: els joves faran una valoració inicial per tal de determinar 

quin tipus d’activitat poden oferir al centre de gent gran.  

Activitats: Els joves es plantejaran els objectius de l’activitat, la programaran i la 

dirigiran. Ells mateixos seran els responsables de preveure i demanar el material que 

necessitin.  

 Registre de l’experiència: Al finalitzar les activitats, els joves de forma conjunta 

realitzaran una valoració i registraran les seves impressions. 

 Seguiment per part dels monitors: els monitors realitzarem un seguiment i 

acompanyament de tot el que vagin realitzen els joves. Donant recursos, i guiant-los en 

l’excussió. 

 

 

 Avaluació: Els joves de manera grupal valoraran les sessions que realitzen cada 

dissabte i registraran les conclusions a un dossier. De manera individual cada jove 

omplirà una fitxa d’avaluació, amb preguntes obertes referents a quina ha estat la seva 

valoració personal de l’experiència i de manera quantificativa puntuaran del 1 a 10 de 

l’experiència. 

 Celebració: Prepararem una petita festa, si es possible conjuntament amb el centre 

de dia dels Jardinets, per celebrar la finalització de l’APS. A cada jove els hi farem un 

petit obsequi simbòlic, (medalla, diploma...) on quedi reflectit la seva labor. 

ETAPA DE REALITZACIÓ 

ETAPA DE CLOENDA 



 
Calendari: 

Curs 2012 – 2013: 

1er trimestre: 

Octubre, novembre i desembre: Planificació del curs, realitzar calendari, buscar 

recursos i propostes d’Aps. 

2n trimestre: 

-Gener: Iniciar-nos en el món dels APS, 

 conèixer què és un APS, de que tracta, com el podem realitzar, donar un tomb 

pel barri i veure quines necessitats hi ha que podem oferir. 

-  Febrer: Determinar el nostre tema, que volem realitzar i planificar el calendari 

amb els joves. 

 -Març: Iniciar la formació prèvia al col·lectiu i necessitats escollides. 

3er trimestre: 

- Abril: Visitar el centre, conèixer el col·lectiu de gent gran. Programació de les 

activitats que voldrem realitzar. 

 -Maig i Juny: Realització de les activitats al centre de dia. 

-Juny: Finalització, avaluació i cloenda de l’APS. 

 

 

 

 

 



 
 

MATERIAL I RECURSOS 

RECURSOS HUMANS: 

Per dur a terme el projecte, serà necessari, una persona encarregada de la Coordinació 

del projecte, una persona de contacte de cada centre (que pot coincidir amb la 

coordinadora en un dels dos centres) i un monitor per cada grup (que també pot 

coincidir amb la persona de contacte). 

 

RECURSOS MATERIALS: (QUE PODEM UTILITZAR) 

- Per les activitats: 

 5 baralles de Cartes 

 5 jocs de Dominó 

 30 jocs de petanca 

 3 Wii 

 2 Play Stations 

 15 Ordinadors i connexió a internet 

 15 Nintendo DS 

 5 Televisors o projectors 

- Per la preparació: 

 Fulls blancs 

 Bolígrafs 

 Retoladors 

 5 Cartolines de colors 

 Cartró 

 Blue Tack 

 Cinta adhesiva 



 
 

INFRAESTRUCTURA: 

La infraestructura que necessitaríem es basaria en les dos seus del centres on 

treballarem. Treballarem en diferents sales del local, adaptades amb material 

necessari i amb serveis adaptats a les necessitats dels usuaris. 



 
 

VALORACIÓ  PROJECTE APS (Joves) 

1. Quina actitud creieu que heu adoptat envers la gent gran del centre? (marca-

ho amb una creu) 

Amable i Respectuosa   Poc amable i respectuosa   Indiferent  

2. Quines d’aquestes opcions creus que has après durant aquest projecte? 

(marca-ho amb una creu, pot haver-hi més d’una opció) 

Jocs nous  

A organitzar activitats  

A treballar en grup  

A parlar amb gent que no conec  

A fer coses que no m’agrada fer  

A passar-ho bé  

3. Hi ha hagut algun imprevist durat les activitats?  

Si  No    

Com l’heu 

solucionat?_______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________ 

4. Escriu tres noms de gent gran del casal que hagis conegut durant les activitats 

i escriu un adjectiu per cadascun. 

 

 



 
 

VALORACIÓ (Centre de dia dels Jardinets) 

Marqueu amb una creu: SI NO NO HO SE 

L’hi ha agradat aquesta experiència amb joves?    

Ho tornaria a repetir?    

Ho recomanaria a amics/es o companys/es?    

S’ha sentit ben tractat pels joves?    

L’hi ha agradat els jocs nous que ha après?    

 

 

 

 


