ACTIVITATS I SERVEIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ
LA HISTORIA DE VIDA
Nom de l’activitat

IMATGE

Àrees temàtiques

Àmbits

Persones destinatàries

Història i patrimoni natural
• Memòria històrica
• Cultura popular
-

Àmbit d’educació en valors
o Educació en valors i socials i cívics

-

Àmbit social
o Ciències socials

Activitat pensada per joves de secundària, cicles formatius i
batxillerat.

Objectius per a la gent gran:
-

Objectius

Objectius per l’alumnat:
-

Breu descripció

Tenir contacte amb gent jove i gent gran.
Trencar els prejudicis que la gent gran pot tenir sobre els
i les menors.
Visitar un institut ( si és fa a l’institut).

Explicar una realitat diferent a la que estan vivint.
Trencar els prejudicis que els i les menors poden tenir
sobre la gent gran.
Visitar un casal de gent gran ( si és fa al casal).

L’alumnat i la gent gran compartiran experiències de les
persones grans a través d’anècdotes i històries.

L’alumnat prepara preguntes sobre què es feia i com es vivia a
l’edat que l’alumnat té.
Si – per exemple - l’alumnat té 14 anys, es faran preguntes sobre
què feia la persona gran quan tenia aquella edat: jocs, escola,
família, el carrer, el menjar, les tradicions...
La persona gran pot portar algun objecte del moment que
explicarà.

Descripció

L’alumnat fa preguntes concretes i la persona gran contesta. Cal
portar ben preparades les preguntes.
L’alumnat en pren apunts per a fer després una redacció sobre la
mateixa.
Es pot fer un recull de les històries, si se n’han explicat vàries, i
fer un recull per entregar al casal que ha participat. Es pot
preparar un acte més institucional d’entrega a un espai de
l’Ajuntament.

Qui organitza

Programes de gent gran
Servei d’igualtat i ciutadania
Carrer de Juan Sebastián Elcano, 6
Montse Cusachs mcusachs@ajmataro.cat o
gga@ajmataro.cat 93 702 28 97 o 662 302 311

Dies

De dilluns a divendres.

Horari

Matí i/o tarda.

Durada

2 hores.

Dades de realització
Lloc

L’activitat es pot portar a terme a
l’escola o institut o al casal de gent
gran.

Preu

Gratuït.

Grup

Grup Aula com a mínim.

La rebuda de les propostes serà fins l’11 d’octubre.

Període d’inscripció

Període de realització

De novembre a juny

Reserva i inscripcions

La inscripció s’ha de realitzar amb un mínim d’antelació d’1 mes.
S’aniran responent les peticions per ordre de rebuda.

Enllaços
Documents
Fitxa d’inscripció

https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

