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Com sorgeix? 
•  Observació prèvia relacional dels nostres 

avis amb la família. 
•  Conèixer i donar-nos a conèixer en l’entorn 

geogràfic. 
•  Bases teòriques:  

– “Programas intergeneracionales: hacia una 
sociedad para todas las edades” (Mariano 
Sánchez, Fundació La Caixa 2007) 

– “Aprendizaje-servicio” de Roser Batlle  



 
 

Què són? 
 
 

Programa intergerneracional (PI)  
 “Els programes intergeneracionals 
«uneixen als joves i gent gran per a 
compart i r exper iènc ies que 
beneficien a ambdós grups. […] 
Estan dissenyats per a que 
persones grans i joves sense 
lligams biològics s’ impliquin en 
interaccions que promoguin els 
l l i gams a fec t ius en t re l es 
generacions i l’ intercanvi cultural i 
que proporcionin sistemes de 
recolzament positiu que ajudin a 
mantenir el benestar i la seguretat 
de les generacions joves i de gent 
gran»”(Newman, 1997). 

Aprenentatge-servei (AP) 
 L'aprenentatge-servei és una 
proposta educativa que combina 
processos d'aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat en el qual els 
participants es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l'entorn 
amb l'objectiu de millorar-lo.  
  L'aprenentatge servei és, 
doncs, un projecte educatiu amb 
utilitat social.  

 
 Relació circular: L'aprenentatge 
millora el servei a la comunitat, 
perquè aquest guanya en qualitat, i 
e l s e r v e i d ó n a s e n t i t a 
l'aprenentatge, perquè allò que 
s'aprèn es pot transferir a la realitat 
en forma d'acció.    



 
Objectius del programa 

•  Afavorir la relació entre les persones de 
diferents generacions tot compartint 
experiències vitals. 

•  Donar suport emocional i acompanyament 
a la gent gran. 

•  Potenciar habilitat socials i comunitàries. 
•  Promoure la sensibi l i tzació social 

treballant els valors humans. 
•  Obrir una porta a futurs voluntaris. 



 
 
 

Escoles Bressol  
i  

Escoles Infantils 

Escola Bressol 
“Utmar” 

Escola Bressol 
“Nova Fortuny” 



 
 

 
 

Educació Primària 

 

 
Escola Ernest Lluch 

 
Escola Pep Ventura 

 
Alegre Centre Concertat 

 
Escola “La Carpa” 



 
 
 

Educació 
Secundària 

(ESO) 

Col·legi Sant Josep Obrer 
 

Col·legi Sant Ramon Nonat 

 



 
 

Escola d’adults  
i  

esplai 

“El barri camina” 
 
 

L'Esplai Can Serra 
 

Centre de Persones Adultes 
(CFA)  

Can Serra  
 

Residència gent gran 
Francisco Padilla 

 



 
Beneficis del PI 

1.- Àmbit individual: 
  - Canvis en l’humor, augment de la vitalitat.    
  - Millora de la capacitat per a fer front a la malaltia física i mental. 
  - Increment en el sentiment de vàlua personal, de l’autoestima i de la 

 motivació.  
2.- Àmbit relacional: 

  - Desenvolupament de l’ amistat amb gent més jove. 
  - Dedicar temps a la gent jove i combatre els sentiments d’ aïllament. 
  - Compartir experiències i tenir una audiència que aprecia els èxits. 

3.- Àmbit comunitari: 
  - Respecte, honor i reconeixement de la seva contribució a la 

 comunitat. 
  - Desenvolupament d’habilitats, i en particular d’habilitats socials i ús 
de noves tecnologies.  
  - Transmetre tradicions, cultura i llenguatge.  

 
 



 
Resultats i Conclusions 

•  Consentiment i enquesta de participació per part dels avis. 

•  No s’ha detectat absentisme ni desmotivació per part de cap de les parts. 
Programes que es mantenen en el temps. 

•  S’han creat vincles relacionals que es mantenen fora de l’activitat. 

•  S’observa en els avis una actitud de major vitalitat davant l’experiència. 

•  Hi ha usuaris amb repetició d’experiència anual.  

•  *Pòster: “Experiència comunitària de trobades intergeneracionals” 
presentat en les 6es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències 
de Gent Gran (2012).  



 
Accions de millora 

  
 Necessitat de registres d’observació estandarditzats   
per a l’avaluació del PI 

 

 



 

 

Gràcies per la vostra atenció! 
☺ 

 
Agraïm la seva participació  

a tot l’ equip assistencial de les  
Residències  

Collblanc - Companys Socials  
i  

Francisco Padilla 
 

i a les entitats col·laboradores 


