TEIXINT GENERACIONS

En què consisteix l’experiència?
Teixint Generacions és un projecte d’Aprenentatge i Servei
intergeneracional que es du a terme al Club d’Esplai Pubilla Cases
Can Vidalet i on hi participen infants i un grup d’àvies usuràries de
l’Espai Caixa.
El projecte consisteix en vint-i-cinc sessions d'una hora setmanal on
les àvies ensenyen als nois i les noies de la secció de mitjans (8 a 12
anys), de l’Esplai a fer “mitja” alhora que elles aprenen a treballar
en equip, a fer explicacions davant del grup d’infants, a trencar
rutines i hàbits...
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Objectius i activitats referents a l’aprenentatge
•
•
•
•
•

Aprendre els conceptes bàsics per a fer mitja.
Tenir paciència i ser constants per a obtenir resultats.
Potenciar la creativitat i la psicomotricitat fina.
Saber relacionar-se amb gent d’altres edats.
Mostrar a les dones la seva capacitat pedagògica per a ensenyar
als nois i les noies.

Objectius i activitats referents al servei proposat
• Crear xarxa entre les diferents associacions del barri.
• Promoure la socialització de la gent gran fora de la família.
• Recuperar l’activitat de “mitja” com a manera de fer tradicional.

Qui participa?
Nois i noies de 8 a 12 anys
Grup d’Àvies d’edats que oscil·len entre els 70 i els 80 anys.
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Què és pot aprendre?
Hem conegut una entitat del barri i hem aconseguit crear un vincle
entre les dues entitats, i això està proporcionant nous
coneixements i nous recursos. A més a més ens estem afavorint els
uns dels altres per a la realització de diferents projectes.
Què en poden aprendre els altres? A conèixer les entitats de cada
barri i a saber que aquestes ens poden aportar nous recursos i
experiències.

Per què és rellevant?

Pels infants i joves: Aprenen a tractar amb persones de diferents
edats, tenint en compte les característiques de cadascuna,
assumeixen més responsabilitats i donen valor a les persones
grans.
Pels familiars i monitors/es: ens adonem que els nostres infants
són capaços de fer més coses de les que ens pensem, les mares
poden compartir una de les seves aficions amb els seus fills/es.
Pel municipi/comunitat: es va creant una xarxa comunitària que
ens facilita a tots el conviure. Les dones participants han superat
nous reptes i per tant s’ha afavorit la seva autoestima.

Qui realitza el projecte?
Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet. Entitat socioeducativa que té
com a missió l’educació en el lleure dels infants i joves, amb
voluntat transformadora i d’inclusió social. Desenvolupa la seva
acció en els barris de Pubilla Cases (L’Hospitalet de Llobregat) i Can
Vidalet (Esplugues de Llobregat).
EspaiCaixa, el programa de Gent gran de l'Obra Social "la Caixa"
impulsa el paper actiu de la gent gran i n'estimula la participació en
la societat.

Localització:
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Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Plaça la Bòbila nº 1 08906 L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

