ACTIVITATS I SERVEIS PER ALS CENTRES EDUCATIUS DE MATARÓ
Expliquem el conte de El meu pare es pensa que sóc un noi.
Nom de l’activitat

IMATGE

Àrees temàtiques

Àmbits

Persones destinatàries

Història i patrimoni natural
• Memòria històrica
• Cultura popular
Àmbit d’educació en valors
• Educació en valors i socials i cívics

Activitat pensada per nens i nenes de primària (9 a 12 anys).
Objectius per a la gent gran:
-

Objectius

Objectius per l’alumnat:
-

Breu descripció

Visitar una escola, si es fa al centre.
Millorar la creativitat i la imaginació.
Treballar la reminiscència i la memòria.
Mantenir contacte amb infants.
Generar emocions positives.

Visitar un casal de gent gran, si es fa al casal.
Potenciar la imaginació.
La relació amb la gent gran.
Treballar el concepte de gènere.

Intercanvi d’activitats entre la gent gran i els infants .
Les persones grans han d’explicar el conte i, posteriorment, els
infants han de fer alguna cosa per la gent gran: cantar una cançó,
dir una poesia, fer un ball...
Fer una reflexió sobre el gènere conjuntament i amb el

professorat.
L’Alexandra vol fer entendre al seu pare que és una noia tot i
que va néixer amb un cos de nen.

Descripció
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

1 hora aprox.

Dades de realització

Període d’inscripció

Lloc

Al casal de gent gran o a l’escola.

Preu

Gratuït.

Grup

Es pot valorar en cada cas. La fórmula
més profitosa és un grup classe.

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

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/gentgran/activitats/intergeneracionals

