Què s’espera de l’alumnat
1.
Responsabilitat en l’elaboració del treball de
recerca seguint les indicacions del centre.
2.
Compromís en l’acompliment dels acords
amb el mentor sènior.
3.
Pacte de retorn al mentor del treball, així
com la valoració del procés seguit.
Què s’espera dels docents de l’Institut: Docents
que desenvolupen la tasca de tutors de treballs de
recerca.
1.
Informar a alumnes i famílies del projecte.
2.
Identificar i traspassar al grup impulsor els
temes d’interès de l’alumnat de treball de
recerca que participen al projecte.
3.
Garantir l’espai d’acollida entre alumne i
mentor.

Beneficis del projecte
•

Optimització
de
coneixements
i
experiències de les persones sèniors,
sentint-se útils en el seu entorn.

•

Adquisició de nous aprenentatges per part
dels alumnes en la seva relació amb gent
gran.

•

Impulsar metodologies innovadores i
col·laboratives en els centres educatius.

•

Enfortiment de lla cohesió social a través de
les xarxes relacionals.

Per més informació:
M. Jesús Comellas
mariajesus.comellas@uab.cat
616196747

CONSTRUIR CONEIXEMENT A
TRAVÉS DE LES RELACIONS
INTERGENERACIONALS

Què s’espera del Grup Gestor: administració,
1.
Ser el referent del projecte en el territori i
fer-ne difusió.
2.
Recerca de mentors sèniors.
3.
Seguiment i acompanyament dels mentors
sèniors vinculats al projecte.
4.
Ser del grup impulsor del projecte i
participar en la coordinació amb el grup
Promotor.
Què s’espera de la generació sènior /Mentors
1.
Trobada inicial i final amb el centre, amb
l’alumne i la persona que tutoritza el treball
de recerca.
2.
Aportar el seu coneixement en la temàtica
del treball de recerca segons la demanda de
l’alumnat.
3.
La mentoria es realitzarà amb la freqüència
que acordin l’alumne i el mentor en espais
propers al territori ( centres cívics,
biblioteques etc..)

PROJECTE CONSTRUIR
CONEIXEMENT A TRAVÉS DE
LES RELACIONS
MULTIGENERACIONALS

ORGANIGRAMA

XEC3 – XARXA D’EXPERTESA PER A
LA CONSTRUCCIÓ DE
CONEIXEMENT COMPARTIT

ES PROPOSA un treball educatiu
multigeneracional, entre joves i sèniors,
amb la intervenció de generacions
intermitges del territori.
Es tracta que gent gran (Mentors),
identificada per la seva expertesa,
col·labori en treballs de recerca de
batxillerat i cicles , aportant el seu saber
i guiant a l'alumnat, propiciant la
construcció de coneixement compartit,
enfortint així les xarxes relacionals.
A través d’aquest projecte s’ofereix
l’oportunitat d’ampliar repertori de
temes a estudiar en projectes de recerca
de Batxillerat. L’orientació i la supervisió
del treball, continuen estant a càrrec de
la tutoria del centre educatiu, però el
treball s’enriqueix a nivell de contingut,
amb la interacció entre l’alumnat i el
mentor sènior.
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PROFESSORAT

Per portar a terme aquesta proposta,
es compta amb el compromís de diferents
generacions intermitges organitzades en:
EQUIP PROMOTOR de la UAB (GRODE)
Format per professionals que han ideat el
projecte, en fan difusió i vetllen pel seu
correcte desenvolupament.
GRUP IMPULSOR

INSTITUTS/UNIVERSITATS
Composat per actors de generacions
intermitges del territori (Institut)
Assumeix la doble missió de:
• identificar sèniors per temes concrets,
que vulguin fer voluntàriament de MENTORS
GRUP PROMOTOR
GRODE/UAB

• fer el seguiment del projecte de l’alumnat

en el territori.

