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Taller i visita 

A través de les eines de documentació etnogràfica que farà servir l'alumnat, es farà una recerca 

basada en el relat de les històries de vida de la generació dels nostres avis a partir dels objectes 

que formaven part del seu entorn quotidià. La ràpida evolució tecnològica en la nostra era 

industrial deixa els objectes ràpidament en desús quedant en el nostre entorn d'avui com a 

vestigis del passat. Un treball intergeneracional on els joves recuperen de la gent gran aquestes 

històries dels objectes ja desapareguts. 

Projecte en col·laboració amb Textura de Cultura i la Fundació AcidH. 

 
 

OBJECTIUS 

 Introduir l’alumnat a la feina dels investigadors/etnògrafs i veure la seva transversalitat. 

 Destacar la gent gran en la nostra societat i les seves històries de vida quotidiana. 

 Fer-se preguntes sobre què ens expliquen  els objectes i conèixer les històries reals que 

amaguen. 

 Viure l’experiència de la inclusió social: tots aprenem de tots. 

 

COMPETÈNCIES 

 Comunicativa lingüística i audiovisual    Investigació i recerca 

 Relació bidireccional avis-joves: diferència i convivència  Artística i cultural 

 Autonomia i Iniciativa Personal     Social i ciutadana 

 Aprendre a aprendre 
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METODOLOGIA 

Cada grup-classe haurà d'assistir al Museu Etnològic amb el seu propi grup de gent gran (1 àvia o 

avi per a cada 4 alumnes; poden ser àvies i avis de l'alumnat o d'un casal de gent gran pròxim al 

centre educatiu). Després de la lectura del manifest Mirada entre joves i avis de Salvador Giner, 

fem els grups  de treball per a realitzar les entrevistes on l’alumnat farà d’investigador, per acabar 

amb una rotllana de reflexió. Tancarem amb una breu visita a l'exposició “Les cares de Barcelona” 

amb un guies ben especials. 

 

Durada: 180 minuts (hi ha pausa i s’esmorza als Jardins Laribal de darrere del museu). 

Nombre d’alumnes: 50 per sessió (l’activitat no permet dos grups de forma simultània). 

Les places són limitades i cal consultar disponibilitat.  

 


