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Vivenciem el Som-hi – PARTICIPACIÓ  

Història: Amb classe 

Habilitat: Col·laboració i treball en equip 

Eix: Participació 

Resum: La Rosa comenta al seu professor d'informàtica la idea que se li ha acudit de 

treballar al casal d'avis aprofitant que allà hi ha uns quants ordinadors. Al professor li 

agrada la pensada i proposa que sigui un projecte de tota la classe. Les usuàries i els 

usuaris del casal estan d'acord a aprendre coses que no saben i, a canvi, s'ofereixen a 

ensenyar el que han après al llarg de la seva vida. Així comença un intercanvi 

intergeneracional de coneixements que s'acabarà amb un viatge i unes quantes 

aventures. 

Personatges (11): Rosa, mestre, company , Gust, Darío, iaia (d’en Gust), Isa, avi 1, avi 

2, àvia Dora i àvia 2 

Escenaris: aula, casa e la iaia d’en Gust i casal d’avis 
 
 
Escena 1. A l’aula, la Rosa, el mestre, el company  en Gust i en Darío 
 
ROSA: Profe, el meu avi m’ha explicat que han aconseguit uns quants ordinadors, però 

no saben què fer-ne. M’agradaria anar a fer-los unes classes d’informàtica. 

MESTRE: Fantàstic, però no hi aniràs sola. Us agradaria fer classe i que els vostres 
alumnes fossin les persones del casal d’avis? 

COMPANY: Nosaltres som aquí per aprendre, no per ensenyar. A més, els avis són 
lents i ja no tenen capacitat per aprendre. 

GUST: Seh, internet és per als joves, els vells ja tenen els balls i les manualitats. 

DARÍO: Ei, com es nota que no teniu cervell. Quan ensenyem, també aprenem. Compta 
amb mi, profe! 

LIDA: I amb mi també. Algun dia tots arribarem a aquesta edat. 
 
Escena 2. En Gust i la seva iaia a casa  

En Gust sent una cançó que li agrada molt  i li demana el disc de vinil a la seva iaia 

GUST: Au, yeah! Escolta, iaia, me la deixes per gravar-la? 

IAIA: És clar que sí. Cuida’l, que és un original. 

 
Escena 3. Al casal d’avis, en Gust, la iaia, en Darío, la Isa, la Rosa, l’avi 1, l’avi 2, 
l’àvia Dora i l’àvia 2 
 

DARÍO: Bé, en aquesta primera classe us ensenyarem a fer anar el ratolí. 
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AVI 1: S’ha de parlar amb l’ajuntament, els ratolins són una plaga. 

ISA: I també us ensenyarem a enviar cartes per internet. 

AVI 1: Doncs ara sí que marxem. Jo no he portat ni sobres ni segells. 

Àvia Dora: Jo tinc una neta a París. Li puc escriure? 

ROSA: I tant que sí. 

AVI 1: Ja no es necessita fer bona lletra, només cal teclejar en una màquina d’escriure, 
i després fas clic i ningú no et cobra res per l’enviament. 

Àvia Dora: Ah, jo he parlat amb la meva neta, l’escoltava a través dels auriculars i fins i 
tot la veia a la televisió. 

ÀVIA 2: Era la pantalla de l’ordinador, Dora  

Arriba l’avi 2. 

AVI 2: Què feu? 

AVI 1: Som a classe. 

ÀVIA 2: Aprenent a xaturrejar. 

Àvia Dora: Xatejar. 

AVI 2: Ah sí? 

AVI 1: Si vols, t’hi pots apuntar. 

COMPANY: Escolti, avi, llavors em donarà un cop de mà amb el treball sobre les plantes 
medicinals? 

AVI 1: És clar, fins i tot et puc confiar uns quants secrets més. 

En Darío tapa els ulls a l’avi 2. 

DARÍO: Saps qui soc? 

AVI 2: Mmm... 

DARÍO: El teu net preferit. 

AVI 2: Què hi fas, aquí? 

DARÍO, rient: Seré el teu professor. 
 
Escena 3. A classe, el mestre, en Darío, en Gust i el company 
 
MESTRE: Com han anat les classes? 

DARÍO: Divertidíssimes! 

GUST, té a les mans el disc de vinil que li ha deixat la seva àvia: Jo no he pogut 
escoltar això, no sé com es fa. 

DARÍO: Bé, jo proposo que, per acomiadar-nos, fem un viatge virtual amb ells al poble 
on van néixer. 

COMPANY: D’acord, jo els envio un correu amb la invitació. 
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Els avis llegeixen el correu: «Anar de visita a la ciutat on heu passat la infància. Serà 
un viatge virtual i...» 
 
Escena 4. Al casal, l’avi 2 i en Darío 
 
AVI 2: Perdoneu que faci tard, s’ha suspès el viatge? 

DARÍO: No, avi, però no cal que duguis una maleta. 

AVI 2: És que la porto plena de fotos, cartes i alguns pastissets, tal com es feia ara fa 
cinquanta anys. 

DARÍO, menjant uns pastissets: Mmmm... Deliciosos, avi. 

AVI 2: No són virtuals sinó virtuosos, no trobes? (Riu.) 
 
 

Preguntes pel debat 

●  En quin aspecte penseu que la vida de la gent gran del casal podria ser més 

interessant, a partir del taller d’informàtica que han fet? 

● I vosaltres, com penseu que podríeu contribuir, sigui de la manera que sigui, a millorar 

la situació d’un col·lectiu que conegueu? 

● Per què creieu que en Darío és el primer que s’apunta a la proposta del professor? 

Per què penseu que algun company seu no hi vol anar, al principi? 

● I per què creieu que els dos companys que no hi volien anar han canviat d’actitud, un 

cop han fet el taller amb la gent gran? 

● Per què creieu que ha tirat endavant, la proposta de la Rosa? Quines dificultats s’han 

trobat? Les havien previst? 

 

 


