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Aquest llibre està dedicat a Jaume Botey Vallès (1940-2018) 

Professor!!! MESTRE ple de: SAVIESA, HONRADESA, COMPROMÍS, LLUITA, 
BONDAT... RESPECTE, que al llarg de la seva vida ha estat un referent, 

un guia, un far permanent que ens donava llum per no perdre'ns, 
sobretot perquè sempre sabéssim on estava el SUD. 

Va ser regidor d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet 
durant el període 1979-1983. 

"Cal, en definitiva, un projecte de ciutat. 
L'Hospitalet està construït per fora —cases i carrers—; 

és necessari construir-lo per dintre, vertebrar-lo" 

del seu llibre: El llibre Blanc de l'Ensenyament a l'Hospitalet (1984) 



PRESENTACIÓ 

Vivim al nostre sistema educatiu una autèntica primavera educa-
tiva. Una efervescència de projectes d'innovació pedagògica que 
tenen la voluntat de millorar l'educació dels nostres alumnes, moti-
var-los amb un aprenentatge més significatiu, més arrelat a la seva 
realitat, i canviar el rol dels educadors per posar en el centre els in-
fants i els joves, tot impulsant l'aprenentatge entre iguals amb l'a-
companyament de les famílies, de tota la comunitat i del conjunt del 
barri. 

Termes com aprenentatge-servei, treball cooperatiu, per projectes o 
per racons, comunitat d'aprenentatge, tertúlies dialògiques, tàn-
dems, gamificació, escola oberta, pla educatiu d'entorn, escola in-
clusiva, bibliorevolució, xarxes 0-6, noves oportunitats, xarxa com-
petències bàsiques, escola nova 21, educació 360... són mots que 
sentim cada cop amb més força en els centres educatius de la ciu-
tat. Mots que amaguen al seu darrere projectes innovadors i alum-
nes i mestres motivats pel canvi educatiu. 

I en un moment com aquest, encara és més important fer l'esforç de 
publicar les bones experiències educatives dels centres i de l'entorn 
que l'acompanya: les entitats socioeducatives i els serveis munici-
pals i d'altres institucions públiques. Són cada cop més les expe-
riències exitoses i precisament ho són perquè es treballen amb la 
complicitat de xarxes àmplies i diverses. 

Per aquesta raó, al contrari d'allò que podríem pensar fa cinc anys 
quan vam proposar al Centre d'Estudis de l'Hospitalet que dediqués 
la seva col·lecció "Josefina Gómez Olivares" a fer un recull de les 
bones pràctiques educatives de la ciutat, aquestes no s'esgoten i 
cada any queden al tinter més experiències que han d'esperar l'edi-
ció d'un nou llibre. 



Un fort agraïment al Centre d'Estudis per aquesta tasca de divulga-
ció del bon moment educatiu de la ciutat i un gran reconeixement a 
tots els centres i entitats educatives que han apostat per aquesta 
primavera pedagògica que a la ciutat està donant tants i tants fruits. 

Jaume Graells Veguin 
Tinent d'alcalde d'Educació 
Ajuntament de l'Hospitalet 



INTRODUCCIÓ 

Si l'Escola no ha de ser un instrument de segregado, 
la ciutat no ha de ser segregadora 

Jaume Botey 

Aquest nou llibre de la col·lecció Josefina Gómez Olivares que teniu 
a les mans, com ja és habitual, ha estat construït de forma col-lec-
tiva que és com millor es construeix en educació. 

Els dos darrers llibre publicats en aquesta col·lecció es varen cen-
trar en àmbits molt concrets, l'Educació Infantil i la Formació Pro-
fessional, reflexionant sobre aquest temes i mostrant tot un seguit 
de bones pràctiques que es duen a terme a la nostra ciutat. 

Aquesta vegada, el llibre no se centra en cap etapa ni àmbit es-
pecífic. Aquesta vegada hem volgut mostrar i posar en valor tot un 
seguit de pràctiques i reflexions que estan ajudant a fer una edu-
cació de qualitat i equitativa a la nostra ciutat. Ens referim a pràc-
tiques, de diferent abast i d'àmbits diversos, sovint poc visibles 
però que estan contribuint a avançar en l'objectiu d'una educació 
de qualitat i equitativa de la que parlàvem. 

El llibre te tres parts diferenciades. La primera és una reflexió 
sobre l'educació avui, en un context molt diferent al de fa no mas-
ses anys. Han canviat moltes coses a la societat i calen noves res-
postes a les noves preguntes que aquesta planteja. Ha estat tot un 
luxe comptar amb la col·laboració de Joan Manuel del Pozo per 
aquesta reflexió que ens ha fet en el primer capítol del llibre: "La 
importància de l'Educació". 



La segona part presenta el que creiem que son respostes a aques-
tes noves preguntes que fèiem referència. Són tretze bones pràc-
tiques que estan ajudant en aquesta construcció d'una educació de 
qualitat i equitativa. 

La tercera són també bones pràctiques però en aquest cas centra-
des en el treball en xarxa. En total us presentem sis experiències. 

En tots dos casos, es tracta d'experiències molt diverses. Algunes 
d'actuació directe amb l'alumnat, altres amb les famílies o d'altres 
amb diferents professionals. Unes tenen un abast que incideix en el 
conjunt del centre educatiu, altres van adreçades a grups més es-
pecífics. La diversitat d'experiències son la resposta a una realitat 
diversa i complexa. 

Bones pràctiques de diferents nivells educatius, de Primària, ESO, 
Batxillerat, Educació Especial i diferents àmbits del currículum com 
la Música, la llengua, les ciències, la Tutoria, la Plàstica o com s'or-
ganitza una escola com a Comunitat d'Aprenentatge, com funciona 
una Aula d'Acollida en un Institut. També trobareu com les Unitats 
d'Escolarització Compartida, es converteixen en una Bona Pràctica 
Educativa 

El que implica per a l'alumnat que l'escola treballi les Competències 
Bàsiques coordinadament dins de la Xarxa d'un munt de centres 
educatius. Així com va ser l'origen de les Comissions Socials en un 
centre de Secundària. Conèixer com unes AMPAS d'uns barris de 
l'Hospitalet traspassen l'actuació de la seva Escola per treballar 
també perquè tota la comunitat educativa conegui el seus barris 
per millorar-los. Iniciatives des del treball en xarxa que possibiliten 
fomentar la lectura o les Matemàtiques. 

Tot i aquesta diversitat, totes elles presenten un element compar-
tit: la comunitat. En major o menor mesura, en la pràctica totalitat 
dels casos intervenen elements i agents de l'entorn, ja siguin del 
propi centre educatiu, les famílies, altres professionals, entitats....i 
per això hem volgut mostrar dues Bones Pràctiques Educatives im-
pulsades per dues entitats socials de la nostra ciutat. 



I no pot ser d'altra manera. No per sabut ho deixarem de dir, l'edu-
cació és cosa de tothom i l'hem de construir entre totes i tots. Coin-
cidim amb el que diu l'artista i ra nia na-francesa Marjane Satrapi, 
l'autora del còmic Persèpolis: "L'Educació és una arma de construc-
ció massiva" i hem volgut que aquest sigui el títol d'aquest nou lli-
bre de Bones Pràctiques Educatives que es fan a la nostra ciutat. 

Afortunadament vivim un moment de gran debat i desenvolupament 
d'experiències innovadores, tant a nivell de país (el projecte Educa-
ció 360 seria el més clar exemple), però també a nivell local (i aquí 
l'Hospitalet pot ser l'exemple), així com de cada centre educatiu. 

Amb el llibre hem volgut contribuir a fer tot això més visible i a aju-
dar a la reflexió i l'intercanvi d'experiències. 

Pep Vallecillos Melgarejo 
Enric Roldán Bermejo 
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