
2. ALGUNES BONES PRÀCTIQUES A 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Si fas projectes per a un any, sembra arròs. 
Si el fas per a dos lustres, planta arbres. 

Si els fas per a tota la vida, educa una persona. 
Proverbi xinès 

2.1. LA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA -UEC-
DE L'ESCLAT 

Començar a mirar-se de forma positiva, d'estimar-se, 
i confiar que tenen qualitats per a poder construir-se un futur... 

és un triomf molt important en la vida d'aquests nois i noies.. 

L'Associació Centre Educatiu Esclat és una entitat sense afany de 
lucre que promou diversos projectes socioeducatius adreçats a in-
fants, joves i adults de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, inci-
dint d'una manera especial en els col·lectius en situació de risc. 

Actualment el Centre Esclat es fa càrrec d'una UEC (Unitat d'Es-
colarització Compartida), un Centre Obert, un Esplai, un Punt 
Òmnia i un Espai Familiar. 

En aquest article explicarem amb més detall què és la UEC de l'Es-
clat i com funciona. 

La Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) és un recurs educatiu 
que lluita contra l'absentisme i el fracàs escolar. Proposa una 
adaptació curricular per als adolescents que estan cursant l'E-
ducació Secundària Obligatòria i que tenen dificultats per conti-
nuar als instituts i escoles. 

Aquest recurs educatiu es basa en una metodologia de treball ma-
nipuladora i activa, basada en la rotació de tallers emmarcats en 
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àrees de coneixement i programats de manera que permetin ve-
hicular els aprenentatges bàsics i fonamentals de les diverses 
àrees, prioritàriament les instrumentals, de forma globalitzada. 

La UEC de l'Esclat va començar l'any 1997, quan l'escolarització es 
va fer obligatòria fins als 16 anys. Fins aquell moment, i des de 
l'any 1982, existia l'Aula Taller, un projecte adreçat a adolescents 
entre 14 i 16 anys, que acabaven l'EGB i no tenien l'edat per ac-
cedir al món laboral. En aquest sentit la UEC va ser una substitu-
ció natural de l'Aula Taller, ja que el perfil d'adolescent continuava 
sent el mateix. 

La UEC Esclat és la UEC de referència de la ciutat de l'Hospitalet. 
Actualment tenim 54 places en conveni amb el Departament d'En-
senyament i amb l'Ajuntament de la ciutat. 

Els objectius de la UEC són els següents: 

• Garantir als adolescents les mateixes oportunitats a l'hora 
de poder accedir a l'acreditació acadèmica. 

• Prevenir el fracàs escolar i donar continuïtat a la formació i 
qualificació dels adolescents per tal d'evitar l'exclusió social. 

• Crear unes relacions educatives creatives i facilitadores de 
nous processos d'aprenentatge. 



• Fer un acompanyament més personal i individualitzat per tal 
que l'adolescent adquireixi les habilitats i les capacitats per-
sonals i socials, que li permetran una incorporació més po-
sitiva dins la societat. 

• Guiar i acompanyar la recerca de l'orientació laboral i pro-
fessional de cada adolescent. 

Els eixos metodològics que caracteritzen el treball educatiu de la 
nostra UEC són cinc: 

A. L'adaptació curricular 

Tenint com a referència el currículum de I'ESO i les característi-
ques de l'alumnat de la UEC, plantegem una adaptació del currí-
culum en la qual s'augmenten hores de tecnologia, visual i plàstica 
i es redueixen les hores de matèries instrumentals. Els continguts 
de les instrumentals es treballen transversalment en tots els ta-
llers que conformen el currículum de la UEC. 

Bona part dels objectius de I 'ESO així com el treball competencial 
s'assoleixen mitjançant la pràctica dels tallers i l'acció tutorial. 

A les àrees de tutoria i d'expressió corporal es treballa la dimen-
sió personal i social de cada alumne, de manera que això els per-
meti elaborar una perspectiva de futur en acabar l'etapa. 

Treballem els tres àmbits que proposa l'article 14.4 del Decret 
143/2007, de 26 de juny, d 'ordenació de I 'ESO en referència als 
Programes de Diversificació Curricular: àmbit lingüístic i social, 
àmbit científic i tecnològic, àmbit pràctic. 

La distribució de matèries segons les àrees de coneixement és la 
següent: 

o Àrea d'instrumentals 
Llengua catalana, castellana i anglesa 
Matemàtiques 
Medi social 
Medi natural 



o Àrea Tecnològica 
Fusteria 
Informàtica 
Cuina i Alimentació 
Pintura 
Serralleria i lampisteria 
Projecte "Fem Empresa" 

o Àrea Visual i Plàstica 
Ceràmica 
Tècniques decoratives 

Dibuix 

o Àrea d' Educació Física 

o Àrea d ' Expressió Corporal 

o Àrea d' Expressió Musical 

o Àrea de Tutoria 
- Tutoria grupal 
- Tutoria individual 
- Atenció psicològica 
- Orientació laboral 

Aquesta adaptació curricular ens permet uns canvis en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge, que són bàsics per aconseguir els 
objectius proposats: 

• Els tallers permeten crear un clima de treball on els nois i 
noies, d'entrada, s'hi senten còmodes: l'organització, la ma-
quinària, el local mateix i les relacions que s'estableixen con-
tribueixen a assolir aquest objectiu. A partir d'aquí, els 
alumnes s'incorporen als tallers com a "aprenents", sota el 
guiatge del mestre de taller i amb l'ajuda constant del tutor 
o tutora i, sovint, dels companys i companyes. L'adolescent 
a poc a poc canvia el seu rol i els aprenentatges que va fent 
comencen a interessar-li cada vegada més. 

• L'aprenentatge basat en la manipulació és un altre ele-
ment important. En els tallers l'alumne aprèn de la seva prò-



pia experiència. Es comença "fent" i s'aprèn "fent". És feina 
del mestre de taller i del tutor afegir-hi els elements més re-
flexius que porten a saber el "perquè". 

• L'adaptació curricular possibilita també un canvi en la per-
cepció que tenen de si mateixos, transformant el seu nega-
tivisme de base, el seu fracàs ("jo no ho sé fer") en 
expectatives positives de futur. Afavorir experiències d'a-
prenentatge satisfactòries, en què els adolescents com-
proven que són capaços d'aprendre, és imprescindible per 
assolir l'èxit educatiu. 

• Les matèries instrumentals tenen com a objectiu fer 
aquells aprenentatges imprescindibles que els adolescents 
necessitaran per viure en la nostra societat i per accedir a al-
tres cercles més normalitzats. Les competències comunica-
tives i un bon domini de les habilitats mecàniques de càlcul 
són continguts bàsics. 

B. El Pla d'acció tutorial 

La tutoria és un altre element fort del nostre Projecte Educatiu. 
Una tutoria que cerca la relació personal amb els nois i noies, 
acompanyant-los constantment. Per això el tutor segueix l'alumne 



al llarg de tot l'horari escolar. La seva intervenció es realitza bàsi-
cament en la vida quotidiana, quan sorgeix el conflicte, quan l'a-
dolescent té un problema personal o familiar, quan se li demana 
ajuda, quan hi ha una pregunta que cal contestar... 

El PEI (Projecte Educatiu Individualitzat) és l'eina principal en l'ac-
ció tutorial. Mitjançant aquest document cada educador/a fa un 
seguiment adaptat a cada adolescent, segons les seves necessitats 
i mancances. Tenint en compte totes les àrees (personal, escolar, 
de salut...) els educadors i educadores fixen uns objectius educa-
tius mesurables que es van revisant amb l'alumne mateix per tal 
de valorar si han estat assumits. El PEI cerca la implicació de l'a-
lumne i la família en el procés educatiu. 

L'acció tutorial compta amb uns moments formals: 

• La tutoria individual: el tutor o tutora pot fer un seguiment 
del PEI amb cada alumne, comentar algun aspecte concret 
o parlar d'alguna qüestió que li preocupa. 

• La tutoria grupal: una hora a la setmana, permet completar 
aspectes formatius. 

• L'espai d'orientació laboral: es treballa amb cada alumne la 
seva sortida laboral o formativa i es donen eines personals 
per a una millor incorporació a la vida adulta. Aquest espai 
continua accessible als adolescents quan ja no són al centre 
per ajudar-los en la cerca de feina o de formació. 

• L'atenció psicològica: és un espai setmanal que tutor i 
alumne utilitzen quan és necessari. 

• El treball en xarxa: les relacions que el tutor fa amb altres 
agents educatius que també intervenen en el procés educa-
tiu (tutors de referència dels instituts, educadors de Serveis 
Socials, professionals dels EAP, delegats de Justícia...). 

C. L'escolarització compartida 

L'alumne que és derivat a la UEC continua matriculat al seu insti-
tut i el seu historial escolar, d'acord amb la UEC, el custodiarà el 
mateix institut. L'acompanyament inicial de l'alumne a la UEC es 
fa amb la família, l'EAP i el tutor o tutora de l'institut, que infor-



marà de les hores disponibles per fer l'atenció compartida i seguir 
el procés educatiu de l'alumne i la seva possible acreditació final. 

Inicialment es fa l'observació i seguiment de la integració de l'a-
lumne a la dinàmica d 'UEC i posteriorment s'estableix de manera 
conjunta entre els tutors un pla de treball. Es concreten reunions 
trimestrals per valorar i consensuar els objectius educatius indivi-
duals, les competències bàsiques que es consideren prioritàries, la 
metodologia específica que se seguirà en el procés d'ensenya-
ment-aprenentatge a la UEC per a cada alumne. Els continguts 
d'aquest Pla d'Acció Tutorial van més enllà de la funció acadè-
mica que li és pròpia, ja que també pretén generar efectes edu-
catius vinculats al creixement personal de l'alumne. 

D. El treball per projectes 

Treballar per projectes és una manera, entre altres, de posar a 
treballar els alumnes. Aquesta metodologia deriva de la filosofia 
pragmàtica que estableix que els conceptes s'entenen mitjançant 
les seves conseqüències observables i que l'aprenentatge implica 
el contacte directe amb les coses. 

El treball per projectes: 

• és una empresa col·lectiva gestionada pel propi grup, 
• s'orienta cap a una producció concreta (una creació artística 

o artesana, una maqueta, una enquesta, una sortida...), 
• indueix un conjunt de tasques en les quals tots els alumnes 

poden implicar-se i fer un paper actiu, que pot variar d'a-
cord amb els seus mitjans i els seus interessos, 

• suscita l'aprenentatge de sabers i de saber fer de gestió de 
projecte (decidir, planificar, coordinar...), 

• afavoreix al mateix temps uns aprenentatges identificables 
que figuren en el programa d'una o algunes disciplines del 
currículum dels alumnes. 

Els principis, l'estructura, l'organització i la metodologia que 
s ' utilitza a la UEC permet articular de forma natural el treball per 
projectes. 



Dins del currículum del grup Empresa (el grup dels més grans, 
dels que acaben l'ESO) s'introdueixen, com a matèria específica 
per treballar per projectes, 5 hores setmanals d'un crèdit que ano-
menem "Fem Empresa". 

Els continguts de la resta de tallers i matèries que configuren el 
currículum del grup Empresa estan orientats, coordinats i relacio-
nats amb els projectes que es realitzen al llarg del curs. 

El treball per projectes permet treballar de forma globalitzada i ge-
nerar la mobilització de sabers i de saber fer, permet construir i de-
senvolupar competències bàsiques i professionals. Provoca la 
necessitat d 'aprendre nous coneixements per poder arribar a un re-
sultat. Permet desenvolupar l'autonomia, la capacitat de fer tries i 
saber-les negociar així com el treball en grup. També ajuda cada 
alumne a adquirir confiança en ell mateix i a reforçar la identitat per-
sonal i col·lectiva. Els alumnes són els protagonistes dels projectes. 

E. L'aprenentatge servei 

L'aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que com-
bina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un 
únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen 
alhora que treballen en necessitats reals de l'entorn amb la finali-
tat de millorar-lo. 

Es parteix d'una concepció de l'aprenentatge basada en l'explora-
ció, l'acció i la reflexió per destacar l'aplicabilitat i utilitat del co-
neixement. 

Al treball per projectes, descrit en l'apartat anterior, hi afegim, en 
algun cas, la metodologia APS. És aleshores quan els aprenentat-
ges agafen més sentit i força, quan els seus resultats beneficien di-
rectament uns altres o l'entorn, establint-hi relacions d'empatia i 
responsabilitat. 

Les fases del treball per projectes amb servei a la comunitat que 
programem són les següents: 



1. Contacte amb entitats. 
2. Trobada entre els equips docents per consensuar 

el punt d'inici de l'experiència. Es partirà de la ne-
cessitat, de la qual seran conscients els alumnes que 
fan la demanda. 

3. Demanda a partir de la detecció de la necessitat. Es 
realitza la primera trobada entre els partenaires on 
s'explica i es recull la necessitat. 

4. Planificació i Organització del projecte per part del 
grup Empresa. Formulació d 'interrogants, recerca i or-
ganització de la informació, elaboració del disseny de-
finitiu, preparació del material. En aquesta fase es farà 
la 2a trobada, els alumnes del grup Empresa aniran a 
veure l'espai real i mostraran als destinataris el dis-
seny que han consensuat. 

5. Construcció del projecte. 
Durant la construcció els alumnes que han fet la de-
manda vindran al nostre centre a supervisar el procés 
de construcció i a conèixer els nostres tallers. 

6. Muntatge i celebració i utilització conjunta del pro-
jecte realitzat. 

7. Avaluació entre equips docents i per part de l'a-
lumnat de tot el procés realitzat. 



Conclusions 

La UEC és una veritable oportunitat per a molts adolescents que 
necessiten una forma d'aprendre diferent. En aquest sentit és un 
repte per als educadors/es, ja que cal ensenyar també d'una forma 
diferent. Aquestes noves metodologies possibiliten l'èxit d'un grup 
d'alumnes exclosos del sistema educatiu "normalitzat" i destinats 
al fracàs. 

La nostra experiència ens diu que adolescents amb dificultats molt 
grans, amb una incapacitat important per continuar el seu procés 
d'escolarització ordinària, posats en un altre context escolar on les 
relacions també canvien, són capaços de generar noves expecta-
tives sobre el seu propi futur i sobre la necessitat de fer aprenen-
tatges que els proporcionin eines per al seu desenvolupament 
personal i social. Aquí comença la seva nova oportunitat de tirar 
endavant i créixer! 

Un altre aspecte que volem destacar és el canvi interior, personal, 
de molts d'aquests adolescents. És el treball que alumnes i edu-
cadors han de fer cada dia per sanejar una autoestima que, sovint, 
és molt baixa, per mancances d'estímul i suport, perquè en molt 
poques ocasions s'han trobat reconeguts i reconegudes per un tre-
ball ben fet... Aquest procés de començar a mirar-se de forma po-
sitiva, d'estimar-se í confiar que tenen qualitats per poder 
construir-se un futur... és un triomf molt important en la vida d'a-
quests nois i noies. 

Per tot això, creiem que caldria fer una seriosa reflexió sobre la ne-
cessitat de crear espais educatius plurals i diversos, en què les di-
ferents propostes d'ensenyament-aprenentatge siguin vistes com 
a espais d'inclusió i facilitadores d'itineraris educatius reeixits. 

Equip d'educadors i educadores del Centre Educatiu Esclat 



2.2. PROJECTE ORQUESTRA A L'ESCOLA RAMON Y CAJAL - FEM 
TÀNDEM 

Un projecte d'aquestes característiques 
només fa que millorar el prestigi al barri i la ciutat 

així com /'autoestima de la comunitat 
que sent orgull de pertànyer a l'escola 

Santiago Ramón y Cajal 

1. INTRODUCCIÓ 

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, a través de la Regidoría 
d'Educació, va iniciar el 2006 un projecte per incorporar a les esco-
les públiques de la ciutat aprenentatges artístics que donessin mi-
llors oportunitats d'èxit escolar a l'alumnat i acostessin 
coneixements que normalment li eren inaccessibles per raons eco-
nòmiques, socials o culturals. Al mateix temps pretenia millorar el 
prestigi dels centres educatius i enfortir l'autoestima de la comuni-
tat educativa. Aquest projecte de singularizado dels centres edu-
catius s'emmarca actualment dins del FEM TÀNDEM L'H, que 
inclou la majoria de centres públics de la ciutat en diferents ves-
sants, artístic, cultural i científic. Un dels projectes englobats en el 
Fem Tàndem és l'Orquestra a l'escola, que fa tàndem amb l'Es-
cola de Música-Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, EMCA. 

L'EMCA de l'Hospitalet neix el 2005 amb vocació descentralitzadora, 
de manera que ja a l'inici s'utilitzen diferents equipaments escolars 
de la ciutat per donar cabuda a les classes de música. La motivació 
és democratitzar l'accés a la pràctica artística i fomentar la barreja 
de ciutadans amb bagatges diversos. El gener del 2006 s'engega el 
projecte Orquestra a l'escola amb la participació de l'EMCA i l'es-
cola Pau Vila. El gener del 2009 s'afegeix al projecte l'escola San-
tiago Ramón y Cajal de la Torrassa. Aquest projecte duu la pràctica 
artística dins l'horari escolar, universalitzant-la, posant-la a l'abast 
dels infants que d'una altra manera no tindrien accés a l'aprenen-
tatge musical amb els instruments que componen l'orquestra simfò-
nica. El projecte Orquestra a l'escola és una aposta per l'equitat 



educativa, un compromís decidit de l'Ajuntament de la ciutat amb la 
igualtat d'oportunitats en un entorn d'alta complexitat social. 

2. L'ESCOLA SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. 

L'Escola Santiago Ramón y Cajal és un centre públic d'infantil i 
primària situat al barri de la Torrassa. El centre es va inaugurar l'any 
1964 per donar resposta a les necessitats d'escolarització que van 
sorgir per l'arribada de famílies treballadores d'arreu de l'Estat es-
panyol. La Torrassa sempre ha estat un barri d'acollida que ha donat 
cabuda a les diferents onades migratòries dels segles xx i xxi. Ac-
tualment acull un alt percentatge de població d'arreu del món, amb 
preponderància de famílies de l'Amèrica del sud, el Marroc i el Pa-
kistan. Aquest percentatge, que al barri és del 40 %, no té un reflex 
semblant a l'escola, on els infants d'origen estranger representen el 
90 % de l'alumnat. El nivell socioeconòmic de les famílies del cen-
tre ve marcat per la precarietat laboral i per l'habitatge i la necessi-
tat d'atenció per part dels Serveis socials del barri. El 67 % de 
l'alumnat gaudeix de beques de menjador, de les quals un terç són 
del 100 %. L'índex de mobilitat de l'alumnat és del 14 %, la qual 
cosa fa que al llarg del curs s'hagi d'acollir i acomiadar un gran nom-
bre d'alumnes. L'alumnat amb necessitats educatives especials de-
rivades de situacions socioeconòmiques desfavorides no fa més que 
créixer, així com el alumnes que presenten trastorns conductuals. 

L'escola ha fet una transformació en els darrers dotze anys per tal 
d'adaptar-se a la nova realitat social. Se supera la idea d'escola d'a-
collida per passar a ser un centre capaç de compensar les necessi-
tats socials i educatives específiques dels alumnes i les seves famílies 
i per oferir-los una major igualtat d'oportunitats, mitjançant projec-
tes propis o en col·laboració amb les institucions i entitats del seu 
entorn. L'objectiu de l'escola és oferir una educació de qualitat per 
formar ciutadans i ciutadanes competents i responsables. Aquesta 
educació té en compte l'entorn on es desenvolupa, la diversitat cul-
tural i lingüística i les diferents necessitats educatives de l'alumnat. 
L'objectiu és l'excel·lència educativa i la cohesió social, eines im-
prescindibles perquè els infants desenvolupin el seu projecte de vida 
amb dignitat, sentit i benestar. 



L'Orquestra a l'escola és un més dels projectes de centre que 
aposten per l'equitat i la cohesió social. D'entre aquests projectes en 
què participa o impulsa l'escola destaquen: el Pla educatiu d'entorn, 
l'Erasmus+ multilateral, escola mostra del projecte Escola Nova 21, 
xerrades-col·loqui amb famílies, Impuls a la Lectura, Ara escric, 
Agenda 21 i d'altres. 

Aquestes actuacions tenen com a últim objectiu la igualtat d'opor-
tunitats per a tots els infants malgrat l'entorn social, econòmic i cul-
tural desfavorit. 

El curs 2008-09 la Regidoría d'Educació va oferir a la direcció de l'es-
cola la participació en el projecte, que finalment es va iniciar el gener 
del 2009. Des del primer moment es va viure el projecte com una 
gran oportunitat per a l'escola, els alumnes i les seves famílies. 

Concert de l'Escola Bressol 

3. PROJECTE 

3.1 Objectius. 

L'objectiu general del projecte és posar a l'abast dels infants d'un 
entorn desfavorit l'accés a la música i a l'aprenentatge d'un instru-
ment com una eina més per a l'equitat i la cohesió social. 

Els objectius específics del projecte són els següents: 
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• Fomentar la pràctica artística dels infants que d'altra ma-
nera no hi tindrien accés. 

• Desenvolupar l'atenció, la concentració, la disciplina i la 
sensibilitat de l'alumnat. 

• Afavorir la millora de l'autoestima dels infants ja que tots 
parteixen del mateix desconeixement en l'aprenentatge 
d'un llenguatge nou. 

• Donar a conèixer els instruments de l'orquestra i el seu 
llenguatge musical com a vehicle d'expressió i desenvo-
lupament personal. 

• Promoure la cohesió i implicació en el conjunt orques-
tral. 

• Fomentar la participació de les famílies en els actes mu-
sicals escolars. 

• Afavorir la participació dels infants en actes culturals i 
festius del barri. 

• Participar en un projecte d'aprenentatge i servei (ApS) 
amb els conjunts orquestrals i d'altres entitats del barri. 

• Fomentar la responsabilitat i el compromís de formar 
part d'un conjunt orquestral. 

• Obrir oportunitats de continuïtat de la pràctica orquestral 
després de l'educació primària, incorporant l'alumnat a 
l'orquestra simfònica juntament amb l'alumnat de l'Es-
cola de Música - Centre de les Arts que ha fet el mateix 
recorregut fora de l'horari escolar. 

3.2 Desplegament i recursos 

L'escola Santiago Ramon y Cajal acull la secció de vent de l'orques-
tra simfònica amb la pràctica dels instruments següents: 

• Clarinet 
• Flauta travessera 
• Fagot 
• Trompa 
• Trompeta 
• Trombó 



Els instruments pertanyen a l'Escola de Música i es guarden a l'es-
cola. L'alumnat l'utilitza en les classes d'instrument i conjunt dins 
l'horari escolar, tot i que, excepcionalment, els alumnes més grans 
que ja s'incorporen a les classes extraescolars a la seu de l'EMCA 
poden dur-los a casa seva en préstec. 

El projecte s'implementa als cicles mitjà i superior de primària de la 
manera següent: 

• 3r: Una sessió setmanal de conjunt vocal de 45 min. 
• 4t: Dues sessions setmanals de classe de 30 min., en grups de 

cinc alumnes. 
• 5è i 6è: Una sessió setmanal de classe de 45 min., en grups de 

cinc alumnes, i una sessió de 45 min. de conjunt instrumental 
amb tot l'alumnat del grup. 

El professorat d'instrument pertany a l'EMCA i es desplaça a l'escola 
dos dies per setmana. Hi ha un professor per a cada instrument que 
imparteix les sessions setmanals en grups de cinc alumnes d'un ma-
teix grup-classe. Un d'aquests professors es fa càrrec de la sessió de 
conjunt vocal o instrumental de cada grup classe. Així, en l'horari de 
l'alumnat, apareix una sessió d'instrument i una de conjunt al cicle 
superior, una de conjunt vocal a tercer i dues d'instrument a quart. 

Assaig de conjunt 



Durant aquestes sessions la tutora del grup fa l'acompanyament i 
està disponible per si és necessari. El curs 2017-18 l'EMCA ha pogut 
doblar la dotació d'instruments, amb la qual cosa els grups orques-
trals poden ser, quan cal, de dos grups classe. 

Els alumnes de tercer, a final de curs, trien l'instrument que volen 
tocar el curs següent i s'intenta respectar aquest desig. El trombó 
no s'ofereix als alumnes de quart ja que és l'instrument comodí. 
L'escola té un alt índex de mobilitat, la qual cosa representa bai-
xes d'alumnes però també altes a cinquè i sisè; aquest alumnat 
nouvingut s'integra al grup de trombó que, per les seves caracte-
rístiques, és més assequible als infants sense experiència instru-
mental prèvia. 

Clarinets 

El projecte no només són les classes d'instrument i conjunt, sinó 
que s'integra en el dia a dia de l'escola. La pràctica musical im-
pregna les activitats que es desenvolupen al llarg del curs, i per 
això la participació dels conjunts en les celebracions, festes i actes 
de l'escola i del barri és imprescindible. A continuació es detalla 
aquesta participació: 

•Santa Cecília: Concert dels conjunts instrumentals de 
cicle superior i conjunt vocal de tercer. Aps-concert a la 
llar d'infants La Casa del Parc amb un conjunt instru-
mental de sisè. 



Nadal: Concert obert a les famílies, tots els conjunts ins-
trumentals i vocals. 
Dia de la Pau: Participació a l'acte amb els conjunts de 
sisè. 
Dia de les Llengües Maternes: Participació a l'acte amb 
els conjunts instrumentals de cinquè i sisè. 
Dia de la dona treballadora: Participació a l'acte amb un 
conjunt instrumental femení. 
Portes obertes per a la preinscripció: Benvinguda a les 
famílies amb un conjunt instrumental de sisè i un con-
junt vocal de tercer. 
Sant Jordi: Participació al recital poètic d'alumnes i mes-
tres amb els conjunts instrumentals de cinquè i sisè. 
Concert de tots els conjunts instrumentals i vocals a la 
plaça Espanyola, obert al barri. Acompanyament instru-
mental de l'obra de teatre de Sant Jordi a càrrec dels 
alumnes de 5è. 
Festes de primavera: Concert, juntament amb d'altres 
centres, al Teatre Joventut, obert a les famílies. 
Final de curs: Concert per a les famílies amb tots els 
conjunts instrumentals i vocals i primera participació del 
grups d'instrument dels alumnes de quart. Participació a 
l'acte de comiat dels alumnes de sisè amb els conjunts 
instrumentals de cinquè, obert a les famílies de sisè. 
Concert per a la llar d'infants La Casa del Parc amb tots 
els conjunts. 
Intercanvi musical amb l'escola Charlie Rivel que són la 
secció de corda. 
Projecte Cançó-escola-memòria amb la Fundació Santa 
Eulàlia. És un projecte d'acostament dels avis malalts 
d'Alzheimer i els nens de l'escola que no tenen els seus 
propis avis aquí (posa en contacte els nostres alumnes 
amb ells mitjançant cantada de cançons de la seva in-
fància). 
Participació en tots els actes que, de manera puntual, es 
produeixen a l'escola, com pot ser la jubilació d'un mes-
tre, la rebuda del professorat estranger participant a l'E-
rasmus, etc. També en d'altres actes que es proposen 
des de l'EMCA i/o la Regidoría d'Educació, com ara obrir 



l'acte de presentació d'un llibre, d'una conferència, un 
seminari, etc. 

Totes les activitats estan recollides a la Programació anual de cen-
tre i, per tant, assumides per la comunitat educativa, que posa tota 
la seva determinació a fer que el projecte Orquestra a l'Escola formi 
part de l'ADN del centre. 

Per poder assolir de manera efectiva els objectius del projecte, es 
compta amb un equip coordinador de les activitats sense el qual 
seria molt difícil dur-lo a terme. La mestra de música dels cicles 
mitjà i superior, amb el suport del mestre de música d'infantil i cicle 
inicial i juntament amb el professor coordinador de l'EMCA, plani-
fiquen les activitats, resolen conflictes, proposen millores i noves 
activitats i fan d'eix transmissor entre l'equip directiu de l'escola i 
el de l'EMCA. Els dos coordinadors disposen d'una franja horària 
setmanal per reunir-se. 

Concert de Sant Jordi 

3.3 Avaluació 

L'avaluació de la implementació del projecte i dels seus resultats es 
du a terme des de dues perspectives, des de l'escola i des de l'EMCA. 
Els indicadors d'avaluació coincideixen en alguns aspectes: 



Indicadors de realització 

• Dedicació temporal a l'activitat segons la previsió establerta 
(de 5 a 8 alumnes simultanis). 

• Acompliment espacial de l'activitat (aula diferenciada). 
• Acompliment actitudinal de l'activitat per part de l'alumnat. 
• Acompliment metodològic de l'activitat per part del professorat. 

Indicadors de resultat 

• Increment de l'atenció, la concentració i la disciplina de l'a-
lumnat en la seva activitat escolar general. 

• Increment de la motivació i la implicació de l'alumnat en l'ac-
tivitat escolar. 

• Millora de l'autoestima de l'alumnat. 
• Desvetllament de l'emoció i l'orgull de ser membre d'un con-

junt instrumental. 
• Participació en d'altres activitats artístiques. 
• Implicació de les famílies en les activitats escolars. 
• Grau de satisfacció dels mestres de l'escola. 
• Grau de satisfacció del professorat d'instrument de l'EMCA. 

4. VALORACIÓ I IMPACTE 

En aquests anys de trajecte de l'Orquestra a l'escola s'han asso-
lit els objectius proposats en l'inici: més èxit escolar, més atenció, 
disciplina i treball a les aules, més prestigi del centre i més autoes-
tima de la comunitat educativa. 

Respecte l'èxit escolar s'han dut a terme estudis en els quals s'ha ob-
servat la millora dels resultats dels alumnes en l'àmbit matemàtic en 
les proves de Competències Bàsiques de sisè. També s'ha observat 
que la millora és més alta en els alumnes que han participat del pro-
jecte des de tercer que no pas en els alumnes que s'han incorporat 
a cinquè o sisè tot i que arribin al centre amb una escolaritat nor-
malitzada a Catalunya. 

La capacitat d'atenció i concentració també es veuen reforçades ja 
que tocar en un conjunt de vint-i-cinc músics requereix un alt grau 
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d'atenció. Per aquesta raó també ha millorat la capacitat de treba-
llar en equip, l'autoestima de ser capaços d'assolir un repte, ja sigui 
aprendre una peça, tocar en públic o ser reconeguts i valorats pels 
companys, les famílies i el barri, la responsabilitat i el compromís de 
formar part d'una orquestra, de que l'aportació de cada un fa que el 
grup triomfi. 

Respecte el centre és obvi que un projecte d'aquestes característi-
ques només fa que millorar el prestigi al barri i la ciutat així com 
l'autoestima de la comunitat que sent orgull de pertànyer a l'escola 
Santiago Ramón y Cajal. 

Per finalitzar afegir que el projecte Orquestra a l'escola ha estat 
cabdal en la conformació de la primera orquestra simfònica de la 
ciutat de L'Hospitalet. Quan l'Orquestra de la ciutat ofereix un con-
cert i la comunitat de l'escola veiem entre els seus músics exalum-
nes que van iniciar el seu aprenentatge musical a l'escola, no podem 
més que sentir agraïment i orgull. 

Els altres centres educatius que participen en el projecte Orquestra 
a l'escola són: Pau Vila, Charlie Rivel, Lola Anglada, Ausiàs March, 
Ernest Lluch i Josep Janés 

Webs relacionades: 
Escola Santiago Ramón y Cajal: 
http://escolasantiagoramonycajal.cat/ 

EMCA: 
www.centredelesartsl-h.cat 
Regidoría d'Educació, Fem Tàndem: 
http://www.l-h.cat/educacio/1244144_l.aspx 

Anna Vilar Roca 
Mestra jubilada 

Dolors Luna Blancat 
Directora de l'escola Santiago Ramón y Cajal 

http://escolasantiagoramonycajal.cat/
http://www.centredelesartsl-h.cat
http://www.l-h.cat/educacio/1244144_l.aspx


2.3. PARLEM DE LECTURES. 

Cal un treball en xarxa, una tasca consensuada 
de tota la comunitat educativa: 

alumnes, famílies, equip docent i entitats socials de barri 
per conformar una escola diversa, 

plurilingüe i acollidora. 

L'escola LA CARPA, amb més de 30 anys d'història, va ser fruit 
d'un fort moviment reivindicatiu dels veïns en demanda de serveis 
per al barri. Està situada al barri de Can Serra, barri obrer que es 
va nodrir als anys seixanta i setanta de la immigració interna a 
Espanya. Per això hi ha molta població d'origen gallec, andalús, 
extremeny... Aquesta població va envellint, però alguns dels seus 
fills i filles continuen al barri i porten els infants a la nostra escola. 
Alguns dels nostres alumnes formen part de la tercera generació 
d'aquelles famílies. En els últims anys també ha acollit un alt nom-
bre d'immigració d'altres països: Amèrica del Sud, Marroc, Pakis-
tan, índia, Xina i Europa de l'Est. 

Fa nou anys va viure un canvi substancial: la incorporació d'una 
tercera línia completa, de P3 a 6è, i l'ampliació horària (6a hora) 
amb un canvi físic i organitzatiu sobtat. Actualment és un centre 
de tres línies amb uns sis-cents setanta alumnes i al voltant d'una 
quarantena de mestres. 

Sí, l'escola ha canviat i cal adaptar-se a una nova realitat, el nostre 
alumnat és un reflex del nostre entorn immediat. L'alt percentatge 
de nouvinguts, l'alta mobilitat de l'alumnat, el nombre d'alumnat 
amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu-NESE, sumats a 
d'altres indicadors de context, han fet que aquest curs 2017-2018 el 
Departament ens hagi considerat com a escola d'alta complexitat. 

L'alumnat ens demana actuacions d'acollida, cohesió social i opor-
tunitats d'èxit educatiu com a mesures d'equitat social, posant al 
seu abast tots els recursos humans i materials de què disposem. 
Cal un treball en xarxa, una tasca consensuada de tota la comu-
nitat educativa: alumnes, famílies, equip docent i entitats socials 



46 ) EDUCACIÓ INFANTIL. BONES PRÀCTIQUES A L'HOSPITALET 

de barri per conformar una escola diversa, plurilingüe i acolli-
dora. 

NEIX EL PROJECTE 

La proposta primerenca del projecte va néixer en el segon tri-
mestre del curs 2014-15. L'equip de coordinadors LIC de la zona 
de Can Serra van recollir una oferta de l'Institut Torras i Bages per 
a un Projecte d'Aprenentatge-Servei i van contactar amb l'Es-
cola La Carpa com a possibles destinataris. 

La idea de cooperar amb un dels instituts del barri, receptor de 
molts dels nostres alumnes en acabar la Primària, ens va semblar 
molt interessant i molt en línia amb el nostre Projecte Educatiu. 
Dos dels nostres criteris pedagògics prioritaris són: 1) La poten-
ciació de la lectura i escriptura com a base dels aprenentatges i 
millora de resultats. 2) L'aprenentatge cooperatiu entre iguals. 

Estàvem d'acord que la llengua catalana i la lectura havien de ser 
les eines a emprar i ens vam posar a la recerca d'un objectiu comú 
que fos beneficiós per al nostre alumnat. 

A l'escola acabàvem d'aplicar les proves diagnostiques al nivell de 
tercer de Primària i havia estat el primer curs que el Departament 



d'Ensenyament programava una prova d'expressió oral, una no-
vetat que ens va fer adonar i reflexionar sobre el fet que no pre-
paràvem gaire els nostres alumnes per a una presentació pública. 
Ràpidament va sorgir la idea: els nois i noies de 4t d'ESO podien 
ser d'un ajut extraordinari per a fomentar l'expressió oral en els 
alumnes de 3r de Primària, i al mateix temps ells portarien a terme 
un Servei Comunitari. 

Volíem crear uns espais de conversa, reflexió, comentari, al voltant 
d'unes lectures comunes i que desemboquessin en un producte 
final en forma d'exposició oral. Un format de tertúlies literàries 
que permetessin interaccions entre els dos grups d'alumnes. 

En successives reunions, vam acordar els aspectes organitzatius: 
nombre de voluntaris/destinataris, recerca de lectures adients i 
motivadores per a les dues edats, horari de realització, període 
del curs escolar... així com les actuacions prèvies per posar en 
marxa el projecte: calia fer una formació als alumnes de 4t d'ESO, 
donar-los eines, situar sobre les característiques d'aquesta edat, 
ensenyar dinàmiques de grup, a fi de facilitar l'acompanyament 
dels alumnes de Primària. 

El projecte prenia forma i amb la col·laboració de la coordinadora 
del Pla d'entorn de la zona es va redactar la fitxa ApS i el document 
formal. Concretades les lectures, es va mirar la possibilitat que la 
Xarxa de Biblioteques ens proporcionés el màxim d'exemplars i es 
van comprar aquelles que no va ser possible aconseguir. 

Encara que ens havíem plantat ja en el tercer trimestre del curs, 
vam voler fer una petita prova pilot que ens serviria per valorar i 
proposar millores per al nostre projecte. La prova va ser valorada 
per tots dos centres com a molt positiva i va permetre un compro-
mís mutu de col·laboració i posada en marxa per al curs 2015-16. 

QUÈ FEM 

Com en tot projecte d'aprenentatge-servei, es fonen la intencio-
nalitat pedagògica i la intencionalitat solidària. El projecte 



té el propòsit de treballar la comprensió lectora i l'expressió oral 
amb els alumnes de 3r de Primària i, de retruc, ajudar-los a as-
solir aquestes competències i a millorar els seus resultats en les 
proves diagnostiques que el Departament d'Ensenyament té pro-
gramades en aquest nivell. Els alumnes de 4t d'ESO porten a 
terme un Servei Comunitari i aprenen diverses eines, dins l'àrea 
de llengua catalana, que els seran d'utilitat a l'hora d'acompanyar 
els alumnes de Primària en les trobades lectores. 

Aquesta experiència la porten a terme un grup d'alumnes volun-
taris de 4t d'ESO de l'Institut Torras i Bages i tots els alumnes de 
3r de Primària de l'Escola La Carpa, que llegeixen les mateixes 
lectures (adaptacions al seu nivell) i realitzen trobades per parlar-
ne. Es realitza durant el segon trimestre del curs en set/vuit ses-
sions o trobades. Es treballen quatre lectures i es finalitza amb 
una exposició oral presentada a altres alumnes. 

Les lectures que es fan servir responen a dues premisses: són 
d'una llargada abastableen una setmana i es poden trobar al mer-
cat en diferents nivells de lectura. Són quatre: un còmic amb per-
sonatges molt coneguts de la literatura infantil/juvenil: La classe 
de la senyoreta Honey, dos mites: La història de Teseu i Els viat-
ges de Perseu, i un clàssic: Sharazade i les mil i una nits. 

Els objectius s'han de tenir molt presents: compartir estones agra-
dables al voltant de la lectura, parlar sobre la lectura en un am-
bient relaxat i distès, debatre, opinar i discutir amb respecte i 
millorar l'expressió en català. 

El projecte es desenvolupa en vuit sessions: 

• l a sessió, de coneixença: jocs de presentació i/o jocs de 
taula, com a primera presa de contacte. 

• De la 2a a la 5a sessió, tertúlies literàries de les lectures. 
• 6a sessió, preparació de les exposicions orals. 
• 7a sessió, exposicions orals. 
• 8a sessió, festa de reconeixement. 



COM HO FEM 

Durant el primer trimestre de curs, els coordinadors LIC i el pro-
fessorat de l'institut donen formació als alumnes voluntaris de 4t 
d'ESO. Concretament, es treballa: 

- Com és un infant de 8-9 anys. 
- Lideratge i organització de grups cooperatius. Rols dels 

components del grup. 
- Continguts clau sobre la competència comunicativa oral. 
- Què són les tertúlies literàries. Organització i dinamització 

d'una sessió. 
- Dinàmiques d'expressió oral. 
- Competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre: 

presa de decisions, improvisació, empatia i assertivitat. 

Els professors tutors dels grups de primària també assisteixen a 
la formació i coneixen de primera mà els joves i les tasques que 
se'ls encomanen. En acabar, els alumnes es divideixen en tres 
grups d'actuació, uns 10 alumnes que intervindran en cadascuna 
de les tres classes de 3r de Primària amb què compta l'escola. 

També s'estableix un calendari de les sessions i es coordinen ho-
raris per tal que les actuacions siguin a la tarda, fora d'horari lec-



tiu per als alumnes de l'institut (dilluns i dimecres de 16 a 17h). 
Paral·lelament, expliquem als infants de Primària quina activitat 
faran i què esperem d'ells. 

Ja en el segon trimestre, el dia d'inici segons el calendari pactat, 
l'equip directiu de l'escola els rep i els dona la benvinguda. Per 
molts d'ells es tracta d'un moment molt emotiu, un retrobament 
amb la seva escola. 

En les dues primeres sessions, el professorat de l'institut acom-
panya i comparteix tota l'hora amb els seus alumnes per tal de 
donar-los confiança. A partir de la tercera sessió, els nois i noies 
han de ser autònoms: han d'arribar a les 16h. a l'escola, signar en 
una graella justificant la seva assistència i tenen un quart d'hora 
per repassar la sessió que han preparat. A continuació, es dirigei-
xen a l'aula on ja els espera l'alumnat de tercer, distribuït en grups 
de treball heterogenis. 

La lectura dels llibres acordats és prèvia a la trobada. Els alumnes 
dinamitzadors preparen bastides, comenten aspectes, relacionen 
el text amb coneixements previs, poden aportar material comple-
mentari per tal d'aconseguir que els petits parlin, expliquin detalls 
sobre el text... Tenint el compromís mutu de fer servir el ca-
talà, ajuden a completar la seva comprensió i motiven la 
conversa amb respecte i reconeixement. Per a cada grup de 
taules (entre cinc i sis alumnes de 3r), intervenen dos o tres di-
namitzadors que tenen uns rols rotatoris: cervell (estableix quines 
seran les pautes per treballar la lectura abans de la sessió); veu 
(modera la conversa); ulls i temps (recull evidències de la con-
versa i controla el temps). 

Les darreres sessions són de preparació i assaig de l'exposició oral. 
Cada alumne o grup d'alumnes ha de preparar una xerrada, d'un 
màxim de cinc minuts, sobre alguna de les lectures treballades, tot 
seguint una rúbrica que els alumnes de secundària han elaborat i 
que recull l'estructura de les proves diagnostiques per a tercer 
de primària. Les exposicions es presenten en un acte públic davant 
de tots els companys de tercer. 



Com a cloenda del projecte es fa una petita festa de reconeixe-
ment i un intercanvi de records de la feina feta (diplomes de par-
ticipació, fotos...). 

VALORACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest és un projecte solidari que posa en joc coneixements, ha-
bilitats, actituds i valors. 



Podríem fer una llarga llista dels aprenentatges que promou: afa-
voreix l'aprenentatge significatiu i l'adquisició de les competències 
social i ciutadana i d'aprendre a aprendre; augmenta la motivació, 
estimula l'esforç, la responsabilitat i l'autonomia personal... 

Però, quan es fa la valoració final de l'experiència, l'aspecte que 
més destaca és la seva funció social: la creació de forts vincles 
afectius entre infants i joves. Uns vincles que motiven el treball i 
recompensen l'esforç realitzat, que reforcen la relació escola/ins-
titut i el sentiment de pertinença al barri, a la comunitat. 

Els objectius plantejats s'han aconseguit amb escreix. 

EL PROJECTE CREIX 

El curs passat, 2016-2017, s'incorpora al projecte una altra escola 
pública de la zona, l'escola Lola Anglada, i el curs actual s'ha am-
pliat la col·laboració amb l'institut Rubió i Ors i l'escola Puig Gairalt. 

Els agents LIC de l'Hospitalet ja l'han exportat a d'altres zones 
educatives de l'Hospitalet, com és la de Santa Eulàlia. 

Tot un goig veure com els centres el fem nostre, fem noves apor-
tacions, l'adaptem al nostre propi tarannà, el fem créixer...!! 

AGRAÏMENTS 
- A l'Elena Pinyol, assessora LIC de l'Hospitalet, per contagiar-nos 
el seu positivisme, el seu esperit de treball, per creure en el pro-
jecte i acompanyar-nos en tot moment. 
- Al professorat de Llengua Catalana i al cap d'estudis de l'institut 
Torras i Bages, per la facilitat de col·laboració i per la gran tasca que 
fan amb els nostres joves. 
- Als tècnics del Pla Educatiu d'Entorn de l'Hospitalet i de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques, per la seva contribució a la infraestruc-
tura necessària per al projecte. 

Carme Fornés Murciano 
Mestra de l'Escola La Carpa de l'Hospitalet 



2.4. JOAQUIM RUYRA: CAP A UNA ESCOLA DIVERSA I COM-
PETENT 

L'Educació necessita tant de formació tècnica, 
científica i professional, com de somnis i utopia 

Paulo Freire 

0. LA NOSTRA HISTÒRIA 

L'escola Joaquim Ruyra està ubicada al barri de la Florida de l'Hospi-
talet de Llobregat. Va ser construïda l'any 1974 en un pla d'emer-
gència davant la creixent arribada d'immigrants d'altres indrets de la 
península i la necessitat d'escolaritzar tota aquesta nova població. 

El barri actualment té una població de 28.000 habitants i una super-
fície de tan sols 0,38 km2, fet que implica que la Florida tingui una 
de les densitats més grans del món. Prop d'un 40% d'aquesta po-
blació és estrangera i ha arribat al barri en la darrera dècada. El ni-
vell d'atur és alt i una gran part dels alumnes viuen als petits 
habitatges de menys de 40 m2 dels Blocs la Florida. El centre té es-
colaritzats uns 430 alumnes i, com a conseqüència de la realitat del 
barri, la majoria dels alumnes que s'escolaritzen són de procedència 
estrangera. En aquest sentit, la incorporació d'alumnat estranger ha 

Terreny on es va construir l'Escola Joaquim Ruyra 



experimentat un gran increment en els darrers anys. El curs 2000-
01, el 82,5 % dels alumnes eren nascuts a Catalunya i el 17,50 % 
eren de nacionalitat estrangera. Actualment, curs 2017-18, el 92 % 
són d'origen estranger. 

La incorporació d'aquest alumnat presenta situacions específiques 
i necessitats d'escolarització molt diferents, segons el país d'origen i 
la situació familiar i social en la qual es trobin. El centre assumeix l'a-
collida i la integració d'aquests alumnes com una tasca bàsica i fo-
namental, amb una aposta clara per la convivència i el respecte per 
les diferències, tot mantenint un repte fonamental, l'assoliment de 
l'èxit escolar. La llengua materna de la majoria dels alumnes que 
arriba al centre és el castellà, tant dels nouvinguts com dels nascuts 
a Catalunya. La diversitat cultural i social del barri ha fet que l'escola 
s'hagi de plantejar contínuament nous reptes. És des d'aquesta in-
quietud i amb aquestes ganes de créixer i continuar evolucionant 
que al llarg del curs 2009-2010 vam iniciar la primera fase de sen-
sibilització per a la transformació de la nostra escola en una Comu-
nitat d'Aprenentatge. 

Aquesta transformació ha implicat un procés de reflexió profund, 
entre d'altres aspectes, sobre quina és l'escola que volem per als 
nostres alumnes. El paper de l'escola al barri és de vital importàn-
cia, actuant com a referent de la cohesió social, amb un paper actiu 
al Pla Educatiu d'Entorn, creant unes altes expectatives d'èxit tant 
acadèmic com personal dels alumnes i garantint l'accés a la societat 
de la informació de tots els infants. 

1. EL NOSTRE PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ: D'ESCOLA A CO-
MUNITAT D'APRENENTATGE 

Al llarg d'aquest darrers 20 anys, hem vetllat per donar una resposta 
educativa el més ajustada possible a les característiques del nostre 
alumnat i de l'entorn en el qual creixen. Al llarg del curs 2009-2010, 
vam iniciar la primera formació en el projecte Comunitats d'Apre-
nentatge de la mà del Departament d'Ensenyament i de la Universi-
tat de Barcelona. Vam fer diverses trobades i visites a d'altres centres 
i amb la implicació de tota la comunitat educativa vam decidir em-



prendre aquest nou projecte. Les famílies van ser una peça clau per 
a aquesta transformació. 

2. IMPLEMENTEM ACTUACIONS D'ÈXIT 

Les set actuacions d'èxit clau que hem implementat a l'escola han 
estat els grups interactius, les tertúlies literàries dialògiques de clàs-
sics universals, l'extensió del temps d'aprenentatge, la formació de 
familiars, la participació educativa de la comunitat, el model dialò-
gic de prevenció i resolució de conflictes i la formació dialògica del 
professorat. 

Aquestes actuacions d'èxit es fonamenten en els principis de l'apre-
nentatge dialògic: 

- Diàleg Igualitari. 
Per a una comunitat d'aprenentatge, la força rau en els 
arguments més que no pas en la posició jeràrquica de 
qui està parlant. Perquè el diàleg sigui igualitari, tothom 
ha de tenir la mateixa oportunitat de parlar i de ser es-
coltat. 

- Intel·ligència Cultural. 
Totes les persones tenen la capacitat d'acció i reflexió i 
posseeixen una intel·ligència relacionada amb la seva 
cultura. Aquesta intel·ligència inclou el saber acadèmic, el 
pràctic i el comunicatiu. Aquesta intel·ligència cultural 
s'ha de poder expressar en condicions d'igualtat. 

- Transformació. 
Entenem que l'educació no s'ha de focalitzar en l'adapta-
ció a la realitat social de cada alumne/a i sí en la trans-
formació del seu context. Cal que es promoguin 
interaccions que possibilitin canvis en la vida de les per-
sones. Quan aquestes interaccions es basen en un diàleg 
igualitari, es transformen en eines que permeten una 
gran conquesta social, la superació de les desigualtats. 



- Creació de Sentit. 
Entenem que cal portar a terme un aprenentatge que 
tingui l'origen en les interaccions, així com en les de-
mandes dels infants. Aquest tipus d'experiència educa-
tiva respecta les individualitats, i millora la confiança i la 
motivació dels infants. 

- Solidaritat. 
Entenem que per superar l'abandonament escolar i l'ex-
clusió social cal comptar amb pràctiques educatives de-
mocràtiques en les quals tothom ha de poder participar. 
D'aquesta manera, farem possible la transformació de 
les dificultats en possibilitats. 

- Dimensió Instrumental. 
Entenem que l'accés al coneixement instrumental, ob-
tingut de la ciència i de l'escolaritat, és essencial per pro-
moure transformacions i desenvolupar-se en el món 
actual. 

- Igualtat de Diferències. 
L'entenem com a igualtat real en la qual totes les perso-
nes tenen el mateix dret a ser i a viure de forma diferent, 
i al mateix temps ser tractades amb el mateix respecte i 
dignitat. 

2.1. Els Grups Interactius 

Consisteixen a organitzar l'aula en petits grups heterogenis de 4 a 6 
alumnes que, de forma dialógica, resolen l'activitat dissenyada amb 
la supervisió d'una persona adulta (mestre, familiar, voluntari, etc.) 
que està participant en el grup. El que es fomenta de forma explícita 
entre els infants és que l'aprenentatge es potenciï a màxims mitjan-
çant el debat, l'argumentació, l'exposició de diferents idees o enfo-
caments, la posada en comú d'estratègies diversificades, etc. 

D'altra banda, el paper de la persona voluntària és el de dinamitzar 
el treball col·laboratiu entre els infants i el de potenciar les interac-



dons entre iguals. És fonamental entendre que aquells membres de 
la comunitat educativa que hi participen de manera voluntària reben 
una formació inicial per part de l'escola on es fa palès que no cal tenir 
coneixements d'aquells aspectes acadèmics que s'estan treballant a 
les aules, sinó que la funció principal és la de gestionar les interac-
cions perquè siguin el més riques possible, tot garantint que les veus 
de tots i cadascun dels participants siguin escoltades i tingudes en 
compte. 

Aquests grups es formen a partir d'una anàlisi exhaustiva de les ca-
racterístiques tant individuals com grupals dels alumnes, fent ús de 
diverses fonts d'informació. En aquestes sessions de Grups Inter-
actius es fa una presentació de les 4 activitats que els proposem i 
es porten a terme amb una durada de 20 minuts cadascuna d'elles. 
Al final es fa la valoració de tota la sessió per tal que els alumnes 
posin en comú què han après, amb quines dificultats s'han trobat, 
com han funcionat les interaccions, etc... Aquesta valoració final és 
altament valuosa atès que es treballa la presa de consciència de 
tots els elements que hi han intervingut i que tenen un impacte en 
l'aprenentatge de tots i cadascun dels infants (hàbits i normes de 
convivència, aspectes d'autonomia en el treball, competències ins-
trumentals, etc.). 

Pel que fa a les activitats proposades, a tall d'exemple, a l'àrea de 
llengua s'acostumen a programar 4 activitats tipus que responen a: 
una de comprensió lectora, una d'expressió escrita, una d'expressió 
oral i una d'enriquiment de la llengua (joc de frases fetes, compara-
cions, metàfores, sinònims/antònims, etc.). Al llarg del curs progra-
mem la llengua a partir del treball de les diferents tipologies textuals. 
Pel que fa a les matemàtiques, aquestes 4 activitats tipus poden ser 
elaboració i/o resolució de problemes, numeració i càlcul, sèries, geo-
metria, interpretació de gràfics, etc. 

Tots els alumnes, en finalitzar la sessió de Grups Interactius, han por-
tat a terme de forma interactiva el paquet de les 4 activitats que 
sempre responen a diferents dimensions d'una mateixa àrea. El ritme 
de treball és alt i a més a més solidari. La tasca dels mestres és la 
coordinació de les activitats. La composició d'aquests grups afavoreix 
la barreja de nivells, de manera que en l'elaboració de les tasques 
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d'aula els alumnes col·laboren en la seva resolució. D'aquesta ma-
nera, els alumnes que han adquirit un aprenentatge, el reforcen ex-
plicant-lo als que encara no ho han fet, que l'entenen millor 
confrontant l'explicació dels educadors i la dels companys. 

L'entrada a la participació de voluntariat és oberta a tothom i es po-
tencia des de l'escola convidant personalment les famílies, fent ex-
tensiva aquesta invitació al barri i a les entitats de la ciutat, així com 
també als particulars, i finalment informant i fent publicitat d'aquesta 
participació mitjançant el web de l'escola (www.joaquimruyra.cat), 
per tal que els possibles voluntaris siguin d'arreu, cosa que es valora 
molt positivament i és d'allò més enriquidor. 

Grups Interactius 

2.2. Les Tertúlies Literàries Dialògiques 

Com a escola ens plantegem una educació de qualitat per a tots els 
infants que garanteixi, tant a l'alumnat com a les famílies, l'accés a 
tots aquells coneixements que socialment es consideren d'alt nivell. 
Per aquest motiu, el foment de la lectura de les obres clàssiques re-
conegudes com a obres mestres de la literatura es converteix en un 
objectiu irrenunciable per a la nostra comunitat educativa. El Nen-

http://www.joaquimruyra.cat


guatge, la riquesa lingüística, la complexitat de personatges i senti-
ments que es presenten, la forma en què autores i autors expressen 
els valors culturals i literaris que contenen, la seva capacitat per man-
tenir-se actual al llarg dels anys i dels segles i ésser objecte d'inter-
pretacions d'allò més riques i diverses, fan de les obres clàssiques un 
tresor que cal posar de relleu en el marc educatiu. Com a conse-
qüència i en resposta a les bases teòriques i les evidències científi-
ques, ens proposem la creació de contextos d'interacció literària 
enriquidors promovent i utilitzant aquelles pràctiques i recursos que 
ajudin tots els infants a gaudir de la riquesa cultural i lingüística dels 
grans clàssics universals, ja que promouen altes expectatives perso-
nals i culturals i es converteixen en una eina amb una gran poten-
cialitat educativa per al desenvolupament de competències generals. 

A l'Escola Joaquim Ruyra llegim els Clàssics Universals. Les Tertúlies 
Literàries Dialògiques consisteixen en un diàleg sobre un text literari 
del qual els alumnes han fet una lectura prèvia a casa. El diàleg gira 
a l'entorn dels paràgrafs que els alumnes han triat prèviament per 
comentar durant la tertúlia i sobre les interpretacions, les reflexions, 
etc. que cadascú en fa. La persona que modera la tertúlia dona la pa-
raula a un dels infants que ho hagi sol·licitat. Aquest nen o nena lle-
geix en veu alta el paràgraf i explica per què l'ha triat, i a continuació 
s'inicia un torn obert de paraules perquè tothom pugui parlar-ne, opi-
nant o exposant el seu parer. Quan s'acaben les opinions sobre el 
paràgraf, es dona la paraula a un altre dels infants i així successiva-
ment. Un dels fonaments en què es basa la tertúlia és que tothom pot 
participar-hi, ja que tothom és capaç de portar arguments al diàleg. 
Amb aquesta actuació d'èxit es desenvolupen moltes competències. 
En primer lloc, llegim pensant que ho compartirem amb els altres. 
Després, durant la tertúlia, en els diàlegs i les interaccions amb la 
resta de companys i companyes van apareixent moltes mirades di-
ferents, i això ens permet aprofundir en la lectura i reflexionar des de 
punts de vista diferents. 

A través de les interaccions generades, els infants augmenten la 
comprensió lectora, aprofundeixen en les diferents interpretacions 
dels textos i reflexionen amb esperit crític augmentant d'aquesta ma-
nera l'aprenentatge. D'altra banda, el diàleg igualitari que es pro-
dueix genera autoconfiança així com també confiança en els altres i, 



com a resultat, més aprenentatge. Les tertúlies són, també, una eina 
molt potent per treballar els valors. 

Tertúlies Literàries 

2.3. Extensió del Temps d'Aprenentatge. 

Aquesta és una Actuació Educativa d'Èxit que amplia el temps d'a-
prenentatge i compta amb la participació de monitors i monitores, 
voluntariat i alumnat de l'escola. 

El projecte neix amb la finalitat de crear un lloc d'estudi extraesco-
lar per realitzar les tasques o els deures mitjançant la interacció i la 
col·laboració entre l'alumnat que hi participa. Tant a la Biblioteca Tu-
toritzada com al Taller d'Estudi Assistit, l'aprenentatge de tots els in-
fants s'accelera gràcies a la interacció amb persones diverses (adults 
o altres companys de l'escola), fet que beneficia especialment aquells 
infants amb alguna necessitat específica. La Biblioteca Tutoritzada 
està oberta a la participació de tot tipus de voluntariat, ja siguin fa-
miliars, amics, estudiants, ex-alumnes, veïns del barri, etc. 

2.4. La Formació de Familiars 

Aquesta acció incideix molt significativament en l'aprenentatge dels 
alumnes. Les Comunitats d'aprenentatge es caracteritzen per obrir 
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les possibilitats formatives no només al professorat i l'alumnat sinó 
també als seus familiars. D'aquesta manera s'aconsegueix, a més 
d'afavorir la formació demanada pels familiars, avançar cap a la coor-
dinació amb les famílies. L'escola ofereix espais i programes de for-
mació, tot i que en moltes ocasions són les mateixes famílies les que 
decideixen què, com i quan desitgen aprendre. 

Aquesta formació és molt important per dos aspectes. En primer lloc, 
perquè dona resposta a les necessitats immediates dels familiars i, 
per tant, promou la millora de les seves condicions de vida. En segon 
lloc, perquè entenem que els resultats acadèmics dels nois i noies es 
veuen afavorits quan els pares també estan immersos en un procés 
de formació mentre els fills són a l'escola. Alguns exemples d'aques-
tes formacions que portem a terme són informàtica, català, salut, in-
ternet segura, etc. Cal destacar que aquests espais de formació 
familiar estan encabits dins l'horari escolar, per tal d'afavorir la con-
vivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 

També entenem la formació de les famílies a partir de la seva parti-
cipació en la vida escolar per donar estratègies als pares i mares per 



millorar l'educació dels fills. Així doncs, totes les interaccions són 
oportunitats per compartir noves maneres de fer (les sortides esco-
lars i la convivència dins les aules en són un clar exemple, on volun-
taris comparteixen experiències amb mestres i alumnes. Totes 
aquestes actuacions orientades al foment de la participació familiar 
en la vida diària de l'escola han fet apoderar i enfortir l'AMPA del cen-
tre, sent una peça clau en l'estructura de la nostra comunitat i con-
vertint-se en un referent fort, present i actiu. 

2.5. La Participació Educativa de la Comunitat. 

Aquesta actuació d'èxit és una eina fonamental per establir lligams 
entre el diferents membres de la comunitat educativa. La col·labo-
ració de les famílies en la vida de l'escola té un paper indispensable 
en el nostre dia a dia educatiu. Per aquest motiu treballem per po-
tenciar la participació a través de la creació i la dinamització de dife-
rents espais de trobada i de participació, així com de l'establiment de 
diferents canals comunicatius entre els diferents membres de la co-
munitat educativa. De forma progressiva, hem anat creant nous es-
pais de trobada i formes de col·laboració que potenciïn la participació 
d'aquelles famílies que es van incorporant a l'escola i que afavorei-
xen el fet que l'escola esdevingui un espai per sentir-se bé, relacio-
nar-se i compartir criteris educatius. A tall d'exemple, la comunitat 
educativa ha creat diferents comissions mixtes com ara la d'infraes-
tructures, la d'aula, la de festes, la d'activitats extraescolars, de vo-
luntariat, etc., on de manera conjunta i dialògica, mestres i familiars 
posem en comú i prioritzem diferents actuacions que donen resposta 
als desitjós i les inquietuds que tots tenim envers l'escola. 

2.6. El Model Dialógic de Prevenció i Resolució de Conflictes. 

Volem una escola on tots els seus espais siguin segurs per a tots els 
nens i nenes; espais en els que puguin aprendre, créixer i relacio-
nar-se amb llibertat. El Model Dialògic de Prevenció i Resolució de 
Conflictes permet una millora de la convivència tant dins del propi 
centre com en el conjunt de la comunitat educativa. Aquest model 
està basat en el diàleg i el consens entre totes les parts implicades, 



especialment l'alumnat, sobre les normes de convivència. L'objec-
tiu principal és descobrir les causes i els orígens dels conflictes per 
a solucionar-los des de la pròpia comunitat molt abans de que apa-
reguin. Cal crear un clima de col·laboració, on tots els membres de 
la comunitat participen en la creació de normes per tal de crear un 
major sentit i apoderament. Aquesta actuació d'èxit es porta a 
terme mitjançant la convocatòria de diferents formats d'assemblees 
tant d'alumnes com de professorat, familiars i mixtes on es com-
parteixen inquietuds al voltant dels aspectes relacionats amb la con-
vivència i s'acaben consensuant les normes que entre tots i totes 
hem proposat. 

2.7. La Formació Dialógica del Professorat. 

Per poder desenvolupar les actuacions educatives d'èxit en els cen-
tres educatius, un aspecte imprescindible és la formació del profes-
sorat en les bases científiques i teòriques i en les evidències avalades 
per la comunitat científica internacional. Per aquest motiu, a l'Escola 
Joaquim Ruyra apostem per les Tertúlies Pedagògiques com a eina 
per facilitar la formació contínua del professorat i consolidar les ac-
tuacions d'èxit. 

Raquel García Sevilla 
Miquel Chameco Osete 

Directora i Cap d'Estudis de l'Escola Joaquim Ruyra 



2.5. TUTORIA AMB LES FAMÍLIES DE L'INS PEDRAFORCA. 
Ajuntem-nos i et pregunto la lliçó 

Amb aquest projecte 
intentem que surtin enfortits 

els vincles afectius familiars, sempre fonamentals 
i que en aquesta etapa adolescent 

tenen una importància especial. 

L'acció tutorial, com a conjunt d'accions educatives dirigides al de-
senvolupament integral de l'alumnat, necessita de manera important 
de la col·laboració intensa de la família, també molt especialment 
durant l'etapa adolescent. La participació comunitària dins l'àmbit 
educatiu es fa cada vegada més necessària. La integració de la xarxa 
d'entitats, recursos i serveis de la nostra ciutat dins l'institut és fo-
namental. L'acció tutorial entesa com les reunions anyals rituals 
entre les famílies i el tutor o la tutora del grup és clarament insufi-
cient, si no s'integra i coordina amb el nostre entorn. La intervenció 
acadèmica i educativa dins del procés maduratiu dels nostres joves, 
en coordinació amb les seves famílies, serà participativa o no serà. 

Les arrels del projecte 

Ja cap a l'any 2012, un bon grapat de professionals i persones vin-
culades amb la nostra ciutat van anar organitzant-se en un equip, el 
GIAP l'H, grup d'investigació i acció per la participació a l'Hospitalet. 
Professorat de la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barce-
lona, professionals de la FaPaC, entitats, serveis tècnics de la ciutat, 
alumnat de Pedagogia, AMPAS i professorat d'instituts de la ciu-
tat, especialment de la zona nord, ens vam anar reunint periòdica-
ment buscant formes d'acció en favor de la participació a la ciutat. 
Fruit d'aquestes reunions, els instituts ens vam plantejar diferents 
projectes dins la comunitat educativa, amb la intervenció de col·lec-
tius de la ciutat que participaven al GIAP, i comptant amb famílies, 
alumnat i professorat dels nostres centres de secundària. Alguns 
dels projectes van anar agafant forma, especialment als dos instituts 
del barri de la Florida. 
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Els orígens del projecte "Ajuntem-nos i et pregunto la lliçó" 

El grup anava agafant estabilitat i maduresa. Progressivament va 
anar creixent el nivell d'acció, cadascú des de la seva realitat, orga-
nitzant intervencions als centres educatius, amb la participació es-
pecialment protagonista del mateix alumnat i les seves famílies. 
Alguns instituts van iniciar un treball amb alumnat de 3r d'ESO pre-
parant jornades dirigides a les famílies, presentant, amb entrevis-
tes i mitjans audiovisuals, l'estructura del sistema educatiu català i, 
molt especialment, les sortides que ofereix el sistema a partir de 
l'ESO. Van tenir un gran èxit, amb important presència de les famí-
lies i un gran protagonisme de l'alumnat. El treball en xarxa va ser 
una eina necessària dins d'un estil de centre participatiu i acollidor 
dels projectes de ciutat. 

A l'institut Pedraforca vam optar per tirar endavant un treball con-
junt famílies-alumnat-institut a primer d'ESO. Parlant amb el cap 
d'estudis va néixer la idea del projecte "Ajuntem-nos i et pregunto 
la lliçó". ¿Com ajudar les famílies a valorar i participar activament 
en la formació dels seus fills i filles? ¿Com donar valor a l'esforç per 
l'estudi i la responsabilitat amb els deures? Veiem que hi ha una ne-
cessitat al nostre entorn de més implicació de mares i pares en la 
formació dels seus fills i filles. Vivim una realitat que s'ha de consi-
derar: moltes famílies pateixen uns horaris laborals molt extensos, 



amb dificultat per dedicar moments de qualitat a les relacions fa-
miliars. Víctimes d'una certa pobresa, de conflictes familiars, del dol 
migratori, de dificultats amb l'habitatge, de manca de participació..., 
volíem reforçar els valors de la formació i de la participació, i po-
tenciar els vincles afectius familiars com a eines per superar les di-
ficultats i créixer integralment com a persones. Dins d'aquest 
projecte, proposem que l'acció principal es desenvolupi a casa, fent 
petites trobades entre un familiar i l'estudiant per, com diu el nom 
mateix, preguntar la lliçó que prèviament s'ha preparat. Cada ses-
sió ha de ser de poca estona, el temps d'explicar al familiar allò que 
sap del que ha estudiat. Encetem una eina que mou a la responsa-
bilitat cap a la formació dels fills i filles. És veritat que aquestes tro-
bades suposen un esforç per a tothom, especialment per a les 
famílies —i majoritàriament per a les mares—, però pensem que és 
un esforç que val la pena. La responsabilitat de l'estudi recau sobre 
l'estudiant, però la valoració positiva i la conseqüent implicació de 
les famílies és important per a la continuïtat i l'èxit de la seva for-
mació. També pensem que la trobada dialògica família-alumnat és 
positiva en si mateixa. 

«y "L'éxlt deb voslrts fllb i 
mnfea tMW r» rllj" 

T 
C o i m n c t m a preparar «1 f u t i r 

deia vostres fills 1 fi l ias 
4 Adtaftr • éumn* 1 M í k d* 1r 

dCS3.1 m mutus d*t twW. 
i- Xerrad» par narf c*r professora' 

imlvtnitui lumtí d» JlrhMtíu'. 
4 PIM«|teu Mp<t>l*t* "AJIMTEM-

«OS lETPtEGVXTO LA lUÇO'. 

4- Lm LWnrxW d* Simona «ns 
convifar» j ua 

4 Ui 
DMIuita 13 d'obri 4* M15. a »» 1T.X h. 
Lío: )NS PEDRAFORCA 

/A t=— _JL 



Els objectius 

Ja ha quedat clar que valorem com a fonamental la implicació de les 
famílies en la formació dels seus fills i filles, dedicant a aquest se-
guiment espais de relació de qualitat. A més de millorar la conside-
ració cap a la formació, valorem els vincles afectius que aquestes 
trobades poden aportar en les relacions familiars. Davant les situa-
cions de dificultat ja esmentades, és fàcil imaginar la manca de 
temps per trobar moments de relació de qualitat amb els fills i filles. 
Amb aquest projecte intentem que surtin enfortits els vincles afec-
tius familiars, sempre fonamentals i que en aquesta etapa adolescent 
tenen una importància especial. Considerem que aquest projecte fo-
menta la participació de les famílies en les dinàmiques de l'institut, 
establint-se una relació setmanal a través dels mitjans que el pro-
jecte aporta, amb la decidida intenció de millorar el rendiment aca-
dèmic del nostre alumnat. La intervenció fonamental de professorat 
de la facultat de Pedagogia de la UB aporta una mirada oberta cap a 
una valoració molt positiva dels estudis superiors. El treball amb les 
entitats del barri resulta un espai privilegiat per integrar totes aques-
tes famílies en la realitat de l'Hospitalet i Catalunya. 

Posada en marxa del projecte 

Iniciem aquesta aventura amb la pertinent reunió de les famílies del 
curs. Amb l'alumnat de primer d'ESO, aprofitem també per presen-
tar les colònies que cada any realitza aquest nivell educatiu. Inten-
tem una presència important de professionals implicats, tant de 
l'institut, com del grup GIAP. Presentem el treball en xarxa de totes 
les persones implicades en el projecte de participació envers la for-
mació dels nostres estudiants. Valorem l'autonomia del l'alumnat i 
l'acompanyament de les seves famílies. Una vegada presentat el 
projecte, les famílies es comprometen per escrit a participar-hi i fer-
ne partícips els seus fills i filles. Amb aquesta proposta posem sobre 
la taula el freqüent conflicte amb els deures i l'estudi. Si valorem 
com a positiu el fet de completar a casa el que es va treballant a 
classe, de manera racional i limitada, deixant temps personal i de 
lleure, presentem una eina que crida a la responsabilitat conjunta 
de l'àmbit familiar respecte de la formació dels joves. 



Setmanalment, des de l'hora de tutoria, es lliura a l'alumnat del grup 
un full amb la informació dels exàmens que tindran durant els pro-
pers dies. Aquesta informació, actualitzada de tutoria a tutoria, és 
important per a les famílies i la valoren molt especialment. A la set-
mana següent, aquest full es retorna al tutor o tutora signat pel fa-
miliar que ha preguntat la lliçó, on s'informa dels moments en què 
s'han produït les trobades familiar-alumnat, així com dels contin-
guts que s'han repassat. Ha de ser una informació senzilla i clara. 
L'important, les trobades, ja s'han fet. La necessitat d'implicació en 
la formació dels fills i filles es pot portar a terme participant 
en aquest projecte. L'alumnat pot estar satisfet de la seva família 
en la mesura que percep l'interès i la complicitat en els seus estu-
dis. Allò que per a ell és important, per als seus pares i mares també 
ho és, i de manera pràctica. La millora dels resultats acadèmics està 
servida. Aquest projecte dura entre cinc i sis mesos. Ha de tenir un 
començament i un final. Comporta una relació propera amb les fa-
mílies, que reben de l'institut un diploma de participació. 

LHwplWtol ij'iílutsipensBdB JJ 

OEBAT EDUCATIU AMB FAMÍLIES 

PROIECTE 
"EXPLIQUEM LA LLIÇÓ" 

VofcL jabcf que aprenen els vasl ̂ ei Bills- i lilles a 
rimli™tf 

Vwilu I ei-:olt*u «4 wup'oflrítrj d»iii*o 
e "«setol 

•ll'-jiurt iik) pk-íd* 
ut'.i ü. Mòfll! 

j Ml b M^ l̂-
«pm . i m M I i . 

21 de rrwirç a Im 18h 
-rSVUul Pïdt lè 
< h^. l t l ll.) 



El fet de tenir aquest grup, el GIAP l'H, integrant i coordinant famí-
lies, alumnat, entitats del barri, tècnics i professorat de diferents ni-
vells educatius, ha generat diverses accions organitzades des de 
totes aquestes realitats. Algunes especialment destacades a l'INS 
Pedraforca van ser la intervenció, principalment dins l'aula d'acollida, 
d'un grup d'estudiants de Pedagogia interactuant, al llarg de cinc o 
sis sessions, directament amb l'alumnat a Taula, treballant valors 
transversals de manera activa i participativa. L'experiència es va anar 
repetint cada any, gràcies a la gran dedicació i bon treball d'aques-
tes ja, actualment, pedagogues. Per a l'alumnat va ser un gran en-
riquiment i uns aprenentatges d'alt nivell per a la seva realitat. 

Les famílies, l'alumnat i el treball en equip 

Cada curs hem realitzat una trobada conjunta entre les famílies par-
ticipants en el projecte "Ajuntem-nos i et pregunto la lliçó", l'alum-
nat i el grup GIAP l'H, amb la intenció d'afavorir la cohesió social i 
la participació de joves i adults. Vull valorar la importància de la par-
ticipació de les famílies en espais on puguin expressar tot allò que 
pensen i viuen respecte dels seus fills i filles, la relació-comunicació 
amb ells i el conjunt d'aprenentatges que estan realitzant. Les tro-
bades es preparen sempre amb un treball previ en què l'alumnat i les 
seves famílies responen una enquesta sobre el present i el futur de 
la seva formació: com els agradaria que fos l'educació, què els agrada 
i què voldrien canviar de l'institut, com participen i com els agradaria 
de participar-hi, què poden aportar per millorar l'institut... 

I tot això acompanyat d'una foto selfie familiar que projectem dins la 
narrativa que s'elabora amb les respostes de les famílies i l'alumnat. 
Aquests mitjans previs ens van ajudar molt en l'èxit de les trobades, 
tant en la participació com per dotar-los d'un contingut positiu, inte-
ressant i profitós. La col·laboració d'entitats del barri, com ara Ake-
Iharre, Cultura Tretze, Akwaba va ser fonamental, també de FaPaC, 
Programa d'Acompanyament Educatiu a les Famílies - PAEF, i molt 
especialment l'assistència important de mares i pares de l'AMPA del 
Pedraforca a les reunions preparatòries i a la trobada, rebent i aco-
llint les famílies, preparant un final de festa entranya ble. Va ser molt 
important i necessària la implicació de l'institut, amb una aposta va-
lenta per aquesta forma de treballar en equip. 



Una altra acció nascuda a partir del projecte va ser la gimcana rea-
litzada al campus Mundet, el desembre del 2015, organitzada per la 
UB i el col·lectius de l'Hospitalet participants en el GIAP, amb l'as-
sistència conjunta entre els instituts Fontserè i Pedraforca i que con-
nectava la universitat amb la ciutat de l'Hospitalet. 

Ràdio Pedraforca 

La trobada del març de 2017 va suposar una coordinació, un treball 
en xarxa entre les entitats com Akelharre jove i Cultura Tretze, el 
PAEF, la FaPaC, la Universitat de Barcelona, la direcció de l'Institut 
Pedraforca i l'AMPA. Ens vam proposar la realització d'un programa 
de ràdio a l'institut, on l'alumnat de primer d'ESO fos el principal 
protagonista i la participació de les famílies l'objectiu principal de la 
trobada. L'alumnat va preparar una bateria de preguntes a les seves 
famílies a partir dels resultats d'unes enquestes que es van projec-
tar dins la trobada. El grau d'implicació va ser molt alt. El professo-
rat de la UB va preparar la narrativa digital. La direcció va participar 
en la preparació i coordinació, implicant-se plenament en la trobada. 
Vam valorar la marxa del projecte "Ajuntem-nos i et pregunto la 
lliçó". L'AMPA, juntament amb el PAEF, va preparar la promoció a 
la comunitat educativa. Pares, mares, avis i àvies van exposar les 
seves opinions, els seus desitjós, les seves impressions durant el 



primer any d'institut dels seus fills i filles, i tothom va expressar les 
seves propostes de millora. Es van posar sobre la taula temes com 
la jornada partida o intensiva, el pes de les motxilles que porten els 
alumnes, la convivència i el respecte en les relacions entre iguals, el 
seguiment de l'assistència al centre, la riquesa de la diversitat cul-
tural, la importància de l'existència de dos períodes d'esbaa'o per a 
l'alumnat del centre, la implicació del professorat en la educació de 
l'alumnat, l'acció de l'AMPA i la implicació de les famílies en l'insti-
tut. El paper de les mares de l'AMPA va ser fonamental, així com el 
de les entitats ja esmentades que van organitzar tota l'estructura 
del programa de ràdio i van dinamitzar l'alumnat de manera parti-
cipativa, constructiva i molt enriquidora. L'institut va ser un espai 
acollidor. Es varen posar de manifest les diferents valoracions dels 
participants sobre el funcionament de l'Institut Pedraforca, però 
sense entrar en polèmiques estèrils. Es tractà d'obrir canals de par-
ticipació i de detectar percepcions sobre el centre que, en ocasions, 
no arriben a la Direcció del centre. En cap cas es tractà de resoldre 
in situ aspectes del funcionament del centre ni d'entrar en discus-
sions parcials, que haurien monopolitzat la sessió, i allunyat l'aten-
ció, i el sentiment de pertinença, de la majoria de les persones 
assistents. Algunes valoracions: 



- Va ser genial poder convertir una reunió de pares i 
mares en un magnífic espai de participació on els alum-
nes també n'eren els protagonistes. 

- Ha estat una mostra que la unió de diverses entitats fa 
realitat el que sembla una utopia. 

- Val la pena de participar, unir esforços i crear xarxes 
de cohesió social. 

- La participació és la clau de l'èxit. 

Conclusió 

Vam concloure que és imprescindible la necessitat d'oferir espais de 
participació des dels centres educatius adequats a les seves neces-
sitats i interessos, així com la necessitat de fer accions que relacio-
nin els instituts amb la comunitat. El projecte "Ajuntem-nos i et 
pregunto la lliçó" tira endavant, sempre amb la necessitat d'adaptar-
se cada curs a les noves realitats. El benefici de fer protagonistes i 
donar veu a les famílies és inqüestionable. La millora acadèmica va 
ser una realitat. Vam fer un projecte col·lectiu. Com es va dir a la 
cloenda, "no cal canviar el món d'entrada, comencem pel nostre vol-



tant...; amb aquest projecte n'hem fet un tast". Vam potenciar els 
vincles afectius entre les persones dels diferents col·lectius que tre-
ballem a la ciutat en l'àmbit educatiu, sempre amb la intenció de 
millorar la qualitat de vida de les persones dels nostres instituts, 
de la nostra ciutat. 

Luis Manuel Alonso Aznar 
Professor Tutor de l'INS Pedraforca 



2.6. MILLORA DE LA COMPRENSIÓ LECTORA I FOMENT DEL 
GUST PER LA LECTURA. CFA SANT JOSEP 

Apropar el fet literari a l'escola 
per tal de fomentar el gust per la lectura 

i per la creado literària 

1. QUI SOM? 

El Centre de Formació de Persones Adultes Sant Josep, ubicat al 
barri del mateix nom de l'Hospitalet de Llobregat, és una escola 
pública que depèn del Departament d'Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya. Es defineix en el seu Projecte Educatiu com una 
escola pública, democràtica, progressista, laica i catalana, en la 
qual són trets d'identitat del centre l'atenció a la diversitat, la in-
dividualitat, la qualitat acadèmica, «l'aprendre a aprendre», el tre-
ball personal i en grup, la formació integradora, l'educació no 
sexista i l'educació participativa i oberta. 

En l'actualitat, l'oferta educativa que ofereix el centre és àmplia: 
formació instrumental, llengües (català i anglès), informàtica 
(Competic inicial, 1 i 2), curs per a la preparació de la prova d'ac-
cés a cicles formatius de grau mitjà, i Graduat d'Educació Secun-
dària (GES) en els dos nivells establerts per a l'ensenyament per 
a persones adultes. Aquesta diversitat d'oferta educativa es re-
flecteix en l'alumnat, on trobem persones de diferents genera-
cions, des de joves de 16 anys fins a persones jubilades, de 
diferents cultures i procedències, i en alguns casos, de situacions 
personals o socials desafavorides. Una situació enriquidora que 
ens brinda la possibilitat excepcional de coneixement i respecte 
mutu entre tots els membres de la comunitat educativa del cen-
tre (alumnes, famílies, personal administratiu i professorat). 

2. LA LECTURA EN L'ENSENYAMENT DE PERSONES ADULTES 

Una de les peculiaritats essencials de les escoles de formació per 
a persones adultes és la gran diversitat d'alumnat, no tan sols en 



edat, sinó també en la formació prèvia, sobretot pel que fa a la ca-
pacitat de llegir i escriure i en conseqüència de la comprensió i ex-
pressió oral i escrita. En aquest cas trobem de forma general dues 
situacions: una en què la formació prèvia és molt bàsica, o en al-
guns casos nul·la, que seria el cas de les persones que cursen els 
estudis de formació instrumental, i una altra en què hi ha alum-
nes que ja tenen una formació prèvia de cert nivell que capacita 
per poder seguir estudis de llengües, informàtica o cursos d'en-
senyament secundari. 

En el cas de l'alumnat de formació instrumental, l'objectiu princi-
pal és aprendre a llegir, escriure i fer càlculs elementals. Aquesta 
formació bàsica s'estructura en tres nivells, cadascun dels quals 
inclou tres àrees de coneixement (llengua, matemàtiques i cièn-
cies socials i naturals), que serveixen per integrar els continguts i 
assolir l'objectiu pilar d'aprendre a llegir i escriure. Així, la lectura 
es converteix en l'eix fonamental d'aquests tipus d'ensenyaments 
en què el centre no només té com a objectiu que els i les alumnes 
aprenguin a llegir de manera significativa, sinó també establir 
l'hàbit futur de la lectura i que es faci amb plaer i reflexió. 

Pel que fa a la resta d'alumnat de l'escola, l'objectiu d'aprendre a 
llegir i a escriure està assolit, però ens trobem que aquest no és 
del tot satisfactori en molts casos, sobretot pel que fa a la com-
prensió lectora i l'expressió escrita. A més a més, també observem 
cert rebuig a la lectura, induït possiblement pels canvis en l'estil de 
vida i dels mecanismes d'assimilar la informació facilitats per les 
noves tecnologies. Una situació certament «natural» en l'actualitat, 
que els centres educatius hem de tenir en compte per tal d'adap-
tar-nos a les característiques i necessitats de l'alumnat d'avui dia, 
però que no hem de substituir per les capacitats de produir i ana-
litzar missatges escrits de certa envergadura, ja que són la causa, 
en part, del fracàs en l'estudi de molts i moltes alumnes. 

3. ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ I ANIMACIÓ A LA LECTURA 

La gran diversitat de situacions en comprensió lectora que trobem 
en el nostre alumnat fa que, abans d'escollir les activitats, els ins-



truments i les estratègies de motivació de la lectura, definim molt 
bé els seus àmbits d'actuació, els seus objectius, i també el seu 
grau d'aprofundiment. A continuació desenvolupem les principals 
activitats de foment i millora de la comprensió lectora portades a 
la pràctica en el centre. 

3.1.Club de lectura 

El club de lectura va ser una proposta d'exalumnes del centre que 
havien realitzat els cursos de català satisfactòriament. La realitat 
sociolingüística del barri de Sant Josep de l'Hospitalet, en el qual 
el castellà és la llengua predominant en bona part dels àmbits, fa 
que sigui dificultosa la pràctica del català al carrer, sobretot pel 
que fa a l'expressió oral. Per això, aquest alumnat va motivar un 
grup de lectura per consolidar i aprofundir els seus coneixements 
en llengua catalana, i mantenir així també el contacte amb la co-
munitat educativa del centre. 

El club de lectura ja consolidat com a activitat està obert a tot l'a-
lumnat i s'estructura a partir de la lectura de textos curts per tal 
d'induir posteriorment una conversa al respecte per parelles o en 
el grup. La tria dels textos sol estar referida a situacions quotidia-
nes per tal de facilitar la conversa entre les persones participants. 
Així mateix, durant el curs també es fan lectures literàries més 
llargues adaptades al nivell de llengua de cada estudiant, que en 
molts casos estan relacionades amb altres activitats de foment i 
millora de la lectura realitzades al centre, com la visita d'un autor 
o autora dins del programa Autors a les Aules. 

3.2. Taller de literatura 

La creació del Taller de literatura del centre va sorgir d'una manera 
similar a la del club de lectura, a partir de la proposta d'un alum-
nat amb interès per seguir en contacte amb el centre, però so-
bretot amb moltes ganes d'aprendre. En realitat, aquesta activitat 
no està destinada a la pràctica de la creació literària, com es po-
dria desprendre del nom, sinó més aviat al coneixement dels clàs-
sics de la literatura universal des del seu naixement mesopotàmic. 
Així, es fa un repàs literari històric que passa per l'antiguitat clàs-



sica de Grècia i Roma fins a l'edat moderna, però amb una espe-
cial dedicació a la rica literatura medieval catalana i castellana. A 
més a més, a petició de l'alumnat del taller es tracten de forma in-
tegral altres aspectes contextuáis essencials com els principals 
fets històrics i l'art característic de cada època. 

Foto 1. Visita de l'escriptor Ramon Solsona en el marc de programa Autors a les 
Aules 

3.3. Autors a les Aules 

L'activitat Autors a les Aules és una modalitat del programa ano-
menat Lletres a les Aules per al foment de la lectura i de promo-
ció de la literatura de la Institució de les Lletres Catalanes del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
programa facilita que l'alumnat entri en contacte directe amb l'es-
criptor o escriptora d'una obra que prèviament han llegit i treba-
llat a classe. Així, durant l'activitat s'estableix un diàleg no només 
s'obre l'obra, sinó també sobre l'ofici d'escriure, el procés de crea-
ció de textos literaris i el món editorial (Foto 1). L'objectiu fona-
mental és acostar el fet literari a l'escola per fomentar el gust per 
la lectura i per la creació literària. Aquesta activitat està dirigida 
fonamentalment a alumnes dels cursos de català de tots els en-
senyaments, així com al tercer nivell de l'etapa instrumental. 



3.4. Textos de Sant Jordi 

Una altra activitat central a l'escola és la celebració del Dia del Lli-
bre i de Sant Jordi, que es du a terme des del curs 1987-1988 i 
consisteix en la confecció d'un recull de petits relats elaborat per 
l'alumnat del centre. Primerament el claustre proposa una sèrie 
de temes d'interès general o relacionats amb esdeveniments no-
tables del moment, d'entre els quals cadascú en tria un i crea el 
seu relat. La varietat temàtica és àmplia per tal d'adaptar-se a les 
característiques de l'alumnat. Així mateix, es proposa realitzar el 
text en format digital, a partir d'unes normes generals, per tal de 
fer ús de les eines d'edició de textos com a activitat de desenvo-
lupament de les competències en tecnologies de la informació i de 
la comunicació; en qualsevol cas, es deixa l'opció de fer-lo a mà a 
qui cursa ensenyaments instrumentals. Una vegada recollits í cor-
regits tots els relats, s'elabora un llibre amb tots ells (Foto 2), or-
denats per grups o per temàtiques, segons l'any d'edició. 

Foto 2. Llibres de Sant Jordi de diferents edicions 

Una vegada elaborat el llibre, es fa un acte de celebració la ma-
teixa diada de Sant Jordi en què se selecciona un relat de cada 
ensenyament perquè sigui llegit en públic pel mateix autor o au-
tora (Foto 3). A les persones que han confeccionat els textos se-
leccionats, se les obsequia amb un llibre adequat als seus 
interessos i pensat per donar impuls a la lectura i satisfer les seves 



necessitats, majoritàriament en català. L'acte es completa nor-
malment amb una petita actuació o intervenció escènica (Foto 4), 
ja sigui musical, teatral o de qualsevol altra tipologia, sempre de 
tipus cultural, que acaba d'arrodonir aquest acte d'integració de la 
comunitat educativa de l'escola en un ambient literari i festiu, tan 
característic de la Diada de Sant Jordi. 

Foto 3. Lectura dels textos seleccionats. Sant Jordi 2018 

Foto 4. Actuació del cantautor Jordi Jardí. Sant Jordi 2018 

Isaac Mullor Gómez 
Professor del CFA Sant Josep 



2.7. LA TRANSFORMACIÓ DE L'ESCOLA CHARLIE RIVEL I LA 
XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Aprenem mentre ensenyem. Sèneca 

Perquè sabem que cada alumne és únic, 
tenim altes expectatives per a tots 

i cadascun d'ells 

Per què entrem a la Xarxa de competències bàsiques? 

L'escola Charlie Rivel està situada al barri de Collblanc de l'Hospi-
talet de Llobregat. És un centre d'una línia, ubicat en un edifici 
construït entre habitatges, amb pocs espais d'ús comú i d'esbarjo. 
Acull alumnes des de P3 fins a 6è de primària. L'escola té 32 anys 
d'antiguitat i durant aquest temps el seu projecte educatiu s'ha 
hagut d'adaptar a l'evolució que ha fet la població de l'entorn i 
a les onades migratòries que s'han succeït al barri. 

La composició de l'alumnat ha anat canviant en els últims anys, de 
manera que una gran majoria dels 225 alumnes, més del 90%, 
provenen de famílies immigrades: llatinoamericans especialment i 
també magribins, indis, pakistanesos, de països de l'Est... La in-
corporació de molts d'aquests alumnes s'ha produït en un dego-
teig constant al llarg dels últims cursos, tot i que es comença a 
apreciar una estabilitat en la matrícula, fins ara "viva". Malgrat tot, 
continua havent-hi una gran mobilitat d'alumnes. La immersió, tant 
dels nouvinguts com dels queja fa un temps que són a Catalunya, 
en la llengua i cultura catalanes representa un sobreesforç per als 
recursos humans i materials del centre i també repercuteix en el ni-
vell de les competències lingüístiques del conjunt de l'alumnat. Es 
tracta d'un centre de màxima complexitat, classificació que atorga 
el Departament d'Ensenyament als centres que acullen alumnes 
amb famílies de baix nivell sociocultural i econòmic. Això vol dir 
una concentració de necessitats educatives especials i específiques 
a l'escola, com poden ser alumnes nouvinguts, alumnes amb difi-
cultats d'aprenentatge o alumnes amb precarietat econòmica o en 
risc social. Per fer front a aquestes circumstàncies, el Departament 



d'Ensenyament dota el centre amb un mestre més de plantilla que 
permet fer una ampliació horària d'una hora diària per reforçar les 
competències bàsiques a l'etapa de primària. D'altra banda, l'A-
juntament preveu una sèrie d'activitats emmarcades en el Pla Edu-
catiu d'Entorn que permeten acostar l'alumnat a la natació, la 
iniciació esportiva, l'aprenentatge d'un instrument de corda, els ta-
llers d'estudi assistit, etc., tant en horari lectiu com extraescolar. 

L'escola té el repte d'integrar tot aquest alumnat i llurs famílies, 
de gran diversitat lingüística i cultural, en una comunitat educa-
tiva plural i de facilitar-los la participació en les activitats de l'es-
cola i obtenir uns resultats acadèmics òptims que els mantinguin 
allunyats de l'exclusió social. Un altre repte és organitzar l'activi-
tat lectiva de manera que la gran diversitat d'alumnes, amb les 
seves individualitats i ritmes d'aprenentatge, es mantinguin ac-
tius i interessats per les activitats d'aprenentatge a l'aula. 

Des de fa uns quants cursos, la direcció del centre aposta pels re-
cursos organitzatius, per estratègies de tipus pedagògic i per la 
formació del claustre per tal d'aconseguir la millora del resultats 
de l'alumnat. L'equip directiu revisa i actualitza el projecte educa-
tiu de centre. S'evidencia la necessitat de posar l'alumnat al cen-
tre del seu aprenentatge i convertir-lo en protagonista de tota 
activitat d'ensenyament i aprenentatge. Com a punt fort, l'equip 
de mestres té inquietuds i esperit de renovació i de formació per-
manent, i vol donar resposta als reptes que plantegen les carac-
terístiques de l'alumnat. 

El curs 2014/15 es planteja al claustre la possibilitat d'entrar a la 
Xarxa de competències bàsiques del Departament i s'accepta per 
unanimitat. L'equip de mestres veu la possibilitat de canviar me-
todologies a l'aula i de proposar activitats més competencials als 
alumnes. Som acceptats a la Xarxa CB i es crea el grup d'impuls, 
que iniciarà al centre uns canvis innovadors tant a infantil com a 
primària. Decidim començar per revisar l'avaluació i iniciem un 
procés d'actualització dels criteris d'avaluació per part dels equips 
de cicle. La revisió de l'avaluació comportarà de manera simultà-
nia canvis metodològics a l'aula. Com a conseqüència immediata, 
el llibre de text, fins ara suport fonamental del treball de l'alum-



nat, esdevé un recurs més i comencem a convertir l'alumne en 
protagonista del seu aprenentatge i de la seva avaluació. 

Com funciona la Xarxa CB? 

La Xarxa de competències bàsiques està formada actualment per 
mestres que reflexionen i actuen en equip per transformar la seva 
escola en un espai que afavoreixi l'aprenentatge. Hi ha una grup 
central format per una cinquantena de centres. També hi ha una 
organització territorial conformada per deu xarxes territorials que 
s'estenen arreu de Catalunya, arribant a quatre-centes cinquanta 
escoles i instituts, ¡ a cinc mil mestres. Promovem la creació d'es-
pais pedagògics en el si dels centres per empoderar els equips do-
cents. Els components de la Xarxa CB fomentem l'intercanvi 
d'experiències i la creació de sabers compartits. Compartim un 
modalitat de formació docent entre iguals i en xarxa, per millorar 
els aprenentatges de l'alumnat. Al llarg del curs s'organitzen unes 
sis trobades en què participen dos coordinadors per centre i a més 
una trobada anual a la qual poden anar tots els membres del grup 
d'impuls. Allà s'exposen les experiències més interessants desen-
volupades durant el curs i es comparteixen amb la resta de cen-
tres i mestres. En les trobades dels coordinadors sempre hi ha una 
part de conferència o xerrada feta per un expert, una altra part 
que és un espai per compartir o cocrear algun projecte o expe-
riència amb d'altres centres i una part per explicar l'aspecte més 
organitzatiu de la Xarxa. 

Per què som a la Xarxa? 

• Perquè volem afavorir que tots els alumnes aprenguin 
més i millor. 

• Perquè creiem que l'alumne ha de ser el protagonista 
del seu aprenentatge. 

• Perquè entenem l'avaluació com un procés útil per 
aprendre. 

• Perquè sabem que treballant en equip s'aprèn més i 
millor. 



• Perquè ara sabem que, en un món global, s'ha d'afa-
vorir l'adquisició d'aprenentatges autèntics, no frag-
mentats. 

• Perquè, en un món canviant, volem fomentar la inicia-
tiva, l'esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre. 

• Perquè volem que els nostres alumnes siguin compe-
tents per continuar aprenent al llarg de tota la vida. 

• Perquè sabem que cada alumne és únic i tenim altes 
expectatives per a tots i cadascun d'ells. 

La clau del funcionament de la Xarxa rau en el fet que compartim 
significats, coneixements i èxits. Ho fem a través de la plataforma 
Odissea, on pengem tots els materials i documents que descriuen 
els processos que fem als centres i fem evidents els canvis i els 
reptes de millora. Al centre reflexionem i actuem amb l'equip do-
cent i amb els alumnes. Treballem en xarxa dins i fora de l'escola. 
Els membres de la Xarxa participem tots amb implicació, interès, 
il·lusió, ganes d'aprendre... Els coordinadors dinamitzem els 
equips docents per empoderar els seus membres i tenir espais de 
trobada pedagògica. 

Al centre, el grup d'impuls consensuem objectius i criteris d'èxit i 
tenim clars els motius pels quals volem canviar. Reflexionem i ac-
tuem amb l'equip docent i amb els alumnes. Amb l'equip docent 
aprenem junts dels encerts i dels errors i treballem de manera col·la-
borativa, fent petits canvis, però més permanents i sostenibles. 

Per fer-ho possible, a començament de curs consensuem amb el 
claustre un calendari de trobades del grup d'impuls que ens per-
meti la planificació del treball de cada curs, la reflexió prèvia als 
avenços i als acords de centre, així com la valoració de la posada 
en pràctica de totes les decisions. 

Les trobades del grup d'impuls al centre ens va possibilitar fixar 
espais de treball i sobretot de reflexió sobre com volíem que fos 
la nostra escola i com aprenien els nostres alumnes. Tenir aquest 
temps regulat ens ha permès desenvolupar moltes de les accions 
que anem duent a terme al centre encaminades a l'aprenentatge 
competencial. 



La necessitat de canvi, de millora de les experiències i aprenen-
tatge dels alumnes va fer que la majoria del claustre formés part 
del grup d'impuls. 

Totes aquelles propostes que sorgien del grup impulsor es duien a 
la pràctica a les aules, retornaven a l'espai de reflexió i als cicles, de 
manera que aquells acords que anàvem prenent es basaven en la 
pràctica i l'avaluació. Després aquests acords quedaven recollits en 
claustre. Tots aquells canvis que s'anaven donant passaven a formar 
part del centre i a ser coneguts i compartits per tot l'equip docent. 

Aquest procés de reflexió ens va fer veure que calia treballar d'una 
altra manera a les aules. Calia dotar els alumnes de més autonomia 
i protagonisme en el seu procés d'aprenentatge, donar-los més 
oportunitats d'aprenentatge... D'aquesta manera vam començar a 
introduir el treball basat en projectes i els guions d'investigació de 
primer a sisè, eliminant els llibres de text a l'àrea de coneixement 
del medi i fent un treball intern sobre currículum i avaluació. 

Amb l'aprenentatge basat en projectes tenim en compte, durant 
tot el procés, les necessitats i els interessos dels nostres alumnes. 



Partint d'una pregunta o una situació problemàtica, els alumnes 
van construint coneixement. És en el nostre context, local o més 
enllà, que podem trobar situacions que ens plantegin dubtes, pre-
guntes, problemes... que caldrà resoldre. Els projectes, els de-
senvolupem a través de l'aprenentatge cooperatiu per tal que tots 
els alumnes participin activament del procés. A través d'equips 
base heterogenis, amb rols ben definits, les activitats de desco-
berta, investigació, cerca i anàlisi de la informació permeten a 
cada grup avançar cap a la resolució del projecte. A través de la 
reflexió conjunta vam veure que per poder fer un bon acompa-
nyament dels projectes i de cadascun dels grups, calia poder aten-
dre les necessitats de tots els alumnes a cada un dels grups 
classe. Per això vam iniciar la docència compartida que ens per-
met ser dos mestres a l'aula en les franges de projectes i en al-
tres espais. Per poder realitzar la tasca dos mestres a l'aula, la 
coordinació és importantíssima, per tal de valorar les passes que 
es van fent en el desenvolupament dels projectes. 

Per iniciar un projecte proposem alguna activitat que desperti l'in-
terès dels alumnes per resoldre la qüestió plantejada. A través del 
treball cooperatiu cada grup va elaborant una part del projecte de 
manera que entre tots els alumnes del grup classe el completen. 
Tots els projectes els acabem amb un producte final, que dona 
forma al procés d'aprenentatge dels alumnes. Un altre factor im-
portant en el treball basat en projectes és la comunicació del que 
s'ha estat investigant, els resultats que s'han obtingut o les con-
clusions a què s'ha arribat. Cal, per tant, treballar com serà aquesta 
comunicació, aquesta exposició del procés. Habitualment la fem a 
la resta dels companys de l'aula i a les famílies del grup classe, con-
vidant-les al centre a veure el treball dels seus fills i filles. 

El producte final i la comunicació del projecte són el punt final, 
però el procés d'aprenentatge és el que cal valorar de manera acu-
rada per poder modificar, canviar, millorar... aquells aspectes o di-
ficultats que puguin aparèixer. 

Ens els espais de reflexió creats a l'escola i a través del treball 
sorgit en el grup impulsor de la Xarxa de competències bàsiques, 
vam començar a revisar com fomentàvem que els nostres alum-



nes poguessin regular el seu propi procés d'aprenentatge. Si ens 
proposàvem que fossin els protagonistes del seu procés, ho havien 
de ser durant tot el procés. Per tant l'avaluació fou un dels aspec-
tes que vam estar treballant amb el grup impulsor, els cicles i el 
claustre del centre. Calia treballar l'avaluació com a part integrant 
del procés d'aprenentatge i no com a una sèrie d'activitats realit-
zades al final d'una unitat. 

Durant el procés d'aprenentatge, mentre es desenvolupa el pro-
jecte, tenim molt present l'avaluació formativa com a element de 
regulació de l'aprenentatge per part dels mateixos alumnes. A tra-
vés d'instruments d'avaluació com les rúbriques, els alumnes 
poden saber en quin moment del seu aprenentatge es troben pel 
que fa al treball desenvolupat. També a través de les coavalua-
cions, tenint molt clars els criteris, els alumnes poden avaluar i fer 
retorn dels aprenentatge als seus companys; i l'aprenentatge co-
operatiu permet als grups posicionar-se en la seva tasca com a 
equip i poder avançar en el procés conjunt. 



Per tant, l'autoavaluació agafa un paper destacat en els processos d'a-
prenentatge, ja sigui en el treball per projectes o en altres tasques. 

Des de la Xarxa de competències bàsiques seguim treballant els 
projectes i amb la pràctica hem vist la necessitat de poder donar 
més entitat a l'aprenentatge basat en projectes, de manera que 
durant el curs 2017/18 vam establir dins de l'horari una franja de 
projectes. Aquest curs s'han treballat els projectes amb docència 
compartida i s'han establert més espais de coordinació. Com que 
aquests aspectes, que considerem necessaris, ja els teníem reco-
llits i fixats, a través del grup impulsor de xarxa vam veure la ne-
cessitat d'anar un pas més enllà i dissenyar un projecte 
transversal en el qual ha participat tot l'alumnat del centre, des de 
P3 fins a 6è. 

A partir de l'impacte d'omplir totes les aules de diferents tipus de 
revistes, va sorgir la pregunta per part dels alumnes de per què 
no teníem la nostra pròpia revista a l'escola. 



Els alumnes es van organitzar en equips cooperatius amb la fina-
litat d'investigar què és una revista elaborant els seus propis 
guions d'investigació i consensuant-los amb la resta de companys 
de l'aula. Seguidament vam escollir el nom de la revista celebrant 
una jornada electoral que els alumnes més grans del centre es van 
encarregar d'organitzar. Es van presentar 10 noms (un per cada 
grup classe i un per part del professorat). 

Cada grup classe va proposar, a partir de l'estructura del foli gira-
tori, els continguts que hi havien de sortir. D'aquesta manera ga-
rantíem la participació de tot l'alumnat. Amb la creació d'una 
comissió mixta amb dos representants de cada grup es van deci-
dir els continguts que finalment apareixeran a la revista. Es van 
decidir quins temes en formarien part i quin curs s'encarregaria 
de cada un dels articles. 

Finalment els alumnes de 6è es fan càrrec de fer-ne l'edició i el 
centre en farà la difusió digital. 

Víctor Aregall Mañas, Montse González Fernández 
Cap d'Estudis i directora de l'Escola Charlie Rivel 



2.8. AVANCEM JUNTS. 

Un objectiu molt important és aconseguir 
que l'alumne sigui el màxim autònom possible 

i el poder adequar l'accés a 
aquesta autonomia. 

L'escola Ausiàs March va començar la seva experiència amb les SIEI'S 
(Suports Intensius a l'Escola Inclusiva) el curs 2003-2004. El motiu de 
la creació de dues unitats a la nostra escola volia respondre a una ne-
cessitat de la ciutat. Era necessari reduir la ràtio per aula dels alum-
nes del CEE Estel - Can Bori. En un primer moment, el claustre de 
l'escola no ho viu com una necessitat del centre, sinó com una impo-
sició, sensació que ha anat canviant amb el pas del temps. 

Durant aquests anys, el perfil de l'alumnat que ha format part de les 
SIEI'S ha anat variant. Hem passat d'uns nens i nenes amb dificul-
tats intel·lectuals a alumnes amb un perfil de trastorns de relació i 
per tant ens hem hagut d'anar adaptant i modificant, dirigint-nos 
cap a un treball més específic per a ells. Per aquest motiu, els nens 
i nenes que formen part de les SIEI'S disposen d'unes sessions de 
treball específiques dins les aules de Garbí i Tramuntana. Així és com 
anomenem al nostre centre aquestes dues aules. 

En aquest espai, els alumnes fan un treball d'organització i antici-
pació dels diferents moments, de l'activitat que s'ha de fer, del dia, 
de la setmana... També és el moment per treballar l'autonomia amb 
les rutines diàries, hàbits de desenvolupament personal i social a 
través d'activitats com la piscina, el taller de cuina, les sessions de 
psicomotricitat, anar a comprar al supermercat setmanalment..., així 
com aprendre a tenir consciència i gestionar les seves pròpies emo-
cions i les dels altres. 

En aquestes dues aules, els alumnes comparteixen espai amb alum-
nes de cursos diferents, però cadascú pertany al seu grup classe 
d'ordinari corresponent a la seva edat de referència. La diversifica-
ció de metodologies utilitzades a l'aula ordinària (tallers, racons, 
grups interactius, treball per projectes...) ens permet donar una 



atenció a la diversitat dels alumnes afavorint la inclusió de tot l'a-
lumnat, atenent les necessitats i característiques de cadascun d'ells. 
El recurs de la mestra d'atenció a la diversitat i els suports d'altres 
mestres dins l'aula ens permeten oferir les mesures i suports més 
universals i addicionals a tot l'alumnat. Utilitzem les SIEI'S com a re-
curs per a aquells alumnes amb necessitats de suports més inten-
sius i, per tant, cada alumne l'utilitza en funció de les seves 
característiques personals. És important que tant els recursos per-
sonals com les pròpies aules de suport tinguin un funcionament bi-
direccional, és a dir, són personal i espais del centre que s'utilitzen 
segons les necessitats de l'escola per fer suports, desdoblaments, 
tallers, racons... 

Per poder dur a terme totes aquestes tasques és molt important la 
coordinació entre el personal docent. Pel que fa als horaris, l'escola 
preveu dues reunions de cicles organitzatius i pedagògics setma-
nals, una de coordinació entre mestres i suports, sessions de prea-
valuació abans de les juntes d'avaluació, una reunió mensual de 
coordinadors/es de cicle, etc. 

Un aspecte molt important peral funcionament unitari del centre és 
l'assessorament per part de I' EAP. Aquest assessorament ha d'anar 
dirigit a la conscienciació del claustre per tal d'entendre les dinàmi-
ques d'aquests alumnes i l'assessorament a tots els professionals 
del centre (mestres, educadors, vetlladors, monitors de menjador...) 
per donar la resposta més ajustada en la seva educació. 

UN DIA A GARBÍ... 

Comença una setmana del mes d'octubre a l'escola. És una setmana 
especial per als nens del Cicle Inicial, perquè divendres marxem a 
veure les vinyes d'una masia del Penedès. 

És dilluns i a les 8:55 les tutores i els educadors de les SIEI'S anem 
a buscar els nens i nenes a la parada de l'autocar. 

Com sempre, parlem amb la Nati, que ens explica com han arri-
bat els alumnes i les possibles incidències o bé comunicacions de 
les famílies. 



Fem una fila i marxem cap al lloc on la resta de nens i nenes de l'es-
cola fan les fileres corresponents. A alguns dels alumnes, la música 
que sona a l'escola a primera hora els ajuda a situar-se en l'espai i 
en el moment d'entrada a les aules. 

Cada dia de la setmana, gairebé tots els alumnes que formen part 
de la SIEI comencen la primera activitat a l'aula de Garbí i de Tra-
muntana. És molt important per als nostres alumnes que estiguin 
"recollits" a la seva aula de referència per poder situar-se en el dia 
que vivim i en tot allò que farem, a partir de les diferents rutines. 

Cada alumne porta a terme el seu càrrec amb més o menys auto-
nomia depenent de les seves necessitats. Un objectiu molt important 
en aquest sentit és aconseguir que l'alumne sigui el màxim d'autò-
nom possible i poder adequar l'accés a aquesta autonomia. 

Fem la data al nostre calendari, on situem els esdeveniments es-
pecials (sortides, aniversaris, visites mèdiques, visites al 
CSMIJ,...) i a la pissarra; passem la llista, obrim persianes i fines-
tres, si cal; fem l'horari i repartim el material abans de començar 
l'activitat corresponent. 

Fer l'horari cada dia de manera molt seqüenciada i estructurada, re-
visant cada moment del dia, ajuda els nostres alumnes a situar-se 
en l'espai i el temps i a anticipar allò que avui viuran, tant el que els 
agrada com el que no els agrada tant; així faciliten l'anticipació de 
la possible frustració que poden sentir i comencen a treballar mos-
tres d'això i es preparen per poder-s'hi enfrontar més tard de ma-
nera més "continguda". 

Pensem que aquest treball és molt important, ja que l'anticipació 
amb els nostres alumnes és una necessitat que ells mostren per tal 
de sentir-se més segurs i emocionalment continguts. 

Avui és dilluns, i comencem a col·locar les imatges de l'horari cor-
responents a les diferents activitats i espais on es portaran a terme. 
Diferenciem amb colors quan els alumnes són a Garbí, de quan són 
a l'aula de primer, de segon o de tercer. 



Primer toca treballar Llengua oral i escrita: expliquem una noti-
cia que pot ser allò que han fet el cap de setmana, alguna cosa que 
els hagi passat o bé alguna cosa que hagin viscut a l'escola o a casa. 
Aprofitem per poder establir un diàleg i per treballar el temps d'es-
pera i l'escolta i el respecte per allò que expliquen els altres. Des-
prés podem fer dibuix i una frase de la notícia i aquí és on treballem 
aspectes de lectoescriptura (consciència fonológica dels sons que 
sonen quan pronuncio i escolto les paraules, relacions d'aquests 
sons amb paraules conegudes que també els tenen, com els noms 
dels companys, relació d'aquests sons amb les grafies que el repre-
senten, representació gràfica d'aquestes grafies...). Cada alumne 
treballa aquest aspecte al seu nivell evolutiu i sempre és molt im-
portant tenir en compte el seu estat emocional i la prioritat i el res-
pecte a com està l'alumne. És ell qui ens guia i ens expressa què li 
podem demanar i què no. 

A segona hora posarem la imatge que correspon a Música. Els nens 
de segon marxen a música amb la seva aula ordinària i els nens de 
tercer es queden a Garbí acabant les seves feines. És important an-
ticipar aquest canvi d'aula, perquè en ocasions hi ha alumnes que 
aquest fet els costa una mica i d'aquesta manera estan més prepa-
rats. Els alumnes que canvien d'espai i ho comparteixen amb la 
resta de companys de l'aula ordinària van sempre acompanyats dels 
educadors, perquè així tenen un referent adult de la SIEI a prop. 
Aquest fet els dona seguretat, els ajuda a contenir-se i a sentir-se 
acompanyats emocionalment i també en la realització i resolució de 
les activitats proposades. 

Després tindrem pati i a continuació ens toca Racó d'Identitat i de 
les Emocions. 



El treball d'aquest Racó neix de l'observació de les necessitats més 
importants dels nostres alumnes: 

• EL CONEIXEMENT I RECONEIXEMENT DEL PROPI "JO", 
DIFERENCIAT DELS ALTRES: poder funcionar sense la 
necessitat que l'altre "em faci", "em digui", "em pensi" i 
"posi dins del meu pensament"... 

• EL CONEIXEMENT D'AQUEST PROPI JO EN EL MÓN REAL 
QUE VIVIM; "EN L'AQUÍ I EN L'ARA" A L' ESCOLA I A 
CASA: poder estar connectats amb la realitat que estem 
vivint, amb el que fem a l'escola, les activitats que es 
proposen, els jocs i els diferents moments que es donen. 

• LA GESTIÓ DE LA RELACIÓ AMB L'ALTRE: identificar les 
emocions i les necessitats meves i de l'altre en el context 
de la relació, la gestió "no desbordada" d'aquestes emo-
cions, el poder posar pensament i llenguatge abans de 
l'acció més incontrolada, el que SÍ que m'agrada / el que 
NO m'agrada, el que vull / el que no vull... 

Per poder treballar i donar resposta a aquestes necessitats, ens plan-
tegem un treball sistemàtic i estructurat de la IDENTITAT i les 
EMOCIONS, a partir de diferents espais i tallers dins de l'horari: 

- EL TALLER DE CUINA. 
- EL TALLER DELS SENTITS. 
- EL COS I LES EMOCIONS (PSICOMOTRICITAT). 
- EL RACÓ D'IDENTITAT I DE LES EMOCIONS. 

Després anirem al menjador i anticipem a l'horari què menjarem 
avui per dinar. 

I a la tarda, els dilluns ens toca POE (Projecte Orquestra Escola) 
amb la seva aula ordinària. 

Aquesta activitat la realitzen els alumnes de la SIEI que estan pre-
parats i que veiem que en gaudeixen. És una activitat que requereix 
molta atenció i concentració, temps d'espera "buit" que pot resultar 
difícil de gestionar per alguns dels nostres alumnes. 



Els mestres de l'escola de música de la ciutat venen a la nostra es-
cola i ofereixen als nens (de segon a sisè) classes on poden tocar un 
instrument de corda, escollit pels alumnes, i on poden aprendre con-
ceptes musicals importants. 

Després de POE posarem la imatge de Plàstica a l'horari i a conti-
nuació la imatge de l'emociòmetre i de l'autocar, que simbolitza 
que acabem l'escola i marxem a casa. Quan arribi aquest moment, 
sona la música a l'escola i hem de fer fila i marxar a l'autocar. 

Ja hem acabat el nostre horari i ara anticipem les activitats de la 
setmana que seran importants per a ells, així com si pel fet de fer 
una sortida o una activitat extra a l'escola, com potser una festa, 
aquestes no es faran. Els dimarts anem a la Piscina, els dimecres 
fem Psicomotricitat, els dijous Taller de Cuina, i aquest diven-
dres marxem de sortida amb l'aula de primer i de segon. I els alum-
nes de tercer aniran a la seva aula de tercer i, per tant, anticiparem 
les activitats que faran i amb quins mestres podran estar. 

Avui dilluns i la resta de dies de la setmana dedicarem un espai a ex-
plicar la sortida amb fotos i vídeos: explicar com hi anirem, on ani-
rem, qui ens acompanyarà, què hi trobarem, què farem... Cal tenir 
en compte aquest treball, perquè és una activitat diferent que su-
posa un canvi important per a ells. 

Després de la realització dels càrrecs i l'explicació i anticipació de 
l'horari, dediquem una estona al nostre Emociòmetre. Hi situem 
com estem avui, com hem arribat a l'escola. És un espai on els alum-
nes poden expressar com se senten, si han tingut algun conflicte a 
casa, a l'autocar, etc. Els podem ajudar a posar pensament i llen-
guatge a allò que passa per dins i els oferim un espai on poder posar 
la seva angoixa o preocupació, un espai on sentir-se escoltat i con-
tingut i on poder diferenciar-se d'allò que poden estar vivint i sen-
tint els altres. Durant el dia, els alumnes poden anar a canviar de lloc 
el seu nom a l'emociòmetre, mostrant així quina és la seva emoció. 
Això ens permet treballar les diferents emocions, parlar de les si-
tuacions viscudes i de la pròpia identitat. 

Al final del dia revisem aquest emociòmetre per valorar com ha anat 
l'escola, com hem pogut estar, què ha passat, etc. 



Un dels moments més importants de la setmana que els alumnes 
esperen amb moltes ganes és el taller del cos i les emocions, és a 
dir, la Psícomotricitat. Per aquest motiu, els dilluns ja la col·lo-
quem a l'horari (la fan dimecres al matí). 

Com hem explicat abans, els nostres alumnes necessiten un treball 
específic de diferenciació vers l'altre, de qui sóc jo i qui és l'altre, tant 
per fora (el cos) com per dins (les emocions); poder identificar quins 
són els meus desitjós, què m'agrada i què no m'agrada, així com la 
relació amb l'altre. 

Vam pensar que la Psícomotricitat podria facilitar el treball de les 
necessitats que havíem detectat a partir d'observar les dinàmiques 
a l'aula i que el desig de moviment forma part de la seva manera 
d'expressar emocions: aixecar-se, anar per l'aula d'un lloc a l'altre, 
cridar, tirar coses al terra, picar la taula, etc., com a expressió de 
poca tolerància a la frustració i de "desbordament" davant la rela-
ció amb l'altre; així com també l'observació d'una actitud de de-
manda de "maternatge" per part dels adults referents, com a 
expressió de voler ser reconegut i cuidat, del desig de ser buscat i 
trobat, de la satisfacció i el gaudi en la relació amb l'altre, etc. Vam 
pensar i vam estructurar les sessions en dos espais ben diferenciats: 

- ESPAI DE MOVIMENT AL GIMNÀS (4 MOMENTS): 
Moment de Pensar i Parlar: on treballem la contenció emo-
cional i el poder posar llenguatge i pensament abans de co-
mençar amb l'acció. 

Moment del Joc motriu: acció motriu on posem en joc les 
nostres capacitats motrius i la gestió de la relació amb l'altre. 
És el moment de l'externalització corporal de les emocions. 

Moment de recollida i Moment de relaxació: moment de 
parar l'acció motriu i d'estar en calma. 

- ESPAI A L' AULA: 
Moment de representació: ja amb el cos en calma, marxem 
a l'aula i busquem trobar el pensament i representar allò vis-
cut a la sessió. És el moment de la representació simbòlica. 



Recordem i posem llenguatge a allò què hem viscut al gim-
nàs. Podem dibuixar, retallar, enganxar imatges de situacions 
emocionals, fer plastilina, jugar amb ninos..., revivint allò vis-
cut. És en aquest moment quan l'adult pot ajudar l'infant a re-
construir el record, treballar l'emoció i el llenguatge. 

UN DIA A TRAMUNTANA... 

Som un grup de petits genis de 9 nenes i nens que venim en auto-
car de diferents llocs de l'Hospitalet. Baixem del bus i parlant, cor-
rents, agafats de la mà, escoltant la música, anem a fer fila. A 
vegades la resta de companys de l'escola ja han pujat i altres no. 
Pugem els que hem d'anar a música, a POE, a Educació Física... Dei-
xem la motxilla i sortim corrents amb la Marina i l'Alfredo a la classe 
per no arribar tard. La resta deambulem per la classe badant amb 
l'agenda, l'abric, la cadira, els càrrecs... a ritmes diferents. 

Després de deixar les agendes obertes pel dia que correspon al seu 
lloc, comencem les rutines. Fem el nostre horari que ens ajuda a si-
tuar-nos i anticipar les feines i activitats del dia. A Tramuntana tenim 
uns horaris individuals i cada alumne realitza el seu. 

Un cop situats mirem uns contes, revistes de joguines que ens en-
canten, la revista del Barça, revistes de cotxes de les que esperem 
entusiasmats els últims números... 



Quan tothom està a punt, comencem a treballar: escollim les feines 
que volem fer de matemàtiques, de llengua catalana, de llengua cas-
tellana... Són feines individualitzades per a cada alumne i cadascú 
les té a dins de la seva carpeta de treball, però sempre ens sembla 
que les dels companys del costat són més fàcils. 

L'Àlex, que és un crack de les mates, treballa amb els companys de 
cinquè en les sessions de grups interactius proposats per a aquesta 
àrea. 

Arriba l'hora de baixar al pati i sortim amb l'entrepà a la mà per cór-
rer i jugar a pilota entre nosaltres, però sempre fem una visita als 
mestres que vigilen aquella setmana el pati i els expliquem com 
estem, si ha passat alguna cosa a la classe, etc. Si els alumnes tenen 
alguna necessitat o bé hi ha alguna situació de conflicte, els adults 
referents de les SIEI's poden tenir més informació i eines per donar 
una resposta adequada. 

Sona la música i s'acaba el pati. Comencem una altra activitat. Avui 
farem tallers amb els companys de Garbí. 



Quan acabem els Tallers arriba l'espai de Menjador. De 12:30h fins 
a les 15.00h estem amb els monitors de menjador fent moltes ac-
tivitats: pintem, fem polseres, "tatoos", juguem a futbol, que és la 
gran passió de gairebé tots els nens de Tramuntana... 

A la tarda ens toca Tallers amb els companys de cicle superior. Són 
uns tallers molt divertits i variats. A les 16:20h recollim totes les 
nostres coses, deixem la classe recollida i sortim a buscar l'autocar. 
La Nati i l'Edu ens estan esperant. Demà serà una altra història... 

Neus Monge Miralles, Marta Gisbert Vico, 
Teresa Carmona Coll 

Mestres de l'Escola Ausiàs March 



2.9. L'ESCOLA SANT JAUME ES COMPROMET AMB L'AGENDA 
21 ESCOLAR 

L'A21E implica que la comunitat escolarconsensua 
i du a terme uns plans d'acció per aplicar la sostenibilitat 

a escala del centre escolar i l'entorn 
més immediat participant en la construcció 

d'un futur més just i sostenible 

L'Agenda 21 Escolar és l'aplicació de l'Agenda 21 a la realitat dels 
centres escolars. És un compromís de la comunitat educativa per 
treballar per la qualitat ambiental i la sostenibilitat del centre edu-
catiu i el seu entorn. L'A21E implica que la comunitat escolar con-
sensúa i du a terme uns plans d'acció per aplicar la sostenibilitat a 
escala del centre escolar i l'entorn més immediat, participant en la 
construcció d'un futur més just i sostenible. 

En el curs 2006-2007, l'Escola va signar el compromís de l'Agenda 
escolar 21 amb l'Ajuntament de l'Hospitalet. 

Les tasques més significatives van ser: 

• Adequació de la setmana de la solidaritat a la proposta de 
treball de l'A21e. 

• Ubicació de tots els vectors del programa en el "moment cur-
ricular" que es treballen (nivells i àrees). 

Des d'aquell moment, les àrees i matèries integren diferents con-
tinguts lligats a l'educació mediambiental; el disseny, implementa-
ció, avaluació i revisió d'aquest continguts depèn dels cicles i 
departaments. 

Per assegurar la coherència de tota la proposta, l'escola disposa 
també de la Comissió Agenda 21. Aquesta comissió, integrada per 
representats de tots els cicles educatius, vetlla pels projectes 
transversals que es desenvolupen a l'escola i es coordinen amb 
l'Ajuntament de l'Hospitalet i amb l'ecoFEP. 



L'ecoFEP 

Davant la importància que la sostenibilitat té a la nostra societat, un 
grup de professors que treballen en escoles de la nostra institució ti-
tular Fundació per a les Escoles Parroquials (FEP) varen decidir reu-
nir-se per posar en comú quins projectes es porten a terme a cada 
escola i quins projectes es poden afrontar des de la Fundació d'Es-
coles Parroquials. 

Així va néixer l'ecoFEP. L'ecoFEP és una comissió formada per dues 
persones (un professor i un alumne) de cada una de les 18 escoles 
de la fundació. D'entrada va quedar clar que per poder tenir una es-
cola sostenible cal la implicació de tothom: direcció, professors, 
alumnes, personal d'administració i serveis, famílíes... 

El curs passat es va dedicar a intercanviar experiències i dibuixar els 
projectes de futur. Aquest any s'ha començat a dissenyar la feina. 
Tant la comissió de professors, com la comissió d'alumnes ha deci-
dit començar amb aquests projectes. 

Els projectes de la comissió d'alumnes són: 

• Aparellaments sostenibles: consisteix en l'intercanvi 
d'experiències que dues escoles porten a terme (per 
exemple l'Hort, l'Skamot verd...) 

• Dia de la Terra. Crear un esdeveniment que fomenti la 
sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. 

• Vídeo comunicació: donar a conèixer a altres escoles un 
dels projectes que es porten a terme. 

I els projectes dels professors són: 

• Plec de condicions escoles FEP sostenibles. Intentar uni-
ficar la recollida i gestió de residus especialitzats: bom-
betes, tòner, pantalles... Intentar canviar a materials 
més sostenibles: llums LED, aixetes amb polsadors... 

• Microxarxa gestió del soroll. Intentar reduir la quantitat 
de soroll de les escoles i així millorar la qualitat de vida. 



• Decàleg escoles FEP sostenibles. Intentar que les esco-
les FEP siguin més sostenibles; que hi hagi coherència i 
compromís amb la sostenibilitat a totes les escoles FEP. 

• Ir edcamp ecoFEP. Fer xarxa entre les diferents escoles 
per intercanviar experiències i idees i crear documents 
per deixar-ho per escrit. 

Projectes transversals a l'Escola Sant Jaume 

Al voltant de la temàtica mediambiental es desenvolupen alguns pro-
jectes que traspassen l'àmbit de matèries, àrees, cicles o etapes: 

Skamot Verd 

Aquest curs s'ha posat en marxa un nou projecte: l'Skamot Verd. 
L'Skamot Verd està format per un grup de 12 alumnes de primer, 
segon i tercer d'ESO. 

Són molt fàcils de reconèixer: els trobareu voltant per l'escola amb 
una bata verda i un barret al cap! De moment s'estan donant a co-
nèixer i han entrat a totes les classes (des de P3 fins a segon de 
Batxillerat). 



Una de les primeres "missions" és organitzar un concurs per dis-
senyar el logo que portarà l'Skamot i el que portaran els delegats 
sostenibles de cada classe. 

També han començat a fer "accions". La primera, informar de la con-
taminació de les piles al medi ambient i per tant afavorir-ne el reci-
clatge. Tenen moltes ganes de posar el seu granet de sorra per 
ajudar a conscienciar-nos que tots junts podem canviar el món i ja 
estan preparant més accions. 

Reciclem!!! 

La nostra escola intenta ser més sostenible cada vegada. Un dels in-
dicatius és el reciclatge. El reciclatge comporta un estalvi de matè-
ries primeres i una disminució en despesa energètica. 

A l'escola es reciclen diferents materials: 

Paper i cartró 
Cada classe té una paperera per llençar-hi el paper utilitzat. Quan 
està plena, un encarregat la buida en uns contenidors que hi ha a 
l'entrada de l'edifici. A les aules comunes (tecnologia, plàstica, la-
boratori, música...) també hi ha papereres específiques. En diverses 
aules hi ha un espai on es dipositen els fulls utilitzats (escrits per una 
sola banda) per poder-los fer servir d'esborrany. 

Taps d'ampolla 
Actualment a les classe d'Infantil i de Primària hi ha contenidors per 
a la recollida de taps d'ampolles. 

Properament es posaran uns contenidors perquè la resta d'alumnes 
(ESO i Batxillerat) també puguin contribuir en el seu reciclatge. 

Amb aquesta iniciativa es contribueix amb l'Associació Asdent. 

Bolígrafs, retoladors i altres materials 
També reciclem bolígrafs, retoladors, correctors... L'empresa que re-
cicla el material, Terracycle, fa una aportació econòmica a l'ONG que 
triï l'escola. 



Piles 
Continuem amb el concurs de recollida de piles "Apilo XII". Cada 
classe té un contenidor on diposita les piles. Aquest contenidor 
s'aboca en un de més gran que hi ha a l'entrada de l'edifici de Se-
cundària. 

La Setmana de la Solidaritat: "Imagina un món millor" 

Des de fa més de 20 anys l'Escola celebra la Setmana de la Solida-
ritat. La Setmana anterior a la Setmana Santa a l'escola "desmun-
tem" horaris, classes i activitats ordinàries: celebrem la Setmana de 
la solidaritat! 

En aquesta setmana es desenvolupen diferents projectes interdisci-
plinaris adaptats als cicles i etapes educatives. 

La temàtica d'aquest projecte gira al voltant dels eixos de sostenibi-
litat (lligat al projecte d'Agenda 21 escolar ) i cooperació (emmarcat 
en el projecte d'educació en valors) que s'alternen cada dos anys. 

Es modifica l'horari de mestres, alumnes i espais. 



Es tria un lema. El darrer que aglutinava totes les activitats en la 
Setmana de la Solidaritat amb temàtica mediambiental va ser: 
"Imagina un món millor". 

Es proposa una cançó que es treballa a tot infantil i primària i que 
serveix de motivació. 

Al llarg de la setmana, cada cicle treballa els continguts que s'han 
elaborat des dels equips de cicle i el darrer dia tota l'escola s'aplega 
per celebrar la "Cloenda". 

La "Cloenda" és un acte de caire festiu en què participen tots els 
alumnes, mestres i professors de l'escola i que està obert a famílies 
i ciutadania (sempre que la climatologia ho permet se celebra en 
una espai públic: plaça Espanyola, parc de la Torrassa...) i s'apro-
fita per posar en comú tot el que s'ha treballat al llarg de la set-
mana i es fan públics els compromisos que volem assumir des de 
l'escola. 

Els continguts que es van treballar el curs 2016-2017 van ser: 

Educació Infantil: L'aventura d'en Goteta 

L'AIGUA 
• Presentació de la setmana 
• Cançó: "Fem un salt com un salt d'aigua" 
• Taller plàstic entre tots un mural ple de gotes... "L'Aigua és vida" 
• Jocs d'aigua al pati 



EL CICLE DE LAIGUA 
• Conte "En Goteta". 
• Juguem amb en Goteta i la PDI. 
• Experiments amb l'aigua. 
• Cançó: "Rentant-se". 
• Taller plàstic: fer un peix. 
• Festa de l'aigua. Fem bombolles de sabó. 

LA CONTAMINACIÓ 
• Conte: "El peix irisat". 
• Cançó: "Peix, peixet...". 
• Experimentació i taller d'emocions viscudes a partir del conte. 
• Taller plàstic fer una bola del món. 
• Berenar solidari, compartim galetes que portarem a l'escola. 

EL BON ÚS DE L'AIGUA 
• Com utilitzem l'aigua? Fem entre tots rodolins. 
• Experiments amb l'aigua. 
• Pel·lícula: Nemo. 
• Sortida al parc de les Vidreres. 
• Pintar el termòmetre de la campanya. Confecció dossier. 

Cicle Inicial: Salva el teu futur. Protegeix la natura 
• Joc d'agrupament. 
• Projecció sobre què és ecologia. 
• Activitat de situacions de casa. 
• Tallers: Construïm un paisatge en volum/taller plàstic/Oca 

del llop vermell. 



• Projecció sobre actituds de cura de la ciutat: itinerari pel 
barri fent fotografies per analitzar-les posteriorment a la 
PDI. 
• Projecció sobre actituds per tenir cura al bosc i al mar. 
• Activitat informàtica i pintem samarretes. 
• Tallers: Construïm un paisatge en volum/taller plàstic. 
• Projecció sobre actituds de cura de la ciutat. 

Cicle Mitjà: 
• Animals en perill. 
• Joc de motivació al Parc de la Torrassa. 
• Presentació del treball de la setmana. 
• Tallers sobre animals: danses, plàstic, jocs dirigits. 
• Causes que amenacen les espècies. 
• Possibles solucions perquè no s'extingeixin els animals. 
• Cicle: Sortida al Parc de la Maternitat. Matinal. 
• Tarda: berenar solidari. 

Cicle Superior: 
• Organització de la II Fira Solidària sobre Medi Ambient. 
• Presentació de la setmana i de la campanya. 
• Motivació: Vídeo "El consum humà". 
• Organitzem la fira solidària. 
• Formació de grups de treball. 
• Recerca sobre el tema que es vol treballar. 
• Disseny de les propostes d'activitat a la Fira. 
• Preparació de les activitats. 
• Avaluació de la tasca feta. 
• Assaig de la Fira. 

ESO 
En els cursos de l'ESO, l'organització varia. Tot coincidint amb el ca-
lendari de la Setmana de la Solidaritat, els alumnes de l r i 3r rea-
litzen els treballs de síntesi a l'escola: 

lr. ESO 
"Medi ambient i desenvolupament" 
En aquest Treball de Síntesí plantegem als alumnes el repte de par-
ticipar en el projecte des del vector de la Mobilitat. Busquem, doncs, 



unes propostes de millora del nostre entorn. En primer lloc, s'han 
d'informar de quina és la situació actual del nostre barri, sobretot en 
qüestions d'accessibilitat, barreres arquitectòniques i mobilitat sos-
tenible. En segon lloc, han de parar molta atenció a les noves tec-
nologies que han aparegut i que ajuden a millorar i conciliar el 
respecte al medi ambient amb la vida quotidiana de la societat, com 
ara la utilització d'energia renovable o nous elements que impliquin 
una reducció de qualsevol tipus de contaminació, sigui visual, lumí-
nica, acústica o atmosfèrica. 

En aquest projecte podem identificar diferents fases i objectius: 

la. Motivació i reflexió: sensibilitzar, involucrar i promoure va-
lors ecològicament solidaris. 
2a. Compromís: apostar decididament per una pràctica real. 
3a. Diagnosi: estudiar la realitat del centre en l'àmbit escollit 
i detectar possibles millores. 
4a. Pla d'acció: es proposen solucions als problemes detec-
tats. Qui, què, com i quan es faran. 
5a. D'avaluació i seguiment: verificar el grau d'assoliment de 
les propostes de millora. 

Un cop finalitzat aquest procés, han de passar una prova de con-
ceptes que doni testimoni dels coneixements i compromisos assolits 
durant el Treball de Síntesi. 

3rESO: 
"Interculturalitat a la nostra ciutat» (educació intercultural) 
El Treball de Síntesi triat per als alumnes de 3r d'ESO està dedicat a la 
Interculturalitat a Catalunya i es desenvolupa durant la Setmana de 
la Solidaritat. Per aquest motiu, durant tota la setmana, a partir de les 
activitats es treballaran una sèrie de valors (tolerància, respecte, aco-
lliment...) que contribueixen a millorar la convivència entre diverses 
cultures presents al nostre barri i, per extensió, al nostre país. 

Per què INTERCULTURALITAT? Perquè el moment històric i social ens 
empeny a reflexionar-hi i a actuar amb coneixement, solidaritat i 
respecte. 



L'objectiu fonamental del Treball és potenciar la coexistència, la 
interacció i intercomunicado en un pla de igualtat de cultures dife-
rents en un mateix territori i comprovar l'enriquiment mutu que 
aquesta situació comporta. Els diferents tipus d'activitats que es rea-
litzen són: tallers, sortides, conferències, enquestes, etc. Al final del 
TdS avaluarem. 

És una setmana, doncs, plena d'experiències i on els alumnes poden 
conèixer realitats molt diferents de les que viuen habitualment. Els 
alumnes de 2n i 4t d'ESO realitzen els seus respectius crèdits fora 
de l'escola (de dilluns a dimecres) i el dijous i divendres s'incorpo-
ren a les activitats comunes: esmorzar solidari, dinar solidari i 
cloenda. 

La Campanya solidària. 

Cada curs escolar, l'escola contacta amb una ONG que treballi la te-
màtica triada. 

L'ONG presenta els seus projectes a tota la comunitat educativa i es 
realitzen diferents activitats per difondre'ls. Tota l'escola s'implica 
en aquesta campanya amb diferents activitats: donatius, esmorzar 
solidari, berenar solidari, dinar solidari, venda de pastissos, curses 
solidàries..., i tot el que es recapta es lliura com a donatiu a l'ONG. 

Sònia Esteve Martínez 
Directora de l'Escola Sant Jaume de la FEP 



2.10. L'AULA D'ACOLLIDA A L'INSTITUT RUBIÓ I ORS 

Treballar en un entorn multicultural com el nostre 
és com tenir un tresor 

L'Institut Rubió i Ors està situat al barri de Can Serra, a L'Hospita-
let. És un centre que funciona des de fa 22 cursos com a institut de 
secundària, però que abans havia estat una escola de primària. 

Des dels anys noranta, el barri de Can Serra ha experimentat una 
gran transformació, amb la rebuda de persones migrades de dife-
rent procedència, sobretot d'origen sudamericà, però també de 
Marroc i Pakistan. Darrerament s'estan incorporant bastants alum-
nes procedents d'Amèrica Central. Les diferents comunitats mante-
nen els costums del seu lloc d'origen i es relacionen bàsicament 
entre elles: es reuneixen amb altres persones de la mateixa nacio-
nalitat i compren en comerços els propietaris dels quals també són 
del mateix país. És, doncs, un barri on hi ha molt poc ús del català 
en la vida social. 

El centre reflecteix la situació social del barri. Les incorporacions 
de nois i noies de diferents procedències han modificat les dades 
referents a l'escolarització: mentre que l'any 2007 l'alumnat d'o-
rigen estranger representava un 40%, actualment representa, 
aproximadament, el 85% del total de l'alumnat del centre. La ma-
joria de les famílies procedents del centre i sud d'Amèrica ha vis-
cut un procés de reagrupament familiar després d'anys de sepa-
ració i les experiències arrossegades pels nois i noies influeixen en 
l'adaptació al nou entorn familiar, escolar i social. Les condicions 
laborals impliquen, en la majoria d'ocasions, que els adults hagin 
d'estar moltes hores fora de casa i disposin de poc temps com-
partit amb els fills i filles. 

La mobilitat durant el curs és elevada: acostumem a anar rebent 
alumnes d'incorporació tardana al llarg de tot el curs i, en els últims 
anys, algunes famílies han tornat al seu país d'origen durant el curs 
escolar. Aproximadament, una cinquena part dels matriculats a l'ESO 
són alumnes de nova incorporació al sistema educatiu català. 



Aquests aspectes configuren una diversitat significativa molt alta, i 
per atendre-la cal fer una bona distribució dels recursos: assignació 
als grups, organització de l'Aula d'Acollida, Projectes de Diversifica-
ció Curricular, elaboració de Plans Individualitzats, Tallers d'Estudi 
Assistit, etc. El centre participa en diferents projectes impulsats des 
del Departament d'Ensenyament i també de l'Ajuntament de L'Hos-
pitalet per atendre les necessitats educatives de tot l'alumnat. 

A nivell intern, l'acollida a tot l'alumnat en general i, de manera es-
pecífica, a l'alumnat que s'incorpora per primera vegada al sistema 
educatiu català, esdevé clau per posar els fonaments per al seu pro-
grés acadèmic. Des de l'aula d'acollida es treballen aspectes emo-
cionals que estan a la base de la convivència i de l'aprenentatge, 
però creiem que és tot el centre qui ha d'estar preparat per acollir 
les persones noves que s'incorporen. 

En el primer moment en què l'alumne/a arriba a l'institut, intentem 
cuidar petits detalls que poden ajudar a fer més fàcil l'acollida al 
centre: la presentació de l'alumne/a als conserges, que seran les 
primeres persones que trobarà a la porta, a la persona tutora de 
l'aula ordinària, el traspàs de la informació a tot l'equip docent, fa-
cilitar-li l'horari personalitzat,... En definitiva, és important donar se-
guretat a l'alumne/a que es presenta amb les incerteses pròpies de 
qui ha canviat de país, de sistema educatiu, de manera de viure i, 
fins i tot, de referents familiars. 

L'ACOLLIMENT 

Actualment a l'institut disposem de dues dotacions d'aula d'acollida, 
amb dues professores que ja fa anys que fan aquesta tasca al cen-
tre. Aquest aspecte facilita la gestió de l'aula d'acollida, el treball 
amb l'alumnat nouvingut i la coordinació amb el professorat de l'aula 
ordinària. 

L'acolliment de l'alumnat nouvingut comença en el moment que es 
té el primer contacte amb la família. D'aquesta primera trobada 
s'encarrega l'equip directiu. Seguidament, la rebuda de l'alumne/a 
en el seu primer dia al centre la fan les tutores de l'aula d'acollida, i 



serveix per tranquil·litzar, fer el primer acompanyament i explicar-li 
les informacions més rellevants referents al funcionament de les 
classes, facilitar-li la incorporació al centre i començar a establir lli-
gams que ens uniran durant tot el curs escolar. Un cop l'estudiant 
s'incorpora al ritme de l'institut és essencial l'acolliment per part de 
tot l'equip docent i pels companys i companyes. Per això des 
de l'aula d'acollida portem un seguiment de l'evolució de l'adaptació 
de cada jove i donem algunes pautes al professorat per tal de faci-
litar el seu acolliment i integració al nou entorn. 

Creiem indispensable que l'alumnat se senti acollit des del primer 
moment, i aquest acompanyament ha de ser durant un llarg període 
de temps, ja que l'ajudarà a superar el dol migratori més ràpida-
ment, integrar-se progressivament i adaptar-se al nou entorn que al 
començament li resulta tan aliè. Aquest objectiu no només s'acon-
segueix amb recursos humans i bona voluntat, sinó que també és 
important disposar d'altres recursos adequats, com són els espais i 
els materials d'aprenentatge. 

En el nostre institut, els espais on l'alumnat nouvingut fa classes 
d'aula d'acollida són dues aules específiques, i en cadascuna hi ha 
una de les professores. El fet que disposem de dues aules destina-
des exclusivament a fer aula d'acollida és molt important, ja que 
permet personalitzar l'espai d'acord amb el dia a dia de l'alumnat 
que les utilitza, i això facilita la seva acollida i adaptació, i fa que 
sentin aquestes aules com un espai de referència. Per exemple, a 
l'aula tenim decorades les parets i els suros amb fotografies de sor-
tides i celebracions que realitzem, treballs que han fet, i làmines 
amb frases clau que necessiten saber per comunicar-se oralment 
quan són a classe. També tenim penjat un mapamundi gegant amb 
fletxes que surten dels diferents continents i indiquen els noms de 
cadascun dels alumnes i les alumnes. Així s'adonen de la diversitat 
de procedències de l'alumnat, i que la seva experiència guarda punts 
en comú amb molts altres estudiants. Acostumen a valorar força 
aquest mapa, i l'observen sovint per recordar d'on són els companys 
i companyes o per comprovar que la professora no s'ha oblidat d'in-
cloure els últims noms. 
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Disposar de dues aules també facilita l'organització dels materials, 
ja que es poden tenir tots a l'abast dins d'un mateix espai i utilitzar-
los al llarg del dia. Com hem dit, són també espai de referència de 
l'alumnat, no només com a espai d'aprenentatge, sinó que sovint 
també és un espai al qual acudeixen a l'hora del pati si necessiten 
parlar d'alguna cosa que els inquieta. Considerem que l'espai és un 
factor clau pel procés d'adaptació de l'alumnat nouvingut i el seu 
progrés acadèmic, i en el nostre cas, sentim que l'alumnat mostra 
comoditat, seguretat i confiança, aspectes indispensables per tal que 
es senti acollit al centre i al nou entorn que el rep. 

L'APRENENTATGE 

La llengua catalana a l'aula d'acollida l'ensenyem mitjançant la di-
dàctica de la llengua estrangera. L'enfocament de la matèria és to-
talment intercultural, i també comunicatiu per facilitar que l'alumnat 
faci un ús funcional del català, i puguin ser competents i utilitzar-lo 
tant a nivell quotidià com a nivell acadèmic. Així, la comunicació es-
devé la fi i el mitjà per a l'aprenentatge del català com a L2, amb 
l'objectiu d'aprofitar les situacions comunicatives en contextos reals 
per generar la interacció i afavorir l'aprenentatge vinculat al context 
de l'alumnat. 



A la diversitat de l'alumnat cal respondre-hi amb diversitat de me-
todologies. Aquesta és la manera de treballar de la nostra aula d'a-
collida. Per això fem ús d'aquells recursos i mecanismes que 
permeten que tot l'alumnat de l'aula, amb independència de les 
seves característiques, puguin aprendre el màxim dins de les seves 
possibilitats. Cada estudiant té un horari personal i un pla indivi-
dualitzat on es tenen en compte els continguts, el nivell d'assoli-
ment, la metodologia i els criteris d'avaluació emprats. 

Així doncs, la metodologia emprada a l'aula d'acollida és principal-
ment la del treball multinivell, on la programació és oberta i flexible 
amb múltiples opcions de treball per a l'alumnat, permetent dife-
rents nivells de participació i resolució, i diferents opcions d'avalua-
ció. Així, es permet un ensenyament personalitzat que té en compte 
els diferents ritmes i estils d'aprenentatge. El treball mitjançant la 
tutoria entre iguals també és un mètode emprat a l'aula d'acollida 
ja que trobem que és molt efectiva per a l'educació inclusiva. 

Les activitats que fem faciliten el treball en grups heterogenis però 
també el treball individual. Sovint són activitats dinàmiques i viven-
cials, per tal que l'aprenentatge sigui significatiu i per promoure el 
desenvolupament de les habilitats comunicatives (comunicació oral, 
comprensió lectora i expressió escrita) i millorar la competència lin-
güística de l'alumnat nouvingut. L'ús de les TIC és un recurs que 
fem servir ja que és molt útil per l'aprenentatge del català com a L2. 
A banda de les activitats pròpiament lingüístiques també incorporem 
activitats que permetin l'alumnat conèixer i descobrir aspectes cul-
turals, no només de la societat catalana sinó també de les diferents 
cultures d'origen de l'alumnat. Considerem essencial dissenyar les 
activitats des d'una perspectiva intercultural, i en cap cas eurocèn-
trica, ja que un dels objectius és formar joves tolerants i respectuo-
sos envers la diversitat cultural de la societat actual. Per això, 
dissenyem activitats i projectes basats en celebracions i cançons ca-
talanes, en el descobriment de la geografia i llocs turístics rellevants 
de Catalunya i en el coneixement de persones populars del territori 
català, però al mateix incorporem sempre la vessant intercultural 
que inclogui aspectes i visions diverses d'arreu del món. A més a 
més, l'aula d'acollida també participa en certàmens, projectes, sor-
tides i activitats especials. 



PROJECTES ApS EN ELS QUE PARTICIPA L'AULA D'ACOLLIDA 

CICERONE 

L'institut participa en aquest projecte, impulsat des del Pla Educatiu 
d'Entorn, des del curs 2009-2010 i va rebre, juntament amb els al-
tres instituts participants, el premi del Projecte Aprenentatge Servei 
de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, en el marc del X Encuentro 
estatal de Aprendizaje y Servicio, celebrat el passat mes de desem-
bre a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat. 

Com el propi nom del projecte indica, Cicerone és qui guia a qui ho 
necessita, perquè a l'inici d'un gran canvi, com és en aquest cas el 
de deixar-ho tot, per endinsar-te en una nova vida, un nou país, una 
nova escola, nous companys/es, una llengua diferent, un nou sis-
tema educatiu, diferent cultura,...; és un tornar a començar i molt 
sovint una experiència molt dura per als nois i les noies que arriben 
de diferents països del món al nostre país, al nostre centre. 

Abans de començar el projecte, cada curs es fa una sensibilització a 
tots els grups de 3r d'ESO. Hi col·labora algun antic Cicerone de 4t 
d'ESO. La participació és voluntària i es fa un procés de selecció, in-
sistint en el compromís i la responsabilitat. Al llarg de tots aquests 



anys que venim realitzant aquest ApS, hem vist l'alta participació 
d'alumnes que, en el seu moment, també es van incorporar de ma-
nera tardana al nostre sistema educatiu i que, d'alguna manera, 
volen retornar l'afecte i l'acompanyament que van rebre de Cicero-
nes anteriors. 

Els voluntaris es formen durant vuit sessions, que es porten a terme 
des de diferents àrees i serveis de l'Hospitalet, d'octubre a gener, 
per intentar que l'inici de la nova aventura en què es veuen immer-
sos/es aquests/es joves nouvinguts/des els hi sigui planera i afec-
tiva. Hi reflexionen, es posen en la seva pell i, un cop han acabat 
aquesta formació, assumeixen el repte d'aconseguir que l'alumnat 
de l'Aula d'Acollida (AA) se senti el més acollit i integrat possible. 

La fase d'ensenyament i conversa amb l'alumnat nouvingut dura de 
gener a maig, aproximadament. Cada quinze dies, l'alumnat Cice-
rone es troba amb l'alumnat de l'AA de primer any i l'ajuda amb l'i-
dioma, amb les tasques de classe, amb les diferents curiositats que 
pugui tenir o amb el funcionament de l'institut. Fan ús de jocs per 
conèixer la cultura i les tradicions del nou país, a través de les fes-
tes i cançons, i fan també un intercanvi d'informació sobre les tra-
dicions i festes dels diferents països dels que procedeix el nou 
alumnat. Les primeres dinàmiques són més dirigides, per trencar el 
gel i fomentar la relació. Es fan, també, parelles lingüístiques: cada 
Cicerone té adjudicades una o dues persones de l'AA amb qui com-
partir una estona de conversa per a conèixer-se primer, i després, 
amb l'ajut d'un guió proporcionat per les tutores de l'AA, aprendre 
frases, expressions i vocabulari que es poden trobar en diferents si-
tuacions comunicatives quotidianes. 

La formació inclou aspectes de participació comunitària, gestió del 
conflicte, estereotips i prejudicis, dol migratori i ús de la llengua ca-
talana. 

La implicació de l'alumnat en l'acolliment dels iguals esdevé un ins-
trument molt valuós i enriquidor per ambdues parts. Compartir ex-
periències semblants aporta una visió optimista d'èxit i una 
referència per als alumnes que acaben d'arribar i encara no troben 
el seu lloc a l'institut i a la ciutat. 



Les sortides extraescolars que es realitzen en el marc del projecte 
Cicerone, busquen fomentar la convivència i la inclusió social de l'a-
lumnat nouvingut i promoure la interculturalitat. 

Fem, durant el primer trimestre, un itinerari pels diferents serveis i 
entitats del barri que puguin ser d'utilitat: Serveis Socials, l'Esplai, 
la Biblioteca, el Centre cultural. És una sortida que es fa conjunta-
ment Cicerones i alumnat de l'AA de 3r i de 4t d'ESO del centre. 
Abans, però, fan una sortida prèvia només els Cicerones dels dos 
instituts. El que es pretén amb aquesta sortida és informar a l'a-
lumnat de l'AA sobre els serveis que tenen al barri i a l'abast, en el 
cas que els necessitessin, i informar dels recursos que ofereixen. 

Una altra sortida que fem és una visita al mercat, on els i les Cice-
rones acompanyen a l'alumnat de l'AA de l r i de 2n d'ESO a fer pre-
guntes a les diferents parades. Les persones que hi treballen són 
voluntaris/es per a la llengua que tenen conveni amb el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) de l'Hospitalet i estan preparats/des 
per atendre a l'alumnat en llengua catalana. L'objectiu de la sortida 
és treballar el lèxic prèviament estudiat a la classe de l'AA, com és 
el vocabulari relacionat amb les fruites, les hortalisses, els peixos, els 
diferents tipus de carns,... en un entorn quotidià. 



La formació que rep l'alumnat Cicerone és molt valuosa també en 
altres aspectes de la vida del centre, com a la jornada de portes 
obertes o en la convivència diària del centre, perquè es treballen 
valors com el respecte, la cura dels altres, l'empatia o la solidari-
tat, entre altres. 

Com a cloenda a l'activitat, l'Aula d'acollida agraeix a aquest alum-
nat el seu esforç i dedicació durant tot el curs i com a reconeixe-
ment de la seva molt valuosa tasca, a més de l'acte organitzat des 
de l'Ajuntament a tots els participants en projectes d'ApS, a l'insti-
tut també es fa un petit acte i es lliuren diplomes confeccionáis per 
l'institut, amb fotografies on apareixen els i les protagonistes del 
projecte en diferents activitats realitzades durant el curs. 

EL CRIQUET ENS UNEIX 

És un projecte ApS molt recent, iniciat al nostre centre el curs 2016-
2017, promogut pel Centre de Normalització Lingüística (CNL) de 
l'Hospitalet i amb la col·laboració del Servei de Mediació Comunità-
ria. Té com a principal objectiu fomentar la cohesió social de l'a-
lumnat dels centres educatius, la convivència, l'ús del català i donar 
a conèixer la diversitat cultural de la ciutat. La formació va adreçada 
a l'alumnat procedent de L'índia o el Pakistan, per la proximitat i co-
neixença que té amb aquest esport. Es treballen dues parts impor-
tants; la primera, aprendre la normativa de joc del criquet en català, 
que serà la llengua d'ús en totes les sessions de formació i en les 
sessions on l'alumnat i l'ex alumnat de l'Aula d'Acollida farà la for-
mació de la resta de companys i companyes dels seus respectius 
grups-classe. I, la segona part, oferir eines i recursos pera poder re-
soldre possibles conflictes de forma autònoma, que poden sorgiren 
el temps de joc. 

Un cop acaben les sessions de formació, l'alumnat ja preparat co-
mença les sessions d'ensenyar tot el que ha après a la resta de com-
panys i companyes de la seva classe. I practiquen un esport que els 
ensenyants coneixen molt bé, però que molts companys i compa-
nyes de classe no el coneixen i no n'havien jugat mai. 



Com a tancament i comiat de formació i pràctica d'aquest esport, 
s'organitza un partit de criquet entre els diferents instituts partici-
pants en aquest projecte ApS. 

Un dels punts forts del projecte consisteix en què es produeix un 
intercanvi de rols, ja que és l'alumnat de l'aula d'acollida qui en-
senya l'esport i la seva terminologia a la resta de companys, amb la 
qual cosa obtenen el reconeixement dels altres i millora la seva au-
toestima. 

Acollir, ensenyar, aprendre, compartir, escoltar, mirar, adaptar, 
acompanyar, valorar, experimentar, respectar, empatitzar, descobrir, 
integrar, incloure, abraçar, riure, patir, observar, imaginar, viatjar, 
recordar, animar, somiar, superar... Totes aquestes accions i moltes 
altres són les que formen part de la nostra tasca diària a l'aula d'a-
collida. Moltes d'elles són bidireccionals, ja que tant nosaltres com 
l'alumnat les vivim en l'espai i el temps que compartim. Considerem 
que tenim molta sort de poder aprendre de la diversitat cultural del 
nostre alumnat, ja que l'enriquiment professional i personal que 
rebem és altament gratificant. Treballar en un entorn multicultural 
com el nostre és com tenir un tresor. 
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2.11. AMB L'HORT APROPEM LA NATURA A L'ESCOLA SANT 
JOSEP - EL PI 

Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. 
Es el lenguaje del entusiasmo, 

de las cosas hechas con amor y con voluntad 
en busca de aquello que se desea 

o en lo que se cree 
Paulo Coelho 

Quan a l'escola una activitat arrossega els alumnes sense gaire es-
forç, és que funciona. Quan mai no et diuen que no volen participar 
en alguna tasca d'aquella activitat, és que agrada. Quan et pregun-
ten "quan ho tornem a fer?", és que engresca i omple els seus inte-
ressos. Això és el que ens ha passat a l'escola Sant Josep - El Pi 
amb l'hort escolar urbà. El grau de participació i satisfacció ha estat 
tan gran, des que vam començar, al curs 2010-2011, que està to-
talment integrat a la vida del centre. 

La idea inicial de muntar un hort al centre va sorgir del desig de crear 
un espai on es trenquessin els estereotips d'una aula clàssica, de 
generar un espai diferent on els alumnes poguessin experimentar 
en primera persona rutines desconegudes per ells i que, a la vegada, 
els servissin per exemplificar conceptes treballats a les classes. 

El fet de tenir alguna experiència personal en altres centres i de tenir 
molt d'interès per relacionar l'escola, la ciència i la natura, va aju-
dar a encetar el projecte. També cal dir que l'Escola Joan Maragall, 
veïna nostra, havia començant un projecte similar i s'han produït 
moments de col·laboració i ajudes mútues. 

El projecte el vam iniciar distribuït en quatre branques: la primera, 
muntar físicament l'hort i adaptar-lo a les necessitats dels alumnes 
de diferents edats (Muntem un hort). La segona era donar suport 
a les matèries treballades a l'escola en tots els nivells educatius d'in-
fantil i primària (L'hort a l'aula). En tercer lloc, volíem relacionar i 
identificar l'hort (la terra i el conreu) com a font d'aliments pri-
maris, necessaris i saludables (Fem salut amb l'hort? Ens ali-
mentem bé). I la quarta prioritat era conèixer de primera mà les 



feines hortícoles que es fan en un hort real per part dels pagesos 
(Fem de pagesos). 

Aquestes quatre branques del projecte s'han mantingut en el temps, 
però adaptant-se a les diferents particularitats de cada curs. 

Muntem un hort 

Als inicis, vam haver de solucionar diferents problemes i prendre de-
cisions en les quals vam voler implicar directament els alumnes. 
Primer calia cercar l'espai on situar l'hort. En ser una escola ur-
bana, situada al barri de Sant Josep de l'Hospitalet, no disposà-
vem de terra cultivable en condicions. La solució va arribar quan 
investigàrem els espais de les terrasses internes que no es feien 
servir. Vam decidir habilitar-ne una de les dues de què disposem. 
Això ja va definir el tipus d'hort; no podia ser l'hort clàssic a terra 
sinó en taules de conreu. L'Ajuntament ens va donar els permisos 
oportuns i vam muntar l'hort. L'àrea d'educació també ens va ofe-
rir posteriorment ajut econòmic per al projecte que vam presentar. 
L'escola, doncs, podia fer "números" de la despesa inicial, que, evi-
dentment, era la més gran. 

Muntatge de l'hort 



Endrecem eines 

Collita d'enciams 

En poc temps vam aconseguir els materials, la majoria comprats i 
d'altres fabricats per nosaltres: 6 taules de cultiu altes, 2 taules més 
grans però baixes per als més petits, armaris d'exterior, bancs, 
penja-eines i taula feta amb palets, eines diverses: aixades, ras-
clets, pales, regadores, plantadors, testos, compostadora, mànega 
i sistema de reg, planxes de fusta per al terra, fibra de coco i fems 
de cucs, verms i compostadores, recipients grans per hidratar la 
fibra, testos grans i jardineres, etc. 



Els alumnes de cicle superior van mesurar l'espai i el mobiliari, van 
analitzar i triar la distribució dels elements de forma més eficient i 
segura i van investigar l'orientació i lluminositat per afavorir millor 
el creixement de les plantes que volíem conrear. 

Quan ja teníem l'espai habilitat, vam començar a sembrar i plantar 
diferents hortalisses per començar a experimentar com anava. 

Els resultats van ser molt positius, encara que les nostres primeres 
collites no eren gaire abundants. 

A part dels elements materials de l'inici, també n'hem incorporat de 
nous, alguns de fets per nosaltres: hivernacles, cernedora per al 
compost (amb materials reciclats), nous bancs (de palets pintats), 
taula de fusta i menjadora d'ocells (palets), espantaocells i més 
eines específiques com l'espiral del compost i pala gran, vaporitza-
dors, materials més científics com termòmetres, sensors, cameres, 
lupes, mesuradors meteorològics, etc. 

Hort a l'aula 

Com a docents, la integració de l'hort a la vida diària dels alumnes 
és bastant intuïtiva i no gaire complicada d'incorporar als diferents 
àmbits. A més, és un entorn força competencial on es donen situa-
cions properes a tots nosaltres. Els alumnes estan encantats i tenim 
ja d'entrada el seu interès guanyat, per poder fer classe a l'hort i 
amb l'hort. 

D'entrada sembla que únicament les matèries de medi, natural i so-
cial, serien les més adients. Però cal adonar-se que, de forma glo-
balitzada, totes estan interrelacionades. 

Si parlem de matemàtiques, cal mesurar, calcular, organitzar l'es-
pai i les superfícies, fer i interpretar gràfics, podem inventar-nos 
problemes, revisar dades diverses, treballar amb fraccions, deci-
mals, proporcions, utilitzar la geometria, treballar amb polígons, càl-
cul d'àrees, perímetres, els diners, mesures de longitud, massa, 
capacitat, temperatura i superfície... 



Per posar alguns exemples, s'han fet gràfics de creixement i segui-
ment de les hortalisses per part d'alumnes de cicle mitjà, gràfics de 
creixement amb alumnes de l r i 2n on les referències eren pals on 
marcaven l'alçada de la planta i sense introduir encara les unitats de 
mesura, gràfics de variacions de temperatures al llarg del dia i la nit, 
i comparar-la amb la temperatura de l'hivernacle, s'han fet càlculs 
de superfícies de l'espai disponible i de cada taula per part dels 
alumnes del cicle superior, utilització de diners a la botigueta soli-
dària de l'hort a Sant Jordi... 

Pel que fa al medi social, no hem d'oblidar que estem ubicats geo-
gràficament prop de la plana deltaica del riu Llobregat i als vessants 
de la Serra de Collserola i que, abans, les terres que ocupa l'escola 
eren terres de conreu. Si ens documentem en la història de la ciu-
tat, podem comprovar que l'Hospitalet era una zona agrícola, on es 
conreaven els cereals, les vinyes, el cànem, etc., en funció dels in-
teressos comercials de l'època. Estem parlant desde l'any 1850 fins 
als primers anys del segle xx. A més, encara queden algunes de les 
masies que estaven distribuïdes pels barris propers com Can Su-
marro (del segle xvi, actual biblioteca municipal), Ca l'Esquena Cre-
mat (del segle xix, a la Rambla Just Oliveres), Ca n'Oliver (Casa de 
pagès, segle xvm, a la cantonada del Carrer Xipreret), Can Riera 
(masia, segle XVII, també al carrer Xipreret i declarada bé cultural 
d'interès local) al barri del Centre, Can Samsó (de finals del segle 
xvm, al carrer Ciutat Comtal 2-4, amb cantonada amb l'Avinguda 
Carrilet) al barri de Sant Josep, Can Trabal (del segle XVII, al Camí de 
la Cadena, 1) al barri de Bellvitge, entre d'altres que es poden visi-
tar actualment. 

També en aquest àmbit treballem l'agricultura com a font econò-
mica, formant part del sector primari, juntament amb altres pro-
fessions. 

El treball d'ubicar el relleu de la zona on estem (riu Llobregat i el 
seu delta, serralada de Collserola i plana litoral) determina i justifica 
molts esdeveniments de la història. 

Si ja parlem de medi natural, es poden fer molts lligams amb les 
classes: cicle de la vida, funcions vitals, morfologia de les plantes, 



reproducció sexual i asexual dels vegetals, éssers vius autòtrofs i 
heteròtrofs, éssers vius associats a l'hort, la metamorfosi (com la 
de la papallona de la col)... Els alumnes de sisè han fet un inventari 
d'animals que viuen en algun moment a l'hort i passen de la tren-
tena d'espècies. 

Des del punt de vista de la ciència, podem promoure activitats més 
pròpiament científiques, com ara l'observació, petites recerques 
sobre el món vegetal, utilitzar diferents procediments científics 
(com la recollida de dades, treballs de mesura, classificació vege-
tal, etc.), interrelacions entre éssers vius (xarxes tròfiques), fer 
servir eines més tecnològiques (sensors, càmeres, termòmetres, 
microscopis, lupes...). 

La meteorologia està íntimament lligada a les feines del camp. Cal 
controlar temperatura, humitat, grau d'il·luminació, canvis de les es-
tacions, etc. 

El treball de llengües està intrínsecament lligat a les altres matè-
ries. Cal explicar, redactar, retolar, aprendre vocabulari en diferents 
idiomes, aprendre contes, refranys, dites (del costumari català de 
Joan Amades, per exemple), consulta i cerca d'informació al calen-
daris del pagès1; també vam elaborar un bloc "HortEsjep"2 que ha 
servit de recull de dades, enllaços i informacions; per la festa de 
Sant Jordi es va muntar una botigueta de venda de productes 
de l'hort amb finalitats solidàries, es van retolar les hortalisses de la 
parada, van fer de botiguers i van promocionar els productes en llen-
gua anglesa... 

En definitiva, cal comunicar mitjançant diferents recursos del llen-
guatge, a la resta de la comunitat, els coneixements adquirits en els 
nostres treballs (a les altres classes, a altres escoles, a mares i 
pares, institucions...). Aquests recursos de comunicació poden ser 
murals, presentacions, bloc escolar, fotografies, vídeos, etc. 

1. http://www.calendaridelspagesos.cat/calendari/ 
2. http://hortesjep.blogspot.com.es/ 

http://www.calendaridelspagesos.cat/calendari/
http://hortesjep.blogspot.com.es/


Botigueta solidària de l'hort escolar 

L'àmbit tecnològic s'ha treballat, moltes vegades, de forma im-
plícita en les activitats fetes. Si hem fet el seguiment de creixement 
de plantes amb càmeres,3 si hem utilitzat sensors de temperatura, 
si hem recollit dades diverses, si hem fotografiat4 o gravat vídeos,5 

han estat els ordinadors i algunes tecnologies associades les que 
ens han ajudat a manegar aquestes dades digitals per estudiar-les 
i mostrar-les.6 

La part artística també queda coberta amb activitats diverses: ens 
inventem cançons amb una base coneguda però amb lletra que con-
tingui el vocabulari de l'hort, fabriquem estris o mobiliari pera l'hort 
amb materials de rebuig, construïm l'espantaocells, dibuixem amb 
pintures fetes amb fruits i vegetals, dibuixem del natural plantes i 
fruits, etc. 

3. Creixement de les llavors de girasol. 
https://www.youtube.com/watch?v=YRb7z9IwOHk 
4. Com circula l'aiguadintre de la tija. https://www.slideshare.net/jchi-
vitel/com-circula-laigua-dintre-de-lpit 
5. Tenim pugons a l'hort. Pugons a l'hort. 
https://www.youtube.com/watch?v=hm2CHlvYtlc 
6. Veiem créixer una llavor de llentia. 
https://www.youtube.com/watch?v=yOR7dpNjFJs 

https://www.youtube.com/watch?v=YRb7z9IwOHk
https://www.slideshare.net/jchi-
https://www.youtube.com/watch?v=hm2CHlvYtlc
https://www.youtube.com/watch?v=yOR7dpNjFJs


Menjant bledes 

Fem salut amb l'hort. Ens alimentem bé. 

És evident que una alimentació variada i equilibrada és el més acon-
sellable per tenir una bona salut entre d'altres coses, i en l'alimen-
tació s'hi ha d'incorporar diàriament les fruites i verdures, tant crues 
com cuinades. 

El fet que els alumnes s'emportin a casa les hortalisses que cui-
den i conreen els dona més valor per a ells i les tenen en millor 
consideració. 

Els demanem que, quan portin a casa algun producte de l'hort, 
col·laborin a netejar-lo i cuinar-lo. Si després ens porten alguna 
fotografia de com se l'han menjat, molt millor i les l'exposem al 
suro de l'hort. 

Fem de pagesos 

Si consultem l'origen del conreu de la terra, veiem que és relativa-
ment recent en la història de la humanitat (fa uns 10.000 anys que 
l'espécie humana va començar a domesticar animals, seleccionar i 
conrear cereals i d'altres plantes). 



Si ens acostem més als nostres dies, podem observar que molts dels 
nostres avis i besavis es dedicaven al conreu de la terra (fins als 
anys quaranta del segle passat, més de la meitat de la població ac-
tiva espanyola treballava en el sector agrari. L'any 1984, la propor-
ció havia baixat molt, amb un 18 % de la població total ocupada7). 
Podríem dir que actualment només un 3 % de la població activa es 
dedica al conreu de la terra. 

A l'escola consultem l'Almanac del Cordill8 perquè ens dona una visió 
del camp que ara no es té, ja que ha canviat ("L'Almanac del Cordill 
és un calendari que divulga la bona tradició i el bagatge cultural dels 
nostres avis. [...] recupera els fonaments del que som i és una guia 
pràctica per a les feines de cada dia. Ofereix receptes i consells útils 
sobre alimentació, cuina, agricultura i salut".) 

A hores d'ara, això ja no és així. El gros de la població activa actual 
es dedica majoritàriament al sector secundari i terciari, o sigui, als 
sectors econòmics que transformen la matèria primera i als serveis, 
respectivament. El sector primari, on se situa l'agricultura, actual-
ment té un impacte laboral molt petit. Si preguntem en qualsevol 
classe de l'escola les professions de mares i pares, veiem que pràc-
ticament ningú es dedica al conreu de la terra professionalment. 

Paradoxalment, l'agricultura dona de menjar a la població, cobrint 
una de les necessitats bàsiques. També és un element important en 
les relacions comercials i en l'economia general dels països, amb un 
fort impacte en l'economia global. 

I tot i això, el conreu de la terra està subestimat socialment, segu-
rament perquè sembla imperceptible en un entorn urbà. 

És per això que trobem de vital importància que l'escola sigui cons-
cient d'aquesta necessitat de conèixer l'origen dels nostres aliments 
i per això la vivència de l'hort a l'escola és important. 

7. http://www.monografias.com/trabajos94/economia-espanola/economia-
espanola.shtml 
8. http://cordill.cat/productes/almanac-del-cordill/almanac-del-cordill-2018/ 

http://www.monografias.com/trabajos94/economia-espanola/economia-
http://cordill.cat/productes/almanac-del-cordill/almanac-del-cordill-2018/


També reforcen aquest concepte de donar rellevància a l'hort les 
sortides a llocs reconeguts propers, com el Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, tallers diversos als camps de conreu, colònies a granges-es-
cola, etc. 

També és important que es conegui l'única zona agrícola que resta 
a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, Can Trabal, amb una super-
fície de 994.000 metres quadrats que corresponen a un 8 % de la 
superfície de la ciutat. Sembla que les intencions de l'Ajuntament 
són de construir el Parc de Can Trabal, que donaria accés al Parc 
Fluvial del Llobregat9 i serviria com a pulmó verd de la ciutat con-
servant les terres de conreu. 

Per posar-nos a fer feina amb l'hort, hem hagut d'aprendre a domi-
nar diferents tècniques i treballs propis dels pagesos. 

Hem treballat amb eines pròpies de pagesos adaptades a l'hort 
urbà: aixades, rasclets, pales, plantadors, regadores, planxes de 
planter, hivernacles, etc. 

També ens hem hagut d'informar de les necessitats: llum, humitat, 
nutrients, poda, entutorats, lligats, sembra de planters (com a mè-
tode de reproducció), etc. de cada hortalissa per poder-la conrear de 
forma efectiva. 

Hem hagut de solucionar problemes originats per malalties i pla-
gues en algunes plantes, per després tractar-les de forma ecològica 
i sostenible. Per exemple, vam tenir míldiu als pèsols i als carbas-
sons, una mosca blanca feia malbé les fulles de les mongetes, la 
erugues de la papallona de la col es menjaven voraçment les fulles, 
els pugons es van instal·lar a la camamilla i no la deixaven créixer 
bé, els pardals picaven els enciams i les cols quan eren petites (amb 
la construcció de l'espantaocells vam solucionar el problema), etc. 

Per familiaritzar-nos-hi, hem posat cartells per identificar les hor-
talisses. 

9. http://www.ccma.cat/324/el-projecte-de-transformacio-de-la-granvia-a-
lhospitalet-de-llobregat-es-licitara-al-maig/noticia/2784344/ 

http://www.ccma.cat/324/el-projecte-de-transformacio-de-la-granvia-a-


Podríem dir que s'han aconseguit amb escreix les fites marcades ini-
cialment. Després d'aquests vuit cursos ens hem adonat que, a part 
dels quatre blocs o branques que inicialment ens vam plantejar, 
també s'han obert d'altres mirades del treball a l'hort implícites en 
elles mateixes. La part emocional ha estat un aspecte important tre-
ballat directament: saber compartir, saber col·laborar en un treball 
d'escola entre tots els nivells, fent-lo així transversal en els cursos i 
en els continguts treballats. 

Esperem, doncs, continuar amb la inclusió de l'hort a les aules. El 
que ens satisfà i ens anima a continuar amb l'experiència són els 
comentaris que rebem dels alumnes. 

A part del comentaris diaris, hem fet un formulari per demanar-los 
l'opinió i propostes de l'ús de l'hort a l'escola. Les respostes han estat 
diverses però amb un factor comú, que és que aprecien aquest espai 
integrat a l'escola. 

Quant a les feines, les que més agraden (de les 14 plantejades) són: 
regar, sembrar i/o plantar, fer collita, escardar i/o cavar la terra i 
treure herbes i llençar-les a la compostadora. 

Sobre si creien si els servien les activitats de l'hort a les classes i els 
motius, la valoració ha estat sempre positiva. Aquestes són algunes 
respostes textuals: "Per relaxar-me i aprendre coses sobre les plan-
tes; si tu vols tindré un petit hort a casa, amb l'hort escolar he pogut 
aprendre a cultivar". "Sí, porque aprendemos más haciendo que mi-
rando". Sí, perquè t'ensenya com cuidar plantes i provar nous sa-
bors". "Crec que sí perquè així descobrim la natura i com es 
reprodueixen les plantes...", "Sí, perquè aprenem a cuidar les plan-
tes i coses sobre els diferents tipus de vegetals. És molt divertit i 
emocionant". 

De les hortalisses que més recorden que s'han emportat a casa do-
minen els enciams, bledes, raves, espinacs i calçots. 

Dels plats elaborats amb la verdura portada a casa, les amanides 
són les més abundants, després les truites, verdura bullida i bledes 
amb patates. 



Quant a les emocions o sentiments sentits a l'hora d'anar a l'hort, 
de les 23 proposades, les sis més triades són: alegria, tranquil·litat, 
pau, relaxament, curiositat i emoció. 

Al final proposàvem una pregunta oberta on podien expressar al-
guna cosa no exposada a les preguntes anteriors. "Que l'hort és 
superbonic i està molt ben cuidat per tota l'escola. Que tota una 
escola vagi a l'hort i que entre tots el cuidem, m'agrada". "Jo vull 
canviar l'espantaocells, perquè esta molt vell, i ho podríem fer més 
divertit". "A mi, l'hort m'agrada perquè és divertit i m'agrada em-
portar-me coses que normalment no menjo, com el nap". "És un 
lloc per relaxar-se fent coses tranquil·les". "Jo voldria que no vin-
guin els pardals i proposo posar una xarxa". "A mi m'agradaria 
plantar més varietat de verdures i també alguna fruita, ja que fins 
ara no hem plantat cap fruita. També m'agradaria baixar més es-
tones a la setmana". "La responsabilitat de tenir una planta durant 
una mitja hora m'agrada molt". 

Vull acabar valorant positivament com a equip docent aquesta ex-
periència encetada i que cada curs continua integrada al centre. La 
satisfacció que ens suposa que els alumnes hagin fet seu l'hort i que 
en gaudeixin és molt gran. 

Creiem també que la proximitat de plantes, ja siguin d'un 
jardí, de testos o jardineres, o arbres del pati o hortalisses de 
l'hort, donen un ambient de treball col·lectiu molt més agra-
dable en el qual es pot fomentar la serenitat en el desenvolu-
pament de les tasques escolars.10 

Estem oberts a incorporar tots aquells canvis i aportacions que ens 
puguin enriquir, com la intervenció del CRP de l'Hospitalet quan va 
organitzar un grup de treball de diferents escoles que tenen hort i 
que servia de plataforma d'intercanvi de les experiències de tots. 

Esperem continuar molts cursos més i que els nostres alumnes re-
cordin la vivència de sentir la natura mitjançant l'hort. 

10. CHIVITE PÉREZ, Jesús. "L'Hort escolar urbà". Perspectiva escolar, març / 
abril 2012, núm. 362, pàg. 57. 



Entre col y col, lechuga... Així diu el refrany, que significa que es re-
comana variar les tasques perquè les rutines no acabin per moles-
tar-nos i que puguem gaudir d'allò que fem d'una forma més 
divertida. I no quedar-nos, ara per naps, ara per cols, sense fer allò 
que ens motiva. Això és el que volem. 

Jesús Chivite Pérez 
Mestre Tutor l'Escola Sant Josep - El Pi 



2.12. PROJECTE PINTEM CONTES. INS BELLVITGE 

La Diada de Sant Jordi, l'alumnat il·lustrador 
es desplaça a l'escola dels petits autors, 

que els esperen expectants. 

1. Pintem contes! Jornada d'Il·lustració d'ApS 

Des de fa gairebé deu anys, l'alumnat de l r de Batxillerat Artístic de 
l'INS Bellvitge posa els seus coneixements d'il·lustració al servei de 
petits autors de contes, els nens i nenes de l'escola veïna de Primà-
ria homònima, l'escola Bellvitge. Els uns treballen i redacten el conte 
al llarg del curs; els altres, les tècniques d'il·lustració. L'alumnat de 
Batxillerat es desplaça la Diada de Sant Jordi a l'escola per il·lustrar 
el conte de cada nen o nena davant seu mateix. 

Aquest projecte d'Aprenentatge Servei - ApS comporta un ventall 
molt ampli d'aprenentatges vinculats: 

• Millora i/o fomenta la competència comunicativa i l'ex-
pressió escrita, la creativitat narrativa i la cal·ligrafia de 
l'alumnat de Primària. 

• Dona vàlua al procés artístic i a les sortides professionals 
de la modalitat del Batxillerat Artístic, en el cas de l'a-
lumnat de Secundària. 

• En ambdós casos (Primària/Secundària), afavoreix les 
habilitats del treball cooperatiu de l'alumnat; n'impulsa 
la socialització, la sensibilització i el compromís amb la 
paraula i la cultura; la implicació en actes i festes de 
caire cultural, que ens identifiquen com a comunitat; en 
fomenta l'anàlisi crítica i el pensament abstracte i en po-
tencia l'autoestima a través del procés creatiu i el pro-
ducte resultant. 

• Finalment, per part de la comunitat educativa, fomenta 
la coordinació entre Primària i Secundària i la coopera-
ció interdisciplinària (Mengua-visual i plàstica) 

El servei, per tant, es vincula amb l'aprenentatge de la llengua al 
llarg de tota l'escolarització a la Primària i amb l'estudi de les tècni-



ques d'il·lustració a la matèria de Dibuix Artístic a l r de Batxillerat, 
però també, i no menys important, amb el desenvolupament d'ha-
bilitats socials i cíviques, que ha de ser transversal i continuat al 
llarg de tot l'ensenyament. 

2. La il·lustració, al servei de la competència lingüística. 

Per motius culturals i socials, el nivell d'expressió escrita dels nos-
tres alumnes és deficient i sovint mostra mancances bàsiques d'or-
tografia i d'expressió. Un dels reptes de la comunitat educativa 
actual és sens dubte la millora de l'expressió escrita del nostre 
alumnat, tal com queda palès en els informes PISA, que ens si-
tuen com les mateixes proves de Competències Bàsiques del De-
partament d'Ensenyament en uns nivells clarament baixos en 
aquesta competència. 

Pensem que la clau de l'èxit per atènyer aquest repte que tenim com 
a societat rau a encarar el problema des de la Primària, d'una forma 
motivadora, per tal de garantir unes bases sòlides i imprescindibles 
a la Secundària. 

El projecte respon, per tant, a aquesta necessitat social de tipus cul-
tural-educatiu, però les seves repercussions són molt més àmplies, 
perquè el desenvolupament de la capacitat de l'expressió escrita 
dels infants va unida de forma inexorable a la del pensament abs-
tracte i al raonament lògic i crític de l'adult. 

3. Encarant el repte... Un treball previ molt seriós i una Diada 
de Sant Jordi molt especial. 

Els alumnes de Primària de l'Escola Bellvitge, amb motiu de la cele-
bració de la Diada de Sant Jordi, redacten contes d'invenció pròpia 
en diferents llengües (català, castellà, anglès) al llarg del primer tri-
mestre de cada curs. Posteriorment, coincidint amb el mateix dia 
de la Diada, el 23 d'abril, l'alumnat de l r de Batxillerat Artístic de 
l'institut veí INS Bellvitge es desplaça a l'Escola Bellvitge per oferir 
els seus serveis d'il·lustració als petits autors i autores. Cada alumne 



del nostre institut il·lustra el conte d'un nen o nena davant seu ma-
teix, el qual prèviament l'ha escrit de la seva mà en un DINA-3. 

En acabar el primer trimestre, tot l'alumnat de Primària de l'escola 
Bellvitge, de primer fins a sisè, han de redactar un conte breu, d'u-
nes 100 paraules màxim, de collita pròpia: cada nen o nena escriu 
en funció de les seves experiències individuals i dels seus neguits 
creatius. Atès que som en un barri de molta diversitat cultural, en 
el cas que l'infant no domini prou bé la llengua catalana o caste-
llana, se'ls ofereix també la possibilitat d'escriure el relat a dues o 
tres mans, amb altres companys o companyes. Els mestres de pri-
mària treballen amb els petits autors els diferents aspectes de l'ex-
pressió escrita: puntuació, cal·ligrafia, ortografia, expressió, rique-
sa lèxica, etc., per tal que el text estigui a l'altura dels futurs il·lus-
tradors adults. 

Quan l'autor, amb l'ajuda del seu mestre o la seva mestra, ja té polit 
el seu text, el plasmarà per escrit, primer en llapis i després a bolí-
graf, amb la seva pròpia cal·ligrafia a la part inferior d'un full DINA-
3 pautat. La part superior es reserva per a la futura il·lustració. 

Quan els relats estan enllestits, es fan arribar a l'institut Bellvitge. A 
les classes de Dibuix del segon trimestre, el nostre professorat es-
pecialista en fa una lectura en veu alta davant del grup de Batxille-
rat Artístic. Cadascú n'ha de triar un per il·lustrar-lo. 

Primer procedeixen a fer una anàlisi personal del conte escollit, la 
qual cosa els permet de copsar els processos de pensament dels 
més petits i atansar-se al món infantil, experiència que sempre els 
resulta molt enriquidora i sorprenent. Com més petit és l'autor, més 
difícil acostuma a resultar-los trobar la il·lustració escaient, ja que la 
seqüenciació lògica de les idees és més surrealista. En aquest pro-
cés analític, l'adolescent recorda inevitablement la pròpia infantesa 
i se sent reflectit en les maneres i formes de fer dels infants. 

Després d'aquesta fase analítica de la narració, es passa a treballar 
la il·lustració. El professorat de Dibuix explica les característiques 
que ha de tenir una il·lustració i l'alumnat comença a fer esbossos, 
notes de color, de composició, etc. Aquest treball previ implica el do-
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mini de tècniques que fins ara aquest alumnat no havia aplicat, com 
el treball cromàtic per generar un ambient adequat al sentit del relat 
i la tria encertada dels dibuixos que s'hi han de plasmar per tal d'a-
conseguir que una il·lustració atrapi en una imatge el món imagi-
natiu de les paraules d'un infant. 

La Diada de Sant Jordi, l'alumnat il·lustrador es desplaça a l'escola 
dels petits autors, que els esperen expectants. Allà mateix, amb la 
base sòlida de tot el treball i reflexió previs realitzats a l'institut, por-
ten a terme in situ, davant del mateix petit autor o autora, la il·lus-
tració del seu conte a la part superior del DINA-3. L'experiència 
demostra que, en un primer moment, autor i il·lustrador actuen amb 
cautela l'un respecte de l'altre, però, en el moment en què el nen o 
nena veu el personatge que havia imaginat plasmat a través de la 
mà de l'il·lustrador, es produeix una sinergia de forces especial i es 
crea una atmosfera de festa i d'alegria per la feina conjunta feta 
entre l'adult i l'infant. 

A mesura que els estudiants van acabant el dibuix, els més petits en 
companyia dels seus mestres els porten a la biblioteca, espai gran 
per deixar assecar les il·lustracions. Un cop assecats, els mestres 
de l'escola Bellvitge recullen tots els fulls DINA-3 amb els contes 
il·lustrats i procedeixen a fer-ne un llibre enquadernat, de gran for-



mat, que queda exposat a la biblioteca de l'escola per a gaudi d'in-
fants i famílies. 

Al llarg dels gairebé 10 anys de durada d'aquesta activitat d'ApS 
s'han generat una vintena de llibres de contes il·lustrats. Aquests lli-
bres formen part del corpus de la biblioteca escolar de l'escola Bell-
vitge, que els cedeix a altres biblioteques o els exposa amb motiu de 
la celebració de jornades d'ApS. 

Aquesta difusió posa de relleu la tasca dels infants i dels adolescents 
davant de les seves famílies, del veïnat i del barri en general. 

4. Els autèntics protagonistes de la Diada. 

El projecte Pintem contes és una activitat en què, com es pot veure 
pel que hem dit fins ara, els protagonistes absoluts són els nens i 
nenes de Primària i els nois i noies de Secundària. Ells i elles són els 
autors dels textos i de les il·lustracions i donen forma de manera ac-
tiva al llarg de tot el procés al disseny del projecte: decideixen lliu-
rament què escriure i com plasmar-ho gràficament, trien lliurament 
els temes del relat i quin conte volen il·lustrar, etc. El professorat fa 
només de guia i introductor dels continguts necessaris perquè relats 



¡ imatges arribin a bon port, l'autoria dels uns i de les altres és única 
i exclusiva de l'alumnat que hi participa. 

Un dels moments més bonics de l'experiència és, any rere any, quan 
aquest protagonisme, inicialment individual, esdevé compartit, en el 
moment que l'il·lustrador (de Secundària) posa la seva feina i el seu 
bon saber al servei de l'autor (de Primària) el dia de la Diada. 

Grans i petits acaben esgotats de treballar tantes hores seguides. 
Per això, sempre fem un petit esbarjo en què els uns i els altres, en 
companyia de mestres i professors, assaboreixen un esmorzar co-
munitari de germanor i comenten com va la jugada. 



5. Volem xarxa, més i millor! 

Amb aquest projecte d'ApS, que va veure la llum per primera vegada 
ara ja fa gairebé deu anys, l'institut i l'escola Bellvitge, han avançat, 
plegats, en la tasca cabdal i enriquidora de fer xarxa educativa. Sens 
dubte un dels seus principals valors és justament l'estret treball en 
xarxa, amb enfocament comunitari, entre centres educatius de la 
localitat, entre el professorat de Primària i de Secundària-Batxillerat 
i entre el professorat de disciplines diverses (transversalitat). 

La combinació de paraula escrita i il·lustració implica dominar mol-
tes habilitats alhora i saber-les emprar de manera adient. És sens 
dubte una activitat complexa, ja que cada part ha d'adequar el seu 
llenguatge a la intencionalitat de l'altre per tal d'aconseguir el pro-
ducte final: el conte i la il·lustració. 

És indubtable que sense la coordinació de mestres de l'escola amb 
el professorat especialista de Dibuix Artístic no seria possible de cap 
de les maneres tirar endavant una activitat aparentment tan senzi-
lla com aquesta, però en el fons tan complexa. Justament aquesta 
coordinació entre nivells educatius i especialitats és un dels aspec-
tes que més valora el professorat implicat en el projecte. 

6. Ens avaluem..., per millorar. Els nostres reptes de futur. 

La mateixa dinàmica del projecte empeny l'alumnat a autoavaluar-se 
de forma permanent "per estar a l'altura" d'un esdeveniment tan com-
promès i públic, procés d'autoavaluació potenciat pel professorat-guia. 

D'altra banda, el dia de la Diada té lloc un procés avaluador emi-
nentment vivencial al mateix pati on normalment es fa la il·lustració 
dels contes. Al llarg del matí van passant-hi nens i nenes (de primer 
a sisè) a veure i donar la seva opinió de com va la il·lustració del seu 
text. S'inicien converses entre petits i il·lustradors valorant la tasca 
que s'està fent, aportant sovint, en el mateix moment, propostes de 
millora, idees noves, etc. Els mestres i les mestres han d'actuar molt 
organitzats perquè tothom pugui participar-hi i dir-hi la seva i atents 
a recollir totes les aportacions dels infants i il·lustradors. Aquesta 
avaluació viva fa que, de vegades, l'esbós que portava en ment l'a-



lumnat del Batxillerat Artístic sigui modificat sobre la marxa i con-
verteix el procés creatiu en quelcom compartit i viu. 

Es necessita en tot moment una actitud oberta i respectuosa envers 
els resultats i que posi de manifest l'interès per l'experimentació i la 
curiositat en la recerca creativa d'un mateix i dels altres. De forma 
puntual, els alumnes il·lustradors no poden suportar "tanta pressió" 
i no poden acabar el dibuix, perquè no estan acostumats a treballar 
tantes hores fora de classe, "exposats a les mirades i sotmesos a l'o-
pinió del públic"..., o, millor dit encara, del "petit client". 

Tanmateix, en acabar l'activitat, tots estan contents i satisfets. To-
thom hi ha participat amb bona predisposició i han pogut intercan-
viar experiències creatives i observar diverses sensibilitats. Els 
mestres i professors, sota la seva mirada atenta i amorosa, 
els acompanyen en aquest moment de desenvolupament i reafir-
mado de les seves personalitats. 

Normalment el mateix dia professorat i mestres també troben un 
moment per compartir la valoració de la jornada i determinar prò-
ximes sessions de treball per al futur. Més endavant es tornen a tro-
bar les persones que han organitzat l'activitat per reflexionar amb 
més calma sobre la temporització, els materials utilitats, l'organit-
zació, amb la idea d'afegir-hi noves propostes de millora. 

D'aquesta autoavaluació del projecte per part de mestres i profes-
sorat n'ha sorgit la idea recurrent de poder-lo millorar en el futur do-
tant-lo d'una segona part imprescindible, per tancar-lo de forma 
adient: un conte té una tradició oral que n'és l'essència i raó de ser; 
és el que li dóna sentit. Així que assumim com a repte de futur tan-
car aquesta activitat d'ApS amb la lectura dels contes il·lustrats per 
part dels nens i nenes a la gent gran. 

Ambdós centres educatius, l'institut Bellvitge i l'escola Bellvitge, va-
lorem molt positivament la llarga experiència d'aquesta activitat 
d'ApS entre centres educatius de diferents nivells a l'Hospitalet. 

Adela Barreda Pasqual 
Directora INS Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat 



2.13. LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ARMA D'INSTRUCCIÓ MAS-
SIVA 

Passaré les hores a la biblioteca del carrer Quaranta-dos, 
el lloc que més m'estimo de Nova York,... 

Frank McCourt 

Així comença la historia 

Vet aquí que una vegada, fa molts anys, en aquella hora màgica en 
què els llibres i els éssers que hi viuen a dins prenen vida, a l'Hos-
pitalet hi havia un grup de persones lletraferides passejant enmig del 
desordre, els misteris i les creences. Va ser allà, en el moment que 
la filla de la coronela creuava les pàgines que descriuen els boscos 
daurats de Lothlórien, quan va decidir que calia organitzar unes tro-
bades per facilitar als promotors de la lectura l'intercanvi d'opinions, 
projectes i anhels. 

I ho va fer. Va convocar els interessats en una cantonada del capí-
tol catorze, a la mateixa cantonada que temps era temps una prin-
cesa i un pirata es trobaven cada nit, abans d'escapar-se junts, 
solcant els set mars, en un vaixell de paper. 

Diuen que alguns personatges va declinar la invitació adduint que el 
caos té el seu propi equilibri i la seva pròpia lògica. D'altres, en canvi, 
s'hi van presentar i van formar un consell d'iniciats, un cercle d'a-
prenents. Allà hi havia el mestre que somniava pilotar un aeroplà, la 
bibliotecària col·leccionista de postals de núvies, l'historiador afec-
cionat a la música, l'àvia que sabia tots els idiomes, el llibreter que 
llegia novel·les policíaques i alguns més. 

Aquell nucli de gent diversa es trobava un cop al mes als antics lo-
cals del Centre d'Estudis de l'Hospitalet (CEL'H), al carrer Major. Eren 
una dotzena i es van constituir com a «Sopa de lletres». Van fer 
molta i bona feina. Navegaven per les setmanes, pels mesos i pels 
anys, a la recerca de com fer de la ciutat un lloc on les persones fos-
sin més sàvies, més cultes, més lectores. Buscaven fórmules ima-
ginatives per estructurar i ordenar les idees que emanaven 



d'aquelles trobades, discutien concordances i desestimaven solu-
cions impracticables. Alguns dels projectes es van fer realitat, com 
les «Fires del llibre» que va organitzar la llibreria Perutxo; d'altres, 
en canvi, van ser efímeres, com la revista que recollia tot allò que 
relacionava la literatura infantil i juvenil amb l'Hospitalet, i encara 
n'hi va haver que van ser l'origen, el germen, d'accions perdurables 
en el temps, com la «Lliga dels llibres»; però la gran idea sorgí 
enmig d'una nit de celebració, reunits a la part més fonda del cau, 
quan es va acordar que calia impulsar les biblioteques escolars. 

Aquesta va ser la conxorxa i al crit de «Lemesoff viu!1» es van dis-
persar i van començar a intentar influir en diferents àmbits socials. 
Alguns van tenir èxit i van aconseguir que des de l'Ajuntament es 
donés —encara es dona— un suport explícit a les biblioteques, a 
totes les biblioteques, les municipals, les de la Diputació i les es-
colars. D'altres van continuar la seva feina de formiga en els cen-
tres escolars, amb pocs mitjans si es vol, però amb molta il·lusió, 
creant grups de treball en el si del Centre de Recursos Pedagògics, 
col·laborant i editant materials des d'El Casalet, Associació de Mes-
tres de l'Hospitalet —recordem la mítica revista L'H 100—, apun-
tant-se al programa Puntedu, participant en seminaris, jornades i 
esdeveniments diversos, sempre amb el convenciment que la bi-
blioteca escolar no és una reivindicació i conscients que una es-
cola sense persones que disposin d'hores per organitzar les 
activitats relacionades amb la lectura i sense recursos materials és 
una escola que pateix. 

Una biblioteca escolar hospitalària 

La biblioteca escolar és un concepte, no és necessàriament un indret 
físic on emmagatzemar els llibres i altres documents; ara bé, si l'es-

1. Raül Lemesoff és un heroi argentí que dedica la seva vida a repartir lli-
bres pels barris més pobres de les ciutats argentines. Vol que la lectura 
formi part de la vida quotidiana i per això, va comprar un vehicle Ford Fal-
cón de 1979 —el vehicle que usava la dictadura per fer desaparèixer per-
sones, precisament— i el va tunejar com a d'Arma d'Instrucció Massiva. El 
vehicle, en forma de tanc, està proveït de prestatgeries repletes de llibres 
que en Raúl Lemessoff reparteix gratuïtament entre la població. 



cola disposa d'una sala específica, millor, perquè la funció d'acollida, 
d'espai on regna l'hospitalitat, queda reforçada. 

Com són les biblioteques escolars? 

D'entrada, són diferents de les públiques perquè els objectius i 
prioritats són uns altres i perquè compten amb l'avantatge que els 
usuaris són els alumnes amb un horari assignat per anar-hi a fer 
activitats relacionades amb la lectura i l'escriptura. Els usuaris són 
fixos, són fidels i això permet fer un seguiment de la seva evolució 
com a lectors. A més, l'escola organitza í programa contextos i si-
tuacions d'invitació a la lectura que la fan visible i present en tot 
moment. És habitual que l'alumnat participi d'activitats com la lliga 
dels llibres, els padrins de lectura, la lectura del diari, el bibliopatí, 
les visites d'autors, l'hora del conte, els concursos literaris, els jocs 
florals, etc. 

Tenir els llibres ben classificats i accessibles és recomanable. És útil 
disposar d'un fons ben organitzat í actualitzat, és clar!, però allò que 
distingeix la BEQ (Biblioteca Escolar de Qualitat) és que se sustenta 
en uns supòsits que passen per entendre que l'infant és, cada cop 
més, el veritable protagonista del seu procés d'aprenentatge i ha 
deixat de ser un receptor de missatges acadèmics. El concepte d'en-
senyament-aprenentatge va lligat a uns objectius que es concreten 
en les capacitats de l'alumnat i en uns continguts que depassen el 
marc d'un ensenyament purament transmissor de coneixements, lo-
calitzats exclusivament a l'aula. 

En aquest sentit, tenim escoles que desenvolupen projectes de bi-
blioteca fantàstics i converteixen aquest lloc en un dels eixos peda-
gògics del centre, en un punt de trobada cultural i recreativa, en un 
indret d'ampliació dels coneixements autònoms dels infants. Són 
centres educatius que volen acostar la vida escolar a la realitat i fer 
invisibles les parets que els separen de la societat. 

L'escola dels homes lliures de la qual parlava José de San Martín no 
s'aconsegueix conformant-se amb les propostes dels llibres de text, 
aïllats en el microcosmos escolar. Es tracta d'implícar-se en el pro-
cés de construcció d'espais de llibertat, d'espais per aprendre, per 



comprendre, es tracta d'arr¡scar-se a emprendre camins nous, iti-
neraris diferents, a no romandre impassibles enfront dels múltiples 
interrogants i les inèrcies conformistes i formular idees alternatives 
que permetin avançar a la recerca d'una escola compromesa amb la 
societat, amb l'entorn. La biblioteca escolar ajuda, en gran manera, 
a fer que això sigui possible perquè cal invertir moltes hores en la 
lectura —Fernando Mora, el neuropsiquiatra, parla de 10.000 hores 
per esdevenir un bon lector— i moltes energies per acompanyar el 
procés lector de cadascun dels infants, amb l'objectiu de fer-los per-
sones crítiques i lliures. 

La biblioteca escolar no és cap reivindicació 

La biblioteca escolar de qualitat és una bona eina educativa, avalada 
per moltes evidències. En citem tres, a tall d'exemple: 

La primera ens recorda que, fruit de la necessitat de regular les bi-
blioteques dels centres educatius, un organisme internacional 
(l'ONU) va promoure un manifest mitjançant la UNESCO (Organit-



zació de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura), 
on indicava quin havia de ser el funcionament, el finançament, el 
personal, els serveis, etc. que ha d'oferir la biblioteca escolar. Es 
tracta d'un document molt ben detallat i regulat, on se'n mencionen 
els efectes positius quan afirma que «està demostrat que amb un 
bon funcionament de la biblioteca escolar, els alumnes progressen 
en escriptura i en lectura, saben aprendre millor, resolen millor els 
diferents problemes i creix la seva experiència respecte a les tècni-
ques d'informació i comunicació». 

Un llibre afegeix vida a la vida, diuen, i per fer-ho possible les bi-
blioteques són quelcom més que espais adequats de conservació i 
ordenació dels llibres per a la seva lectura. Són espais vius d'a-
prenentatge continu, i instrument per a la comprensió tolerant 
entre persones, nacions i cultures. 

La segona evidència ens remet a un estudi sobre aquesta temàtica, 
Impact of school libraries on learning2 (Williams, Wavell i Coles, 

2. https://scottishlibraries.org/media/1211/impact-of-school-libraries-on-
learning-2013.pdf 

https://scottishlibraries.org/media/1211/impact-of-school-libraries-on-


2001), realitzat a Escòcia, on es verifica que els estudiants dels cen-
tres amb biblioteca escolar obtenen puntuacions més altes en les 
proves de lectura, llenguatge, història o matemàtiques, i reïxen en 
alfabetització informacional, treballs per projectes, augment de co-
neixement, a part de mostrar una actitud més positiva cap a l'apre-
nentatge, més motivació i una autoestima més elevada. 

En els darrers anys s'han realitzat estudis d'investigació —fins a sei-
xanta, arreu del món— on queda palès que a les escoles on es dis-
posa d'una biblioteca escolar de qualitat i d'un bibliotecari qualificat 
—com és el cas dels centres educatius amb batxillerat internacional 
on la figura del bibliotecari és obligatòria— els alumnes tenen més 
oportunitats d'èxit i els seus resultats milloren. 

La tercera, ens fa veure que als centres on hi ha programa de bi-
blioteca escolar de qualitat (BEQ), la «bretxa digital» entre els in-
fants de famílies que disposen d'accés a Internet de banda ampla i 
els que no en tenen es minimitza enormement. 

Amb aquests tres apunts n'hi ha prou per entendre que la biblio-
teca escolar és un dret irrenunciable. 

Construint espais de llibertat 

A la nostra ciutat, potser encara no tenim totes les biblioteques es-
colars com les voldríem. El lloc que ocupa la biblioteca en alguns 
centres no és el més indicat i els punts de lectura i el nombre de do-
cuments que contenen no arriben als mínims que marquen els or-
ganismes oficials i les recomanacions dels experts. 

En canvi, sí que disposem de comunitats educatives implicades en 
el procés de construcció d'espais per aprendre, i amb uns equips de 
mestres potents i il·lusionats amb les noves maneres d'organitzar 
l'escola, buscant mètodes i accions educadores que acompanyin 
amb èxit els infants. Resulta emotiu. En el cas de les biblioteques, 
passa quelcom de semblant i només cal visitar-ne algunes per ado-
nar-se de com arriba a ser de valuosa la seva empremta per a tota 
la comunitat. 



Els equips de mestres s'han hagut d'adaptar als nombrosos canvis 
ocorreguts en els darrers temps, entre els quals destaquen els se-
güents: 

Primer, les tecnologies, que han ajudat a entendre que el mestre 
ha deixat de ser la persona que sap i s'ha convertit en la persona que 
ajuda a trobar la informació, la persona que acompanya, la persona 
que guia, que tutela; el mestre és qui va de la mà, aprenent també, 
constantment. 

En segon lloc, els canvis de normatives, de lleis, de conceptes im-
prescindibles que cal ensenyar, d'avaluacions diagnostiques, d'uni-
tats didàctiques canviants, etc., que impedeix sovint el repòs, el 
temps d'espera que necessitem per comprendre què estem fent. 

També les condicions socials de l'alumnat i les onades immigratò-
ries ens han posat davant un alumnat variat, multilingüe, multicul-
tural, amb problemàtiques particulars. 

Finalment, la crisi econòmica i la manca de mitjans ens han obli-
gat a treballar amb recursos mínims. 

A tot això li hem de sumar l'evident dualitat social d'un país que es 
mou entre la tradició i la modernitat, entre la singularitat i la globa-
lització, un país que desconeix qui era Gertrude Stein però que està 
al corrent de l'assumpte del futbolista amb la cantant. 

Aquesta societat que evoluciona i canvia a ritme frenètic té els mes-
tres al capdavant, anticipant els canvis, educant els ciutadans del 
segle xxi. Són homes i dones compromesos amb l'educació, com-
promesos cent per cent. Són mestres, sí, però com diria Chomsky, 
també són persones, i sobre totes les capacitats en tenen algunes 
que són compartides. Per exemple, són competents quan treballen 
en equip i entenen que la tasca d'educar és compartida, de tots i 
complexa. 

També tenen clar que cal formar-se contínuament perquè el d'e-
ducar és un ofici que es va modelant amb el temps, sempre és un 
ofici nou. 



A més, són responsables de la seva llibertat intel·lectual i tenen pos-
sibilitat de fer bé la feina, d'exercir-la amb rigor i de practicar-la 
amb estimació. 

I —això és clau!— són professionals amb vocació, coneixen les te-
ories psicològiques que diuen com aprèn un nen i tenen els mèto-
des didàctics per ensenyar de la millor manera i la implicació 
emocional, la vocació i la passió per l'educació. 

Si li afegim que tenen sentit de l'humor i riuen sovint perquè poden 
relativitzar certes situacions que es produeixen a l'aula, al claustre 
i a les reunions amb els pares, entendrem que l'escola és un lloc sa, 
un bon lloc per aprendre i compartir. 

Una biblioteca, per a què? 

Borges afirmava que «una biblioteca és una porta oberta al temps» 
i Sara Thomson imaginava que «un llibre s'obria girant sobre fron-
tisses silencioses i un lloc que mai abans havíem vist ens donava la 
benvinguda». Es tracta d'això, precisament, d'obrir portes o fines-
tres, de viatjar per paisatges escrits anteriorment, de recórrer es-
pais infinits, d'endinsar-se en amagatalls amb moltes finestres 
obertes al món, de trobar els tresors que s'amaguen als prestatges 
de les biblioteques. 

La biblioteca escolar és un espai singular, amb un estil propi, dife-
rent de la resta d'espais escolars. Sol ser un lloc estimulador, favo-
rable a tot tipus d'aprenentatges i que convida a la lectura. A 
l'Hospitalet no hi ha dues biblioteques escolars similars, les diferèn-
cies són notables. No ens estranya, ja que les diferències entre es-
coles també ho són i venen marcades pel tarannà dels equips de 
mestres, la composició de les famílies i el barri. 

Hi ha moltíssimes escoles que hi dediquen esforços colossals i tro-
ben solucions imaginatives i enginyosíssimes per solucionar els pro-
blemes d'ubicació, espai, mobiliari, etcètera, i aconsegueixen fer de 
la seva biblioteca un oasi únic i meravellós on gaudir de la lectura. 
Són escoles conscients que el domini de la lectura és un indicador 



d'èxit acadèmic perquè és la base de l'aprenentatge en totes les 
matèries. 

Moltes escoles tenen dissenyat un Pla de Lectura —document ne-
cessari però no obligatori— amb l'objectiu d'augmentar els índexs 
lectors, afavorir la comprensió lectora i l'aprenentatge de les com-
petències bàsiques. El Pla de Lectura recull les bones pràctiques 
que es realitzen habitualment en el centre: l'hora del conte, les 
lectures modelades, els tríptics de novetats, les accions de forma-
ció d'usuaris, etc. 

Ens complau veure una biblioteca escolar ordenada, amb els ma-
terials ben classificats, amb dotació econòmica, amb hores per ca-
talogar, ordenar, etc., però allò que emociona és comprovar tot el 
que es fa perquè els alumnes llegeixin. Algunes, només algunes, 
de les funcions essencials de la biblioteca que convé recordar per-
què ajuden en gran manera a aconseguir que esdevinguin millors 
lectors són: 

• Donar suport i facilitar la consecució dels objectius del 
projecte educatiu del centre. 

• Crear i fomentar en els infants l'hàbit i el gust de llegir, 
d'aprendre i d'utilitzar les biblioteques al llarg de tota la 
seva vida. 

• Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per 
adquirir i comprendre coneixements, desenvolupar la 
imaginació i entretenir-se. 

• Proporcionar accés als recursos locals, regionals, nacio-
nals i globals que permetin conèixer idees, experiències 
i opinions diverses. 

• Organitzar activitats que afavoreixin la presa de cons-
ciència i la sensibilització cultural i social. 

• Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l'accés a 
la informació són indispensables per aconseguir una ciu-
tadania responsable i participativa en una democràcia. 



Un tastet de les accions que es fan a les biblioteques escolars 

La biblioteca és la casa dels llibres, no és un magatzem. Si els llibres 
són accessibles i les prestatgeries obertes, estem creant les condi-
cions per a una trobada fantàstica entre un infant i un llibre. A la bi-
blioteca escolar es procura que el lloc sigui agradable. Algun 
expositor on es puguin presentar novetats, algun peluix dels perso-
natges preferits, una planta misteriosa, una peixera amb peixos, els 
llibres ben ordenats, ben classificats, seients còmodes, cartells, et-
cètera, empenyen els infants a anar a buscar llibres. 

L'escola organitza els horaris i programa accions que permetin el 
contacte amb els llibres, per exemple: 

El vers de cada dia. A primera hora, al moment de passar llista, 
s'escriu a la pissarra, a sota de la data, un pensament, una frase o 
un petit vers que és llegit i comentat. Queda anotat durant tot el dia. 

La trobada amb els «padrins de lectura», una acció setmanal en 
la qual els alumnes de cicle superior comparteixen una sessió amb 
els de cicle inicial i els ajuden en el seu aprenentatge lector. 



L'estona «llegim» (lectura lliure, individual i momentània) en la 
qual tothom es dedica a llegir el que ha triat. Es tracta de valorar 
aquest moment important i silenciós en què el nen té l'oportunitat 
de captar la implicació dels mestres, conserges, cuineres, etcètera, 
en aquest acte col·lectiu d'amor cap als llibres. 

Posar en mans del infants llibres que els submergeixin en l'aven-
tura, lectures que afavoreixin el contacte directe amb un text que ha 
de ser recreat —creat de nou— imaginat i viscut, mitjançant El lli-
bre estimadíssim del mes, habilitant un espai ben visible i acces-
sible perquè durant uns dies qui vulgui pugui fullejar el llibre 
recomanat. 

Promoure la creació dels booktrailers o lectures recomanades al 
web del centre. 

Interioritzar el text mitjançant la lectura en veu alta, com si po-
séssim la banda sonora a una pel·lícula. Amb l'únic suport de la veu 
es poden recrear els ambients i diferenciar els personatges. 

Els auxiliars de biblioteca són alumnes que gestionen —ajuden a 
gestionar— la biblioteca perquè la biblioteca és seva, ells són els que 
en fan ús i els que han de col·laborar en el seu manteniment i fun-
cionament. Els nois i noies dels cicles mitjà i superior tenen l'opor-
tunitat de ser auxiliars de biblioteca durant un període de temps 
preestablert on aprenen a conservar l'ordenació dels llibres a les 
prestatgeries, repassen els conceptes d'alfabetització, atenen el ser-
vei de préstec, organitzen el servei de bibliopati en l'espai habilitat 
a l'efecte amb els materials de lectura recreativa, mantenen actua-
litzat l'expositor de notícies, elaboren el concurs del mes i el joc del 
personatge misteriós. És una obvietat afirmar que la participació 
dels alumnes en la gestió i organització de la biblioteca els ajuda en 
la seva formació com a lectors. Hi ha, a més, un aspecte intrínsec 
en aquesta manera d'entendre la vida escolar, en què es potencien 
els llaços afectius amb l'espai i els llibres per complementar la idea 
d'aconseguir que la biblioteca sigui un dels eixos al voltant del qual 
gira la vida intel·lectual i social de l'escola. 

En algunes escoles s'organitzen reunions per a pares i mares, de 
participació lliure, informals, que se solen anomenar «berenar i lli-



bres». Són unes tertúlies en què es tracten temes relacionats amb 
la lectura, com els àlbums il·lustrats, la narració de contes, les no-
vetats editorials, serveis que ofereixen les biblioteques, etcètera. 

Compartir lectures coneixent altres realitats, sabent que formem 
part d'un tot anomenat ciutat. Per això, s'afavoreixen accions con-
juntes amb altres centres educatius. La més exitosa és «la lliga 
dels llibres», una acció formidable en què participen més de vuit-
cents alumnes de cinquè de primària. Està organitzada pel Servei de 
Biblioteques de l'Hospitalet i té com a principals objectius gaudir de 
la lectura, reforçar l'hàbit, el domini i la comprensió lectora, apropar 
les biblioteques de la ciutat i oferir un ventall de llibres que perme-
tin conèixer diversos tipus de estils narratius. A cada grup d'alum-
nes se li facilita un lot de quinze llibres de temes variats, els 
mateixos llibres per a tothom. La participació en aquests jocs és 
col·lectiva: cada grup ha de llegir els títols proposats. Cada alumne 
en pot llegir tants com vulgui. 

També s'organitzen visites periòdiques a la biblioteca munici-
pal més propera perquè la coneguin i s'habituïn a tornar-hi amb els 
familiars. 

D'accions se'n fan un munt. A més de les anteriors, es faciliten al-
tres activitats com les maletes familiars, els diaris de lectura, 
el joc del personatge misteriós, les lectures dramatitzades, els 
recitals poètics, les exposicions creatives, les activitats d'es-
criptura a partir d'un llibre, les visites d'autors, l'Atrapallibres, la 
Marató dels contes, la festa de Sant Jordi, etcètera. 

Una vegada, André Maurois afirmava que «la lectura és una bona 
manera de comprendre la vida i de viure-la millor». I és cert, per-
què llegint ens podem familiaritzar amb les emocions, els senti-
ments i les passions més universals. Llegint podem comprendre el 
significat de la solidaritat, de la llibertat, de l'amor i també, és clar, 
de l'enveja, l'odi i de l'ambició. Volem que els nostres alumnes crei-
xin i s'incorporin a la societat adulta convertits en persones que no 
siguin conformistes, que no acceptin sense pensar les normes que 
proposa el «sistema». Totes les accions que hem descrit van enca-
minades a fer-los protagonistes del seu aprenentatge. Es tracta d'a-



plicar una multi-estratègia de lectura que reforci i ajudi l'alumnat a 
comprendre, en un aprenentatge recíproc, cooperatiu, on es puguin 
fer preguntes i inferir les respostes. 

Quatre llibres de prosa i sis de poesia... 

...Són suficients pera tota una vida, deia Blas de Otero. Si estan lo-
calitzables —afegim— i si l'alumne que entra a la biblioteca nota que 
està en un lloc acollidor, estimulant, dinàmic, agradable, on pot ac-
cedir al saber, on pot desenvolupar el gust per la lectura. 

Quatre llibres de prosa (o quatre mil) que poden ser acariciats per 
desenes de mans, en silenci, sense presses, amb sòlida actitud bau-
manniana, que és com hauríem d'anar per la vida. Pas a pas, gene-
rant hàbits de lectura, potenciant l'aprenentatge per a un mateix 
perquè el temps d'aprendre no es limita a un període concret de la 
vida. És labor de l'escola, de la biblioteca, produir aquestes aptituds 
que permetin continuar aprenent sempre. 

Per tal que els pensaments i les paraules alimentin, cal que els lec-
tors sàpiguen llegir bé, sàpiguen captar la intenció, comprenguin el 
sentit i el missatge que els envia l'autor per així poder-lo comparar, 
aprovar o rebutjar, amb honradesa. 

D'altra banda, també cal que les paraules no es morin de tristesa a 
les prestatgeries i que l'infant i el llibre coincideixin, es coneguin. 
L'escola és un bon lloc per afavorir aquesta trobada. La biblioteca 
escolar ens ofereix un espai ideal que ens permet aquest vis a vis 
personal, silenciós i particular. Per això, les escoles tenen dret a dis-
posar de personal qualificat. Tant si es tracta d'un mestre amb no-
cions de biblioteconomia com d'un bibliotecari amb nocions de 
pedagogia, ha de ser capaç d'atendre els infants de manera cordial 
i amable, assessorar i col·laborar en la localització dels documents, 
i disposar d'hores per catalogar, ordenar i preparar accions d'apre-
nentatge i invitació a la lectura així com de formació d'usuaris. 

Necessitem bibliotecaris escolars per escoltar els desitjós i les de-
mandes dels alumnes, vetllar per incorporar a la col·lecció els ma-



terials i documents significatius susceptibles de permetre a l'alum-
nat el seu creixement cultural i el seu accés al gust de llegir, con-
servar i preservar els documents de la biblioteca i cooperar amb els 
mestres en l'organització de les accions d'aprenentatge a través de 
la lectura. 

La figura del bibliotecari és fonamental si volem un servei que fun-
cioni, que dinamitzi, que sigui un motor que generi accions en totes 
direccions. Biblioteca i bibliotecari van de la mà, formen una unitat. 

L'escola també té dret a disposar de materials dignes adaptats a 
les edats del lector. Per a això, la biblioteca recopila i sap on s'ubica 
tota la informació existent al centre, així com els recursos rellevants, 
independentment del suport. És bàsic que el Consell Escolar adju-
diqui una partida pressupostària d'acord amb les necessitats reals. 
Pot servir de referència la indicació de la UNESCO que recomana as-
signar un creixement de dos documents per alumne i any. 

L'objectiu principal de la biblioteca escolar és col·laborar en l'aven-
tura d'ajudar a créixer els alumnes. És un llarg viatge en el qual van 
a descobrir noves i diferents maneres d'expressar-se, de comunicar-
se, tindran la possibilitat de conèixer maneres diferents d'interpre-
tar el món, podran aprendre de tots els autors que ens ensenyen a 
mirar amb uns altres ulls. 

En els llibres trobaran aspectes meravellosos de la quotidianitat, po-
dran viatjar al capdamunt d'una muntanya, als fons abíssals o l'es-
pai sideral, buscaran paraules desconegudes en els diccionaris, 
trobaran camins paral·lels que els portaran pels silencis d'uns ver-
sos secrets, se sorprendran amb màgiques il·lustracions i trobaran 
noves formes de pensar allunyades del conservadorisme anacrònic. 
Es tracta de conrear totes les capacitats, totes les ments, si volem 
que els nostres alumnes siguin persones capaces, creatives, ètiques 
i respectuoses. 

Jaume Centelles Pastor 
jcentell@xtec.cat 
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