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UN PREMI A L’EDUCACIÓ
En la meva condició de regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona, tinc el goig de
comunicar, mitjançant l’Institut d’Educació, els premis Ciutat de Barcelona d’Educació 2010 als centres,
serveis i entitats educatives, així com al personal tècnic dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, al Consorci d’Educació i als professionals de l’àmbit educatiu.
Aquesta edició concedeix el premi al projecte Bandes Fora!, de l’Institut Joan d’Àustria, coordinat per
les tutores Gemma Castro i Gemma Montoya. El jurat ha valorat la capacitat del projecte per afrontar
constructivament el problema de les bandes juvenils, tot defugint estereotips discriminatoris, implicant-hi
els mateixos joves i fomentant en positiu l’associacionisme juvenil.
Malgrat que el premi s’atorga a un sol projecte, volem reconèixer i agrair totes les propostes pedagògiques
que recull aquesta publicació, que són exemples de bones pràctiques educatives. S’han presentat una
trentena de projectes que abasten tots els nivells educatius i moltes temàtiques i contextos diferents.
Entre els projectes, n’hi ha que destaquen per l’encert amb què apliquen metodologies ja conegudes als
nous reptes dels centres educatius. D’altres presenten solucions innovadores per a problemes abastament
identificats. Alguns aconsegueixen engrescar les famílies així com els altres sectors de la comunitat educativa,
i desenvolupen vies per obrir la participació a l’escola i convertir-la en protagonista en el seu entorn. Tots
aconsegueixen resoldre alguns dels molts objectius que els centres educatius han d’enfrontar en el seu dia
a dia. I ho fan amb una il·lusió que s’escampa entre els i les protagonistes, i dóna un nou sentit a la tasca
educativa.
Per facilitar la consulta s’ha confegit la relació dels projectes i les entitats que trobareu al final de la publicació.
Desitjo que el recull sigui del vostre interès.
Gerard Ardanuy
Regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona

Projecte
Guanyador

Bandes fora!

d’Educació
Entitat: Institut Joan d’Àustria.
Autores: G
 emma Castro i Gemma Montoya.
Lloc de realització: Institut Joan d’Àustria.
Any d’inici del projecte: Curs 2009-2010.
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Descripció i justificació
Introducció
No existeix una fórmula magistral, cap xarop que, en
prendre’n una cullerada, ens faci aprendre a saber conviure sense cap actitud racista. Quan parlem de convivència intercultural, hem de tenir una idea clara: que
en definitiva, aquest terme només pot significar viure
en total normalitat en el nostre entorn amb la resta
d’éssers que s’hi inclouen. Senzillament.
Persones en un món. Amb costums, tradicions i cultures
diferents, però amb necessitats, sensacions i sentiments
semblants. Diferents en molts aspectes, és cert; però,
no és precisament la diversitat allò que ens enriqueix?
Senzillament, l’explicació és, fins i tot, massa fàcil. Les
bandes, i sobretot per a l’alumnat nouvingut, representen allò que han perdut, aquelles arrels que han deixat
i que creuen haver retrobat amb un grup (“la família”,
com alguns les anomenen) i que els fan sentir bé.
Projecte
L’IES Joan d’Àustria del barri de la Verneda de Barcelona
acull un gran nombre d’alumnat d’origen llatinoamericà. Aquest fet pot provocar l’aparició de nuclis de nois
i noies que formin part d’una banda. Des del centre
(Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social (CLIC), tutoria d’Aula d’acollida, direcció, i el Grup
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de Detecció de Bandes) s’ha creat una bona xarxa de
detecció i prevenció del problema, i d’aquesta manera es pot actuar evitant que l’alumnat pugui entrar en
aquesta dinàmica.
El Grup de Detecció de Bandes està format per alumnat
que d’una o altra manera hi ha estat relacionat, i que de
forma voluntària informa i dóna sortides a l’alumnat en
risc de pertànyer a un grup delictiu. Amb la seva pròpia
experiència són els més versemblants per poder donar
una visió en primera persona dels perills que comporta
l’adscripció a determinades bandes.
L’experiència explica dues activitats realitzades per alumnat. Totes dues van néixer arrel d’un cas real que va tenir
lloc l’any passat.
PARLEM DE BANDES: Va partir de la petició per part de
l’alumnat de fer una sessió de tutoria, on dos alumnes
van fer una exposició sobre el tema de les bandes, explicant què eren les bandes llatines i com actuaven.
PROJECTE 2010: Juntament amb el tècnic en integració
social (TIS), l’alumnat de primer, van fer una enquesta
dirigida a saber el nivell de coneixença de les bandes
i la por que hi ha respecte els grups. L’enquesta es va
fer a la gent del carrer, alumnat, professors i personal
d’administració i serveis (PAS).
L’objectiu de les dues experiències es va centrar a mostrar com funcionava una banda, quines eren les seves
normes i com actuaven, la influència que podien tenir

com a grup social en els adolescents i en la societat en
general, i com eren vistes per la gent del carrer i per ells
mateixos.
Cal valorar la iniciativa de l’alumnat, que va ser capaç
de treballar un tema tan a l’ordre del dia com pot ser
el de les bandes sense pors ni temors. Només perquè
creia que era necessari presentar-lo als companys com
un fet real i constant en la nostra societat. També cal
destacar la creativitat i espontaneïtat d’aquests alumnes
per continuar treballant el dia a dia. I la responsabilitat i
maduresa demostrada envers els altres.
A l’institut es treballa el tema de l’acolliment afectiu, necessari perquè aquestes actuacions puguin desenvolupar-se en normalitat i es creï un clima favorable al diàleg
i la participació de l’alumnat en la vida de centre.
Valoració
La primera valoració positiva és la conscienciació per
part de l’alumnat de la necessitat d’informar sobre un
fenomen, el de les bandes anomenades llatines, que és
patent en la nostra realitat quotidiana.

no només com a receptors de coneixements o educació, sinó com una part activa que hi pot col·laborar en el
seu aprenentatge i el de la resta de companys. Aquesta responsabilitat solidària –no gaire lluny del seu paper posterior com a ciutadans adults- no seria possible
sense un treball previ d’acolliment per part del centre,
dotant-los de veu i vot; fent-los veure que no són els
“afegits que vénen de fora” sinó alumnes de ple dret.
Un altre dels resultats positius a valorar és el del treball
en grup, com a eina fonamental per assolir uns objectius. El diàleg, la posada en comú i el consens que porten a la cohesió.
A nivell més directe i no per això menys important,
ans al contrari, és l’èxit obtingut en la prevenció de
l’adscripció de l’alumnat a les anomenades bandes i la
creació de colles d’amics com a alternativa, no decidit
per la comunitat adulta, sinó pels mateixos alumnes. La
llibertat de decidir si formar part o no d’una banda és
individual i privada, i com a tal, no hi té cabuda.
És una decisió col·lectiva el poder dir: al centre, BANDES
FORA!.

En segon lloc, que la iniciativa sigui presa per ells mateixos com els gestors del projecte. Aquest fet en dóna
a entendre un altre de més profund: aquest jovent se
sent part de la comunitat educativa; és conscient que la
seva opinió, els seus interessos són escoltats, que són
part important del centre i per tant hi volen participar:

Institut Joan d’Àustria
C/ Selva de Mar, 211 - 08020 Barcelona
e-mail: a8013101@centres.xtec.cat
web: www.iesjoandaustria.org
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Aprofitament didàctic de l’apadrinament de varietats
de llavors recuperades
Entitat: C
 an Coll, Centre d’Educació Ambiental. Consorci del Parc
de Collserola.
Autors: G
 rup de treball d’Educació per a la Sostenibilitat al Llarg
de la Vida de Sant Cugat (ESLV).
Lloc de realització: 22 centres educatius d’Escola Bressol,
infantil, primària i secundària de Sant Cugat.
Any d’inici del projecte: Curs 2009-2010.

Objectius

Descripció

• Desenvolupar una educació per a la sostenibilitat actualitzada, crítica, complexa i connectada al territori.
Inspirar-se en l’agroecologia donat el seu compromís
amb la transformació territorial, el seu holisme (multiperspectiva) i per la connexió amb l’alimentació, la
salut i la comunitat.

El grup de treball ESLV és el motor d’una sèrie de projectes vinculats a l’agroecologia, realitzats amb el suport
del programa municipal Agenda 21 Escolar de Sant Cugat. Es dedica a desenvolupar, intercanviar i reflexionar
sobre les experiències fetes a cada escola. Hi participen
22 centres educatius de parvulari a secundària i 66 professionals (53 mestres i professors, 9 educadors ambientals, 2 investigadors de la UAB i 2 coordinadors, un de
l’Ajuntament del municipi i l’altre també de la UAB).

• Implicar tota la comunitat escolar: des de bressol a secundària (0 a 18 anys), involucrar-les a la comunitat i al
territori. Trobar maneres de treballar tenint en compte
les transicions entre etapes i nivells educatius.
• Redefinir el paper dels i les educadores ambientals en
relació amb l’escola.
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Des de l’any 2007 les escoles del grup desenvolupen
projectes didàctics relacionats amb els horts escolars.
Durant el curs 2009-2010 s’ha iniciat un projecte especial amb la intenció de recuperar llavors d’espècies
i/o varietats autòctones. D’aquesta manera es busca
una implicació en la tasca col·lectiva de proporcionar

Imatges cedides per l’Escola Bressol Municipal
Mare de Déu de Montserrat, de Sant Cugat del Vallès

oportunitats a l’alumnat d’experimentar el treball de
pagès; també de conèixer i relacionar-se amb entitats
dedicades a la preservació de la biodiversitat cultivada. I
també com una contribució al futur i com a resistència
a la història recent de pèrdua de varietats vegetals per
raons de poder comercial.
En iniciar aquest procés, les escoles han rebut llavors
de bancs de llavors autòctones. S’han compromès a fer
viure i cuidar les plantes, a incorporar-les a l’alimentació
i a obtenir noves llavors als horts escolars. Actualment
les escoles estan elaborant els seus propis bancs de llavors i participen en l’intercanvi de varietats i de projectes. Treballen amb la intenció d’anar teixint una xarxa
de mútua cooperació i treball. El projecte es complementa amb visites de grups d’alumnes a d’altres escoles amb sessions de treball per afavorir intercanvis i
col·laboracions.

En relació amb la comunitat, permet la vinculació amb el
territori i la descoberta i l’impuls de diàleg amb els sectors productius del camp. Això contribueix a recuperar
les històries i els vincles amb els avis i àvies pageses de
Sant Cugat i així impulsar el debat intergeneracional.
L’agroecologia ajuda a desenvolupar un treball que
atengui alhora aspectes ecològics, socioculturals, econòmics i tecnològics, proporcionant una visió més crítica i complexa de la realitat. També el treball als horts
permet una relació diferent a la classe i desenvolupar
nous mecanismes de presa de decisions com a grup.

Justificació
L’hort escolar i les llavors recuperades permeten un treball molt divers i adaptat a cada nivell educatiu. Això
ha possibilitat el treball conjunt al voltant d’un mateix
projecte, així com la creació d’una xarxa d’ajuda mútua
entre diferents grups escolars. És l’únic projecte educatiu de la ciutat de Sant Cugat que integra tots els nivells
formatius, de 0 a 18 anys.

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental Consorci del Parc de Collserola
Ctra. de Cerdanyola-Horta, km 2 - 08290 Cerdanyola del Vallès
e-mail: cancoll@parccollserola.net
web: www.parccollserola.net
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Aula d’Art
Entitat: Col·legi Sant Pere Claver.
Autor: Fernando González Clavería.
Lloc de realització: Col·legi Sant Pere Claver.
Any d’inici del projecte: Curs 2007-2008.

Descripció i justificació
Deslligar l’art de l’experiència humana, de la vida, de
l’experiència individual de cada alumne, és renunciar
al més interessant del seu potencial educatiu. L’art és
una bona eina per ensenyar a mirar amb creativitat i
intel·ligència, per ensenyar a sentir i a pensar, a valorar,
a fer preguntes, a mirar d’entendre el món... Entenem
que l’ensenyament artístic no es pot limitar a fer treballs manuals, ni a estudiar un repertori d’obres i estils
artístics desvinculats de la vida dels qui els feien i miraven. Creiem que ensenyar l’art és proposar-lo com una
vivència, i no com una simple informació.
L’Aula d’Art és un projecte educatiu, per als tres cicles
d’ensenyament primari, que té com a objectiu principal
afavorir el desenvolupament de la creativitat a través
de l’expressió artística. El punt de partida és reconèixer
l’art com una disciplina en la qual no hi ha ni certeses
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ni referències inqüestionables. La història de les arts,
de totes les tradicions artístiques, és plena de riquesa
i complexitat. Per això, a l’aula, davant d’una proposta de treball, s’obren moltes possibilitats de resposta,
tantes com petites persones hi ha. No hi ha un lloc
d’arribada, ni un únic camí, si volem respectar la complexitat inherent al fet artístic. La varietat en els treballs
és un objectiu en si mateix, si volem fer-nos ressò de la
diversitat de l’alumnat.
L’escola Sant Pere Claver del Poble Sec és un centre petit
que acull un gran percentatge d’immigració. Bona part
dels nostres alumnes, i no només els immigrants, es troben en situació de risc d’exclusió social. A les diferents
maneres de ser i de sentir que implica qualsevol grup
humà, a la nostra comunitat educativa hi hem d’afegir
l’enorme diversitat d’orígens, de llengües, de races i de
cultures que acollim. I, per tant, d’experiències vitals.

Amb el projecte d’Aula d’Art hem volgut donar cabuda a aquesta diversitat a través de l’educació artística.
Treballant a l’aula, la varietat de l’alumnat fa possible
una major riquesa de respostes. El respecte dels alumnes cap als companys, els seus treballs i els seus criteris, té molt a veure amb la constatació d’aquest fet: en
qüestions d’art dos plantejaments diferents, o fins i tot
oposats, poden ser igualment vàlids. Per això a la classe
de plàstica mirem d’evitar la pràctica d’exercicis tancats,
propostes de treball que garantirien una resposta fiable, però previsible i limitada. Les capacitats tradicionalment més acceptades en aquesta assignatura (habilitat,
netedat, precisió, etc.) no són les úniques possibles ni
necessàriament les més valuoses. Amb correcció tècnica i virtuosisme no sempre s’aconsegueix expressivitat.
L’objectiu no és garantir el resultat sinó buscar que el
procés de creació sigui seu.
Finalment, dediquem part del nostre temps a mirar art.
Quan ho fem a l’escola, podem reforçar la idea de diversitat fixant-nos en tradicions artístiques llunyanes en el
temps i l’espai. Quan ho fem als museus de Barcelona,
podem comprovar com, sense sortir d’un país i d’una
tradició artística, l’experiència humana ha creat formes
molt variades mirant d’explicar la vida i el món.

Col·legi Sant Pere Claver
C/ Vila i Vilà, 14 - 08004 Barcelona
e-mail: fernando.gonzalez@fje.edu
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El cant coral, pont cap a la inclusió social
Entitat: E scola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat.
Autors: M
 argarida Rius López, Artur Fernández Evangelista,
Roman Manchado Acabado i Ramon Fitó Gil.
Lloc de realització: Escola d’Educació Especial Mare de Déu
de Montserrat.
Any d’inici del projecte: Curs 2002-2003.

Objectius
L’alumnat de l’Escola d’Educació Especial Mare de Deú
de Montserrat són nois i noies amb intel·ligència límit,
d’aprenentatge lent, que pateixen trastorns emocionals, de la personalitat, de maduració, de psicomotricitat, de ritme... i no poden seguir la seva educació a
l’escola ordinària.
A partir de la proposta de modificacions dels elements
prescriptius del currículum de caràcter global del centre,
s’adequa el currículum escolar a les necessitats educatives de l’alumne a fi d’assolir al màxim, d’acord amb les
seves capacitats, els objectius següents:
• Obtenir o recuperar la seguretat en si mateix, sovint
tan malparada per l’elaboració de complexos acumulats pels seus fracassos successius.
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•A
 ssolir una sòlida formació humana, integral, utilitària i pràctica que permeti el ple desenvolupament
harmònic de la seva personalitat i la preparació per
a l’exercici responsable de la llibertat, inspirats en el
concepte democràtic de la vida i l’esperit de convivència i tolerància.
• E stablir un bon equilibri psico-afectiu tantes vegades
malparat per conflictes interns i externs.
•A
 ssolir uns coneixements bàsics que l’ajudin a estructurar la seva personalitat i estimular la seva
intel·ligència.
• L a inclusió en la vida social.
•D
 onar a conèixer el llenguatge musical i crear una
nova dinàmica de grup.

Descripció

3a - Autoestima

Filosofia del projecte

Cantar davant de públic, en els concerts guanyen seguretat en si mateixos, milloren la vocalització, el ritme,
l’autocontrol...

Els principis de normalització i inclusió.
La coral de l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat
és un projecte musical per poder treballar d’una manera
agradable i amb esperit de superació i disciplina totes
aquelles habilitats socials que per problemes innats o
conductes inadequades no han estat assolides, una
prova que la música pot ser una catapulta per canviar
la realitat i una oportunitat per assolir la inclusió mitjançant la cultura de l’esforç.
Fases del projecte
1a - Motivació
Apostar per un repertori contemporani, cançons que
ells coneixen i que d’entrada ja els agraden o bé fer un
bombardeig de cançons que els podrien agradar.

El 2007 vàrem començar a formar part de la Mostra de
Programes Culturals de l’Institut Municipal d’Educació,
el que ens ha permès poder actuar a l’Auditori junt amb
altres corals de centres de secundària, i el curs passat
vàrem participar en la Trobada de Corals de Catalunya
d’Ensenyament Secundari a Lleida.
Coldplay, Queen, Lluís Llach, J.M. Serrat, Nino Bravo,
Mecano, els Pets... poden ser terapèutics.
www.myspace.com/coralescolamontserrat
www.xtec.cat/escmarededeudemontserratee/varsovia/
index.htm

2a - Treball
Quan ha estat escollida la cançó, fer una adaptació musical als seus tons. (Per exemple ”Viva la Vida” de Coldplay fins i tot l’hem adaptat al català).
Després elaborem la lletra. (Sense adonar-se’n estan
treballant l’àrea de Llengua).

Escola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat
C/ Varsòvia, 162 - 08041 Barcelona
e-mail: a8014012@xtec.cat
web: www.escmarededeudemontserratee/varsovia/
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Centre Promotor d’Aprenentatge Servei
Entitat: C
 entre Promotor d’Aprenentatge Servei.
Autors: F undació Jaume Bofill, GREM i ICE de la UB, Fundació
Catalana de l’Esplai, Fundació Escola Cristiana i Federació
de Moviments de Renovació Pedagògica.
Lloc de realització: Barcelona i Catalunya.
Any d’inici del projecte: Curs 2004-2005.

Descripció i justificació
El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei és un espai
generador d’iniciatives encaminades a impulsar l’APS.
L’APS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol
projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn
amb l’objectiu de millorar-lo.
Participar en experiències d’aprenentatge servei facilita
el desenvolupament personal dels infants i dels joves, a
través de l’adquisició de coneixements, competències i
valors. Alhora que promou la participació democràtica,
el compromís cívic i l’ajuda als altres.
Fer projectes d’aprenentatge servei permet als centres
educatius i les entitats socials, així com a les administracions locals i els agents socials que els possibiliten,
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assumir i compartir la funció educadora que el nostre
context actual exigeix.
L’arrelament de l’APS depèn del treball conjunt de diferents actors socials. El Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei aposta, i vol contribuir a, la creació d’una xarxa
en què hi participin centres educatius, organitzacions
socials, ens locals, organitzacions de segon nivell, universitats i altres entitats que promoguin l’APS en el seu
àmbit territorial o sectorial. A través del web del Centre
s’ha començat a donar visibilitat a aquesta xarxa que
a hores d’ara ja compta amb adhesions significatives,
tant de l’àmbit educatiu i social com de l’administració
i el món universitari.
Actualment, al Centre hi treballen la Fundació Catalana de l’Esplai, el Grup de Recerca en Educació Moral
(GREM) i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la
Universitat de Barcelona, la Fundació Escola Cristiana,

la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que lidera i
aixopluga el projecte.
Per divulgar i arrelar l’aprenentatge servei i per a la realització d’algunes de les seves actuacions compta amb el
suport de l’Àrea d‘Educació de la Diputació de Barcelona,
del Departament d’Educació i la Secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, i del Consorci d’Educació
i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei
C/ Provença, 324 - 08037 Barcelona
e-mail: centre@aprenentatgeservei.cat
web: www.aprenentatgeservei.cat
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Consell dels savis
Entitats: S ervei educatiu del Museu d’Història de Catalunya
i l’Escola La Sedeta.
Autor: S ervei educatiu del Museu d’Història de Catalunya (MHC).
Lloc de realització: Museu d’Història de Catalunya i l’Escola
La Sedeta.
Any d’inici del projecte: Curs 2009-2010.

Presentació

Objectius

El Consell dels savis és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un grup de persones grans voluntàries del Museu amb edats que van des dels seixantaset anys fins els vuitanta-vuit i que ens expliquen en
primera persona com han viscut els fets històrics i de
vida quotidiana des dels anys trenta del segle XX fins
a l’actualitat.

• Fer una activitat en la qual la narració de la Història
prengui una forma amable i propera.

Aquesta activitat s’inclou dins del programa d’activitats
educatives de l’MHC i està dirigida a l’alumnat de l’ensenyament de primària, secundària i batxillerat.

• Desenvolupar una activitat en la qual el protagonisme
sigui assumit per persones no professionals de la recerca ni la divulgació històriques, i formades per a una
tasca de difusió.
• Ser conscients que la Història és allò que cada persona
viu, i que es construeix dia a dia.
• Recuperar la memòria històrica dels fets històrics del
passat segle XX.
• Fomentar el diàleg intergeneracional protagonitzat
activament per persones de la tercera edat i nens i
nenes en edat escolar.
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• Despertar la curiositat dels alumnes envers fets històrics recents.

2a sessió: visita a l’escola la Sedeta

El procés que seguirem per preparar les sessions és:

En la mateixa dinàmica, es reparteixen per grups que es
canvien cada hora. Cada savi/a segons les seves habilitats
comparteix amb l’alumnat: jocs d’ara i d’abans, cançons,
cerquen fets històrics conjuntament, però ara utilitzant
mitjans web, l’alumnat fa de mestre dels savis/es; lectures contrastades: els nens/es llegeixen de la recerca que
han fet alguna explicació i els savis/es aporten llibres del
seu moment, comparen i estableixen ponts de diàleg.

• Generar interès i implicació en els docents, que hauran de dinamitzar l’activitat i despertar la curiositat
del grup d’alumnes.

•B
 envinguda dels savis a l’escola: dos representants
de cada grup esperen als savis a l’entrada, juntament
amb algun representant de l’equip directiu.

• Treball sistemàtic a l’escola preparant la primera visita.
Lligat amb el currículum escolar, fets que estudiem i
que volem contrastar amb els savis. També aspectes
més propers als alumnes, com són els jocs, les costums, l’escola.

• Inici de la visita guiada per tota l’escola.

• Saber respectar d’altres punts de vista, ja siguin ideològics, religiosos, socials.

Metodologia
1a sessió: visita al MHC

• Enviament al museu de les preguntes que es faran al
Consell dels savis.
• El dia de la visita del centre docent es fa la sessió amb
tots els savis, en la qual cada savi té deu minuts per
presentar-se i contestar a les preguntes que són del
seu àmbit.
L’alumnat i els savis es reparteixen en petits grups,
fomentant el coneixement entre ells/es i establint lligams de comunicació.

• Activitat en gran grup:
- Els alumnes cronistes llegeixen i lliuren el resum de la
vista a l’MHC. Intercanvi d’opinions.
- Les persones grans pregunten als alumnes: coses de
l’escola que han vist, temes generals.
• Tallers intergeneracionals:
- Taller de bitlles catalanes al pati.
- Taller de dibuix i música, aula de cinquè.
- Taller d’història de les escoles a l’exili.
- Taller de cerca informació TIC: nens ensenyen als savis.
- Taller de conte contes a EI: els avis conjuntament amb
els alumnes de cinquè.
• Comiat als Avis-Savis.

Servei educatiu del Museu d’Història de Catalunya
i l’Escola La Sedeta
Pl. de Pau Vila, 3 - 08003 Barcelona
e-mail: fcardona@gencat.cat
web: www.mhcat.cat
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Recull de Projectes i Experiències Educatives

Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona
Entitat: A
 Bao A Qu.
Autor: A
 Bao A Qu.
Lloc de realització: Instituts públics de la ciutat de Barcelona.
Any d’inici del projecte: Curs 2009-2010.

Descripció i justificació
Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona posa
en contacte l’art contemporani amb els estudiants de
secundària, la qual cosa genera noves formes i contextos de creació. Els creadors conceben un projecte artístic propi per ser desenvolupat amb un grup d’estudiants
d’ESO que participa en la ideació i realització de l’obra.
Treballen durant tot el curs escolar, en horari lectiu i
juntament amb un equip de professors.
La singularitat de la proposta prové del repte que es
planteja als creadors, que actuen a l’aula com a artistes
no per impartir un taller, sinó per realitzar una obra pròpia comptant amb la participació activa d’un grup de
joves que comparteix totes les fases del procés: ideació,
disseny, producció, realització. Es tracta d’un projecte
pioner a l’Estat espanyol.
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A través d’aquesta posada en contacte entre creació artística i educació, el projecte té quatre grans objectius:
• Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat artístiques.
• Reflexionar sobre els processos creatius propis de l’art
contemporani i sobre els seus possibles modes de
transmissió.
• Propiciar que els estudiants descobreixin l’art contemporani a partir del contacte i el diàleg continuat amb
un creador, i que reflexionin sobre l’art a partir de la
pròpia experiència.
• Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i el pensament, lloc
d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i
la innovació artístiques.

El 2009-2010 es posa en marxa el projecte amb tres residències: Daniel Chust Peters a l’Institut Bernat Metge,
Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó i
Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola.

Per donar visibilitat als processos de creació i que siguin
consultables, es poden seguir pas a pas al web www.
enresidencia.org i als blocs www.blocs.xtec.cat/enresidencia0910/ i www.blocs.xtec.cat/enresidencia1011/.

El 2010-2011 es duen a terme cinc residències: Mar
Arza a l’Institut Narcís Monturiol; Margarita Andreu a
l’Institut Vall d’Hebron; Josep-Maria Balanyà a l’Institut
Joan Brossa; Robert Ferrer i Martorell a l’Institut Francisco de Goya; i Francesca Llopis a l’Institut Fort Pius.

EN RESIDÈNCIA és una iniciativa d’A Bao A Qu (associació dedicada a la ideació i organització de projectes
que vinculen creació artística i educació), l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb la col·laboració
del Consorci d’Educació de Barcelona.

Del 16 de novembre a l’11 de desembre de 2010 se
celebra l’exposició de Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona 2009-2010 al Nivell Zero de la Fundació Suñol.

A Bao A Qu
C/ Encarnació, 42 - 08024 Barcelona
e-mail: abaoaqu@a-abaoaqu.org
web: www.enresidencia.org
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Recull de Projectes i Experiències Educatives

Diaris de carrer i de ciutadania
a través de la fotografia i del cinema
Entitat: Institut Collserola.
Autora: M
 ontserrat Palou Díez.
Lloc de realització: Institut XXV Olimpíada i Institut Collserola
de Barcelona.
Any d’inici del projecte: Curs 2008-2009.

Descripció i justificació
“Diaris de carrer i de ciutadania” és una proposta oberta, creativa i crítica en el marc d’una pedagogia transformativa, que ha passat per diverses fases
d’experimentació. Va començar amb adolescents majoritàriament immigrants a L’Hospitalet, per passar a
Barcelona amb una població més heterogènia, primer
a l’IES XXV Olimpíada i durant els últims dos cursos en
una pràctica de ciutadania participativa en el marc de la
matèria d’Ètica de 4t d’ESO de l’Institut Collserola.
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una bogeria sinó una manera més d’enfrontar, des de
l’escola, els nous reptes i els nous joves d’avui.
“Diaris de carrer i de ciutadania” especialment es recolza en l’àmbit de les cultures juvenils. Obre l’aula a les
noves expressions de les cultures juvenils (la música, el
graffiti, el ball, etc.) i sobretot potencia un diàleg sense estereotips i divulga l‘adhesió a cultures de pau i de
transformació social.

El projecte parteix del llibre i de la pel·lícula Diaris de
carrer d’Erin Grubell. Vol impulsar la narrativitat, tan
oral com escrita, vistes a través del visor d’una càmera.
Cerca donar a llum el propi discurs vital i una recerca
de coneixement compartit (acadèmic i emocional) entre
iguals per entendre i participar en el món.

El desenvolupament de la vessant de ciutadania participativa ens ha portat a la realització de projectes educatius de simulació que ofereixen les institucions, ja sigui
l‘Audiència Pública dels Nois i de les Noies de Barcelona, el Fem una llei del Parlament de Catalunya i, a
l’actualitat, l’Aprenem a votar (Dhigecs-Ice/UB) com a
eina per enfortir la seva pertinença i identitat comunitària a Barcelona i a Catalunya.

La ubicació dels esdeveniments de la vida dels adolescents té com a eixos dos espais de referència: el carrer i l’institut. I per tant, vincular l’un i l’altre no és pas

I també a col·laborar en projectes amb ONG com Aigua
per al Sahel, amb qui van elaborar l‘audiovisual El meu
país d’allà (2007-2008 a l’Institut Pedraforca).

Objectius
1. Motivar l’interès de l’alumnat a través de la fotografia en la recerca de la pròpia identitat i la descoberta
del món.
2. Facilitar l’aprenentatge dels llenguatge narratiu i audiovisual mitjançant l’elaboració d’un diari amb les
seves experiències, que li doni la possibilitat de sentirse creatiu i reconegut en la seva obra.

Enfortir les seves habilitats socials amb la conversa i
identificació amb representants d’institucions polítiques
i ciutadanes del nostre entorn (Ajuntament, Parlament
de Catalunya, etc.) on siguin presents joves i persones
rellevants amb cultures d’origen llatinoamericà, magrebí i asiàtic a fi de fomentar la participació, el sentiment
de pertinença i d’estimació per la democràcia i per Catalunya.

3. Oferir la possibilitat de trobar en els diaris el lloc per
expressar els seus dols, incerteses, pors i les frustracions, però també les il·lusions, admiracions i els
desitjos d’adolescents “transnacionals”.
4. Fer ús del cinema com a instrument de simulació
emocional i intel·lectual per qüestionar-se els propis
estereotips i prejudicis al voltant de temes com la pobresa, la violència, les ignoràncies, etc.
5. Enfortir les seves habilitats emocionals i socials a
través de l’empatia amb personatges històrics com
l’Anna Frank, Zlata Pilipovic i Francesc Boix per lluitar
contra les violències, la barbàrie i els racismes.
6. Desenvolupar mitjançant la fotografia i el cinema
una mirada crítica i compromesa amb la denúncia i
la lluita contra les injustícies socials.
7. Col·laborar amb diferents interlocutors socials: ONG,
associacions i entitats juvenils en propostes i projectes de participació ciutadana.

Institut Collserola
Ctra. Alta de Roquetes, 70 - 08035 Barcelona
e-mail: mpalou@xtec.cat
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Recull de Projectes i Experiències Educatives

Documenta. Plataforma de creació, publicació
i col·laboració a la xarxa
Entitat: Associació Cultural KTON Y CIA.
Autores: C
 ristina Casanova i Andrea Contino.
Lloc de realització: B
 arcelona.
Any d’inici del projecte: Curs 2007-2010.

Descripció i justificació
El projecte d’aplicació en línia “Documenta”, abraça i
entrellaça per igual dos vessants importants per a nosaltres: la creació a la xarxa i un projecte d’educació
amb TIC que aporta una visió fresca a la forma en que
es desenvolupa el dia a dia de l’educació a les escoles.
Un àmbit com és el de l’aprenentatge hauria d’estar
absolutament obert a la investigació a tots els nivells,
amb propostes digitals riques en continguts, en interactivitat, expressió comunicativa i - sobretot! - participació activa per part dels usuaris (autors i no simples
consumidors).
Els alumnes i professors poden utilitzar com a eina de
treball diari www.mydocumenta.com, per editar i publicar tot tipus de projectes multimèdia a la xarxa.
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Permet obtenir resultats creatius i professionals sense
necessitat de ser expert en tecnologies.
Permet gestionar, comunicar i visualitzar els treballs a
la xarxa dins d’un entorn audiovisual ric i imaginatiu
que promou la creació i intercanvi de continguts d’alt
nivell.

Objectius
• Posar constantment en comunicació els participants
en diferents nivells: entre els diferents membres d’una
aula, d’una escola, entre diferents escoles, ciutats i
països, etc., amb la possibilitat de desenvolupar en
col·laboració projectes multimèdia en línia i compartir
les biblioteques de recursos multimèdia, afavorint així
la creació de veritables comunitats d’aprenentatge.

• Crear una plataforma dirigida a alumnes i professors
que mitjançant l’ús conjunt de diferents llenguatges,
faciliti el descobriment i creació de noves formes narratives.

És una aplicació que no requereix cap coneixement
tècnic i permet al professorat, alumnat i altres agents
educatius centrar-se en l’aprenentatge i el desenvolupament de competències, capacitats i continguts.

• Oferir a l’alumnat un entorn que disposi d’uns llenguatges audiovisuals moderns i actuals amb els quals
construir activament el seu coneixement.

Algunes característiques:

• Motivar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge:
poder captar l’atenció de l’alumne i interessar-lo per
allò que està aprenent.
• Facilitar el coneixement de la realitat a partir de les
pròpies vivències, percepcions i representacions, és a
dir, de l’experiència personal de l’alumne.
• Desenvolupar treballs globalitzats en els quals intervindran les diferents àrees curriculars.
“Documenta” s’utilitza com a eina de treball i creació
en moltes escoles de Catalunya, Espanya i Llatinoamèrica de tots els nivells educatius, i dins de l’àmbit de projectes de caràcter educatiu, social i cultural duts a terme
amb la col·laboració d’institucions i entitats (Departament d’Educació, Consorci Educació de Barcelona, Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), museus
i institucions culturals de Barcelona, etc.).

• Cada entitat disposa del seu espai web propi on mostra els seus treballs públics, així com la seva plataforma intranet.
• Es poden compartir les biblioteques d’arxius i treballar
els projectes en col·laboració.
• No cal tenir cap coneixement tècnic sobre formats
de vídeo, de so o d’imatge perquè es poden “pujar”
gairebé tots per treballar.
• Permet maquetar cada pàgina amb un aspecte visual
diferent, a la mida de les necessitats de cada persona,
potenciant la seva creativitat.

Associació Cultural KTON Y CIA
C/ Montseny, 49 - 08012 Barcelona
e-mail: info@ktonycia.com
webs: www.ktonycia.com i www.mydocumenta.com

23

Recull de Projectes i Experiències Educatives

Escoles a La Nau, la pràctica de l’art és instrument
de coneixement
Entitat: La Nau, Taller d’Arts Plàstiques.
Autora: M
 ontserrat Font.
Lloc de realització: L a Nau, Taller d’Arts Plàstiques.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 007-2008.

Descripció i justificació
Situat en el barri de Font d’en Fargas dins del districte Horta i Guinardó, La Nau es relaciona principalment
amb nois i noies en edat escolar oferint activitats de
creació visual i plàstica.
El nostre projecte està compromès pedagògicament
amb l’àmbit de l’Educació Artística, inspirats en el
mètode de Reggio Emilia. El nostre repte ha estat, des
de sempre, desenvolupar projectes fonamentats en
el diàleg amb els nostres alumnes, que van des dels
3 anys fins a l’edat adolescent, per a la recerca, per a
l’intercanvi i per a l’aprenentatge, i posa al seu abast
mitjans i eines que faciliten una immersió en el món de
l’art i fomenten el plaer estètic.
En l’aprenentatge enfoquem el paper dels adults, en
tant que hi participen com a companys i mestres de
taller que canalitzen el saber.
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El 2007 l’àmbit d’actuació es va incrementar amb el
projecte “Escoles a la Nau”, que va tenir bona acollida i
va permetre ampliar propostes.
Aquest any 2010, aquests projectes s’han consolidat.
La Nau com a entitat privada, arrelada al barri, ofereix
complementarietat en una dimensió dinàmica per al
sector de l’ensenyament reglat. Aquest ens ha reconegut una aportació regeneradora i una aposta vital, fidelitzant-ne la continuïtat acollint i debatent els projectes.
La tipologia de projectes duts a terme ha generat un
context de referència per a la comunitat educativa del
barri. Continguts, metodologies i treball en un espai taller òptim per desenvolupar aquest tipus d activitats són
un complement que aporta un grau d’impacte evident
als projectes curriculars dels centres educatius.

Convençuts que l’art no és una illa, sinó que serveix per
entendre el món a través de les imatges, transmetem
valuoses habilitats creatives com a eines bàsiques per
a la vida.

D’aquest desig de sensibilitzar vers les arts visuals i plàstiques recollim un sentiment comú en els nostres treballs: l’emoció estètica que es desprèn del coneixement
intuïtiu, detonador que mena cap a l’acció.

Durant el curs 2009-2010, més de vuit-cents nens de
diferents escoles de l’entorn hi han participat. Cadascun
del grup-classe ha gaudit activament de la dinàmica del
taller. Entre altres projectes, destaquem el de “Reproduïm el barri” dut a terme per La Nau i l’Escola Heura
a partir de la descoberta activa, com treball d’alumnes
descobrint l’estructura urbanística, l’arquitectura, el
mobiliari, etc. del seu barri.

Considerem la pràctica de l’art un instrument de coneixement.

La conceptualització i la implementació del projecte es
va dur a terme als tallers de La Nau seguint diferents
itineraris i amb diversitat de procediments plàstics. Una
exposició final oferia un resultat molt coherent amb el
procés realitzat.
Hem aconseguit articular una oferta per a la comunitat
educativa mitjançant una sèrie de propostes creatives,
coordinades en col·laboració amb els claustres dels centres educatius. Aquesta iniciativa que cohesiona una
xarxa local d’interaccions ha fet evident quina és la dimensió actual La Nau: dur a terme assessorament a escoles consolidant i compartint una identitat pedagògica
arriscada. Hem ampliat “Escoles a la Nau”.

La Nau, Taller d’Arts Plàstiques
C/ Peris i Mencheta, 23-25 - 08032 Barcelona
e-mail: info@lanautaller.net
webs: www.jovesalanau.blogspot.com i www.lanautaller.net
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Recull de Projectes i Experiències Educatives

Exposicions “Experiències matemàtiques”
Entitat: Associació per promoure i crear un museu
de matemàtiques a Catalunya (MMACA).
Autor: A
 ssociació MMACA.
Lloc de realització: A
 lella, Figueres, Girona, Centelles,
Castelldefels, Saragossa i Barcelona
(Universitat de Barcelona, Facultat de
Matemàtiques i Estadística de la UPC).
Any d’inici del projecte: Curs 2
 007-2008.

Descripció

Objectius

Les matemàtiques juguen un paper molt important en
el funcionament d’una societat moderna i democràtica, però paradoxalment sovint es creu que el coneixement matemàtic és reservat a una minoria de ciutadans.
L’associació MMACA, amb aquestes exposicions, té la
voluntat explícita de treballar per aconseguir que les
matemàtiques escolars i universitàries siguin vistes des
d’una altra perspectiva, per demostrar que tothom pot
accedir al coneixement matemàtic i per ajudar a retrobar el gust per la cultura matemàtica.

Els objectius fonamentals del projecte són els següents:
• Visualitzar les matemàtiques i fer-les emergir allà on
no és habitual percebre-les.
• Apropar les matemàtiques a les persones i a la realitat.
• Mostrar els aspectes sorprenents i emotius de les matemàtiques.
• Proposar experiments i activitats de manipulació matemàtica.
• Mostrar les matemàtiques com a font de joc i de plaer.
• Mostrar l’estètica intrínseca de les matemàtiques i invitar les persones a reflexionar i a plantejar-se preguntes.
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Sota aquesta perspectiva, l’associació MMACA es marca com a objectiu a mig termini la creació d’un museu
que proposi experiències matemàtiques a les persones
visitants. Des del 2007 s’han creat i recollit mòduls que
podrien formar part del contingut del futur museu i que
s’han presentat en diverses exposicions. El mes de febrer de 2010 es va fer una exposició a Girona amb gairebé 3000 visitants i un considerable èxit de valoració
per part del professorat i de les institucions implicades.
Després hem participat en esdeveniments ciutadans
com ara la Festa de la Ciència de Barcelona (parc de
la Ciutadella, 12-13 de juny) i el Planta’t al Jardí (Jardí
Botànic, 17 d’octubre).

ferent escala en una, dues o tres dimensions, treballar
amb trencaclosques combinatoris o geomètrics, crear
figures tridimensionals en calidoscopis de miralls, construir (o desmuntar) un pont concebut per Leonardo Da
Vinci o un arc en forma de catenària com els emprats
per Gaudí, fer conjectures estadístiques, etc.

Les exposicions amb més impacte a Barcelona han tingut lloc entre el 18 d’octubre i el 9 de novembre a la
sala de columnes de l’edifici històric de la Universitat de
Barcelona, que ha assolit una xifra de gairebé 4500 visitants (la meitat d’ells en grups escolars), i que va tenir
continuïtat en la Facultat de Matemàtiques i Estadística
de la UPC en el campus de Pedralbes (17 de novembre
- 17 de desembre).
En relació als continguts de les exposicions cal destacar que, a part d’alguns elements informatius visuals,
la majoria de les propostes requereixen la intervenció
activa de les persones visitants, i consisteixen a resoldre
petits reptes numèrics, experimentar amb figures de di-

Associació per promoure i crear un museu
de matemàtiques a Catalunya (MMACA)
Ctra. Alta de Roquetes, 70 - 08035 Barcelona
e-mail: jrey@xtec.cat - web: www.mmaca.cat
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Recull de Projectes i Experiències Educatives

L’Institut-Escola Costa i Llobera,
primer Institut-Escola de la ciutat
Entitat: Institut-Escola Costa i Llobera.
Autors: E quip docent de l’Institut-Escola Costa i Llobera.
Lloc de realització: Institut-Escola Costa i Llobera.
Any d’inici del projecte: 2010.

Descripció i justificació
L’escola Costa i Llobera va néixer fa 52 anys com un
centre privat de batxillerat. Ben aviat es va dotar de primària i, anys més tard, es va iniciar el parvulari.
D’una forma natural l’escola havia completat aquell cicle 3-17 que deixava a l’alumnat de COU la possibilitat
d’obrir-se a altres experiències escolars abans d’accedir
a la Universitat.
L’experiència d’aquesta evolució no va separada de les
condicions físiques que els proporcionaven els diferents
edificis. En van arribar a funcionar fins a tres simultàniament, en torres i locals adaptats, amb equips docents
físicament separats i amb les seves particulars rutines i
tarannàs, però units per la idea comuna de compartir
projecte educatiu.
La reunió de totes les activitats sota el mateix sostre a
l’edifici de Can Caralleu (1978) havia de facilitar les co-
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ses des del punt de vista d’escola integrada, si més no a
nivell de convivència permanent en el mateix edifici. La
integració de fons va continuar: un projecte educatiu,
un claustre i un equip directiu comuns, una estructura
docent de cicles, departaments i comissions diverses,
transversalment participades, una AMPA comuna, i una
vida escolar en la que es barrejava alumnat d’edats diferents en actes socials, festius, d’acompanyament dels
grans als petits, etc.
El pas a formar part de l’Escola Pública com a conseqüència de la “llei del CEPEPC” (1989) es va fer d’una
forma bastant insòlita i traumàtica per a les escoles que
tenien altres etapes educatives a més de la primària. Al
professorat de l’etapa de secundària simplement se li
atorgava l’interinatge mentre no fes oposicions lliures, la
qual cosa probablement l’obligaria a canviar de centre un
cop superades. A més, la continuïtat del model de centre
integrat es fiava a l’obertura de vies experimentals.

Des del primer moment d’esdevenir pública, l’Escola Costa i Llobera va quedar administrativament separada en
un centre d’infantil i primària i una extensió de l’Institut
Joan Boscà, fins que es va donar un codi de registre propi
i va funcionar com un IES i un CEIP (1991). No obstant,
l’escola -a tots els altres efectes- va continuar funcionant
com un centre integrat d’una forma volguda pel centre
i consentida per l’administració i, amb la LOGSE, es va
ampliar la secundària fins als 18 anys.
La declaració de l’escola com a Centre Experimental de
Règim Especial (1995) ultra impulsar un programa pedagògic en col·laboració amb la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB, va suposar un afermament
administratiu pel que fa al reconeixement com escola
integrada. Després van venir els Plans Estratègics (2000)
i l’actual Pla d’Autonomia de Centre (2006), en els que
es reconeixia implícitament el funcionament conjunt de
l’escola.

La Llei d’Educació de Catalunya ha vingut a confirmar
allò que l’Escola Costa i Llobera sempre ha estat, i que és
satisfactori per dues raons: una pel propi interès i l’altra
per la convicció que els Instituts escola han d’aportar
una millora de la coherència pedagògica primàriasecundària, un enriquiment dels equips docents i un
seguiment més continuat del treball amb les famílies.
La creació del nou model, en aquest cas, ratifica una
forma de fer escola i es reconeix un projecte històric
que, amb les adaptacions necessàries, ha esdevingut un
model actual ple d’oportunitats que estimula la tasca
permanent de cohesió i integració d’edats, mètodes i
perfils professionals en un mateix projecte educatiu.

Institut-Escola Costa i Llobera
Camí de la Capella de Can Caralleu, 3 - 08017 Barcelona
e-mail: a8071226@xtec.cat
web: www.costaillobera.org

29

Recull de Projectes i Experiències Educatives

El Joc del Big Bang 2.0
Entitat: Museu

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC).
Autors: mNACTEC. Departament d’Educació, Generalitat de
Catalunya. Investigadors de la UB, de la UAB i del CERN.
Museus del sistema mNACTEC.
Lloc de realització: Museus

del Sistema Territorial mNACTEC:
mNACTEC, Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia, Museu de la Tècnica de
Manresa, Museu de les Mines de Cercs, Fassina
Balanyà de l’Espluga de Francolí, Museu de la
Torneria de Torelló.
Any d’inici del projecte: 2008.
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Objectius

Descripció

L’objectiu general d’aquest projecte és fer comprensible
la ciència i les darreres innovacions relacionades amb
l’origen de l’univers i la física de partícules als nois i
noies d’entre 12 i 18 anys, d’una manera lúdica i amena. És una eina per utilitzar a l’aula i també a l’entorn
familiar.

Aquest projecte ha estat desenvolupat des del mNACTEC, juntament amb 5 museus del seu sistema territorial, amb la col·laboració del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’ajut de la Fundación
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Es tracta d’una
actuació singular que ha fet necessària la creació d’un
grup multidisciplinari de persones: científics que treballen al CERN; investigadors de la UB, la UAB, i de la UPC;
experts en jocs i multimèdia; programadors, docents
i professors de secundària. El producte és una plataforma interactiva que combina una sèrie de 9 jocs virtuals relacionats amb les nous fases del Big Bang i amb
material educatiu complementari associat. A més té la
singularitat que per poder fer alguns dels jocs és neces-

sari el treball cooperatiu entres nois i noies de diferents
punts geogràfics. Així, el Joc del Big Bang és un recurs
educatiu per a professors, i un element d’entreteniment
alhora que didàctic per als participants.
Durant la fase de creació i per veure com responien els
nois i noies, es va fer el pilotatge d’acció educativa gràcies a la col·laboració inestimable de l’IES Torre del Palau, on els diferents grups de 4t d’ESO i Batxillerat van
ser els crítics de tot el material i vàrem poder observar
de primera mà com es comportaven davant del material
proposat. La Festa de la Ciència de Barcelona 2009 va
servir per fer-ne el pilotatge familiar.
La versió en línia de 2009 del Joc comptà amb 15.000
visitants i 2.890 jugadors, registrant un total de 22.406
partides.
El dia 27 de gener de 2010 els 3 instituts guanyadors
del Joc del Big Bang de cada àrea d’influència geogràfica dels museus participants van competir en un joc de
pistes a cada museu.
Els Instituts que van participar-hi més van ser els següents:

• F assina Balanyà de l’Espluga de Francolí: Aura (Reus) i
IES Guindàvols (Lleida).
•M
 useu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia: IES
Montbui (Santa Margarida de Montbui).
• Museu de la Torneria de Torelló: Sagrats Cors (Torelló).
•M
 useu de les Mines de Cercs: IES Pere Fontdevila (Gironella) i IES Joan Brudieu (Seu d’Urgell).
El projecte global compta amb aquesta activitat virtual
i els 3 tallers sobre física de partícules i materials, destinats a ESO i Batxillerat, per al cicle temàtic “Materials
i Partícules”:
•m
 NACTEC. Detecció de Partícules amb Cambra de
muons.
•M
 useu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. Experiències amb superconductors i levitació electromagnètica.
•M
 useu de les Mines de Cercs. Radiació Ambiental i la
seva detecció.

• mNACTEC: Joan Pelegrí (Barcelona) i IES Torre del Palau (Terrassa).
• Museu de la Tècnica de Manresa: IES Pius Font i
Quer.

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Rambla d’Egara, 270 - 08221 Terrassa
e-mail: carme.prats@gencat.cat
web: www.mnactec.cat
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Juli Gonzàlez per als més petits, un projecte interdisciplinari
a l’Institut-Escola Artístic Oriol Martorell
Entitat: Institut-Escola Artístic Oriol Martorell.
Autores: E lena Garcia, Carme Navarro i Pilar Sanjosé.
Lloc de realització: Institut-Escola Artístic Oriol Martorell.
Any d’inici del projecte: 2008.

Descripció i justificació
El projecte desenvolupat parteix de la participació dels
alumnes de 1r de Cicle Inicial a l’activitat “Juli Gonzàlez
per als més petits”, i de les propostes didàctiques elaborades pel Departament d’Educació del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC), arran de la retrospectiva
dedicada a aquest escultor durant el curs 2008-2009.
L’Institut-Escola Artístic Oriol Martorell és un centre que
integra els ensenyaments generals de primària i els ensenyaments artístics de música i dansa. Les característiques especials d’aquest centre permeten poder treballar des de la globalitat de les diverses àrees, sobretot
al Cicle Inicial, durant el qual els alumnes encara cursen
les dues especialitats artístiques indistintament.
Així doncs aquesta experiència va estar pensada des
d’un marc multidisciplinari en què hi van participar les
àrees de Visual i Plàstica, Medi, Llengua, Educació Socioemocional, Música i Moviment Creatiu.
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Les propostes van ser diverses, algunes d’elles partien
de les propostes didàctiques del Museu i altres van
ser elaborades a la pròpia escola: conèixer el concepte d’escultura i les expressions que Juli González feia a
través del relleu, el volum i la línia; l’estudi dels materials dels que poden estar fetes les escultures, amb el
protagonisme del material fet servir per Juli González,
el metall i sobretot el ferro; conèixer l’ofici d’escultor/a,
de forjador/a. A més vàrem explorar el terreny dels sentiments i les emocions a partir de les escultures proposades per l’artista.
El treball integrat de totes les àrees va facilitar els aprenentatges:
Si des de l’àrea de Visual i Plàstica es creaven figures
metamòrfiques inspirades en les escultures d’en Juli,
es manipulaven els materials com el fang per crear volums, o el filferro i el cordill per treballar la línia, des de
l’àrea de dansa es feien les activitats per experimentar
els mateixos conceptes a través del moviment corpo-

ral. El llenguatge corporal i el llenguatge escultòric tenen
molts punts en comú: espai, línia, forma, volum i textura
són elements propis de l’escultura aplicables al cos, al moviment i la dansa creativa. A través de la dansa els nens i
nenes aprenen fent, tocant, dialogant, reconstruint, convertir-se en espectadors creadors.
Si a Medi es buscava informació sobre l’ofici de forjador,
a Música cantaven cançons relacionades amb aquest ofici
i treballaven el ritme a partir dels cops que l’escultor i el
forjador fan quan piquen el ferro.
La metodologia utilitzada en el desenvolupament d’aquest
projecte va fer que aquest resultés engrescador per als
alumnes. El fet que les diferents àrees col·laborin enriqueix
la nostra tasca educativa i dóna als nens i nenes una visió
global del que està passant al seu voltant.

Institut-Escola Artístic Oriol Martorell
C/ Artesania, 39-41 - 08042 Barcelona
e-mail: elenagpous@gmail.com
web: www.xtec.cat/cepa-oriol-martorell/
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Els Pastorets. Cantata de Nadal
Entitat: Col·legi Sant Pere Claver.
Autors: C
 arles Mesa Soto i Laia Grañena Santafé.
Lloc de realització: C
 ol·legi Sant Pere Claver.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 009-2010.

Descripció i justificació
La música és, en si mateixa, un llenguatge. Un dels pocs
llenguatges universals no imposats. La música ens uneix
i ens fa partícips d’uns sentiments i emocions dels quals
podem gaudir tant de forma individual com col·lectiva.
Compartir-la de manera natural, com a font de plaer, de
goig i d’alegria és quelcom que es perd, igual que molts
dels jocs, danses, costums i dites que la nostra tradició
havia aconseguit mantenir fins fa pocs anys.
És evident que l’aprenentatge de la música afavoreix el
desenvolupament de l’oïda, el ritme, la veu, la creativitat, la sensibilitat, la lectura, la memòria, la capacitat
d’abstracció... Però a més també permet el treball en
grup, afavorint la cooperació i l’educació en la diversitat
i la interculturalitat.

34

La cantata Els Pastorets neix de l’interès en crear un
espectacle de Nadal diferent a les cantates de nadales
convencionals, on s’integrés el treball dels diferents cursos de primària per crear un espectacle únic i col·lectiu.
Els Pastorets, obra teatral nadalenca per excel·lència al
nostre país, esdevingué des d’un bon principi la temàtica ideal per introduir a l’escola una part important de la
nostra cultura: escenes del naixement, àngels i dimonis
i situacions diverses protagonitzades pels pastors cridaren l’atenció dels infants des del primer moment.
L’experiència ens va oferir moltes oportunitats per treballar continguts propis d’àrees tan diverses com Música, Coneixement del Medi (tradicions, costums...), Educació Visual i Plàstica o Informàtica. Així és com, a l’hora
de preparar la representació a l’escola, a part de la participació del mestre de música es comptà amb l’estreta
col·laboració de l’especialista de Plàstica, i de la resta

d’equip docent. Sense oblidar, és clar, l’esforç i il·lusió
dels veritables protagonistes: el nostre alumnat.
Després de veure l’èxit que va assolir el Nadal del 2009
a l’escola Sant Pere Claver del Poble Sec, on va ser representada per primera vegada, ens vam plantejar re
formular-la per tal de poder-ne fer difusió.
Amb aquest objectiu vam escriure les partitures, vam
fer fitxes de les cançons i vam tornar a enregistrar les
músiques amb la col·laboració del David Herrera i la
participació a les veus del grup La Tresca i la Verdesca, i
de la Laia Grañena a la flauta travessera.

Col·legi Sant Pere Claver
C/ Vila i Vilà,14 - 08004 Barcelona
e-mail: carles.mesa@fje.edu
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Picasso, natura. Una mirada transversal
Entitat: Museu Picasso de Barcelona.
Autor: Fernando González Clavería.
Lloc de realització: M
 useu Picasso de Barcelona.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 009-2010.

Descripció i justificació
S’ha dit moltes vegades que amb Picasso comença l’art
del segle XX. Què tenen les seves obres que es relacionen tan bé amb les revolucions d’aquell nou segle? I
d’on venia Picasso? Quines eren les seves fonts?
En aquest curs es va proposar una mirada transversal
sobre l’obra de l’artista que ajudés a respondre aquestes preguntes i, sobretot, a generar-ne moltes altres.
L’objectiu no era acumular informació sinó promoure
una mirada personal i creativa. És per això que les sessions de treball van buscar una àmplia multidisciplinarietat que donés cabuda a moltes mirades, i facilités les
relacions d’idees.
Quan era un adolescent, Picasso va passar uns mesos
a Horta de Sant Joan vivint com un salvatge al mig de
la natura. D’aquesta experiència va arribar a dir més
endavant que allí havia après tot el que sabia. Anys més
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tard, quan ja era l’artista més famós del món, Picasso
es referia a aquestes setmanes com la seva “experiència
emocional més pura”.
L’experiència radical de la natura, els dies (i les nits!)
que va viure lluny de la civilització, es van convertir en
una mena de viatge iniciàtic en el qual va descobrir la
llibertat, la possibilitat de qüestionar normes i convencions. Vivint com un primitiu, va trobar el camí que després recorreria amb el seu treball artístic: la recerca de
l’essencial. Aquest camí el va dur a replantejar els fonaments mateixos de la tradició artística europea, i el va
convertir en l’artista revolucionari que coneixem.
Aquest curs volia analitzar, a través de la figura de Picasso, el moment convuls del naixement del segle XX.
El concepte de naturalesa ens va servir de fil conductor
per parlar de les moltes revolucions que es van succeir
en els anys del canvi de segle.

Vam parlar de la nova mirada sobre la natura que van
permetre les noves teories científiques. El món natural
es va ampliar i es va fer més complex.
També vam parlar de les noves idees sobre la natura
humana. Darwin va revolucionar la idea del cos; Freud
la idea de l’ànima. El model d’ésser humà fet a imatge de Déu va ser qüestionat: l’home era una criatura
de foscos orígens animals. D’ara endavant no només
comptaria la claredat de la raó, sinó també les pulsions
amagades del subconscient.

Aquest curs, adreçat a docents, es va fonamentar en
un projecte anterior, “Picasso, natura” de l’any 2009,
dirigit a mestres d’escoles de Barcelona, Gósol i Horta
de Sant Joan, totes tres poblacions en les quals hi ha un
museu dedicat a l’artista malagueny.

Aquests canvis coincidien amb un moment d’intensa
transformació social: l’entrada en escena del proletariat, l’anarquisme i el comunisme, que volien un model
de vida més simple i primitiu, la fabricació de productes
en massa, l’anonimat de la vida a les grans ciutats...
Calia inventar un art nou que donés cabuda a l’experiència de la modernitat. El cubisme reflecteix la novetat
del temps en què viu, les possibilitats de futur que oferia
el nou segle.

Museu Picasso de Barcelona
C/ Montcada, 15-23 - 08003 Barcelona
e-mails: fernando.gonzalez@fje.edu i museupicasso_educacio@bcn.cat
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Pintem el mur de la Manigua
Entitat: Escola Bressol Municipal Manigua.
Autors: E quip educatiu de l’EBM Manigua, Direcció de Serveis a
les Persones i Inspecció Educativa, del Districte de Sant
Andreu.
Lloc de realització: E BM Manigua.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 009-2010.
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Justificació

Objectius

Tot va començar per un mur de ciment just al costat de
l’entrada a l’Escola Bressol Municipal Manigua, inaugurada l’any 2007. L’equip educatiu de l’escola va copsar
la necessitat de guarnir un espai que formava part de la
quotidianitat dels infants que van a l’escola. Però aquest
espai formava també part d’un carrer que es diu Manigua i de la vida de veïns i veïnes del barri dels Indians,
al districte de Sant Andreu. Aquests mots, Indians i Manigua, evoquen de manera directa una història contrastada del barri i descobreixen uns orígens i referències
moltes vegades desconeguts pel mateix veïnatge.

• Reforçar la xarxa social i educativa del barri mitjançant
una activitat creativa que permeti un treball continuat
entre diferents entitats, serveis i escoles del barri i que
conclogui en una realització concreta de representació d’un dels seus aspectes d’identitat.

Tot va ser vincular una necessitat concreta amb la llavor d’un projecte educatiu transversal que arribés i fes
participar el màxim d’infants, entitats i institucions del
barri. “Pintem el mur” es va convertir en un projecte
que transcendia l’escola i que pretenia i va aconseguir
integrar una experiència educativa i comunitària al voltant d’una activitat i d’un mot: així va sorgir “Pintem el
mur de la Manigua”.

• Potenciar la creació d’un únic mural fruit de les aportacions del conjunt de dibuixos realitzats pels infants
i joves participants de les escoles del barri. El plantejament era evitar un procés de selecció competitiu,
fugint del “millor dibuix” i donant pas a la creació
col·lectiva.

• Desenvolupar el projecte amb la col·laboració de tots
els agents educatius del barri.
• Construir entre tots i totes un dibuix que reculli la
història del barri dels Indians i del significat de la Manigua.

•A
 postar per la inclusivitat, vetllant per la participació dels infants de les escoles d’educació infantil i de
l’alumnat de primària, d’educació especial, de secundària i de l’escola d’art, adequant la tasca a realitzar a
les capacitats i interessos de cada grup.

Descripció
• Idea inicial fruit de la reflexió duta a terme des de
l’EBM Bressol Manigua.
• Pluja d’idees i planificació per part del grup motor,
definint aspectes educatius, de gestió i organització
del projecte i la temporalització.
• Treball sobre el mot manigua a les escoles i plasmació gràfica del concepte. Els centres duen processos
col·laboratius per fer una tria dels motius més significatius que puguin il·lustrar aquest concepte.

• El 5 de juny de 2010 culmina la feina de pintar el mur
de l’entrada de l’EBM Manigua, enmig d’una festa
popular, en la que la planificació i execució va ser, en
gran part, responsabilitat de les AMPA.
Per desenvolupar aquest projecte es va comptar amb
la col·laboració de 6 entitats i 7 centres educatius del
barri.
Per tirar endavant la idea, la directora de l’escola bressol va treballar de forma propera i continuada amb la
Direcció de Serveis a les Persones del Districte i amb la
Inspecció Educativa de zona, compartint l’objectiu, la
planificació, la coordinació i la realització d’un projecte
que va anar creixent en complexitat i participació.

• L’exposició pública al Casal del Barri, tant del procés
com de les creacions dels alumnes, fa partícip el veïnatge i dóna visualitat al treball realitzat per els infants.
• A partit d’aquest recull, un grup d’alumnes de l’escola
d’Art la Llotja de Sant Andreu elabora propostes per
fer un mural. El projecte els possibilita poder transferir en forma d’acció un seguit d’aprenentatges, tot
oferint un servei de qualitat a la comunitat.

Escola Bressol Municipal Manigua
C/ Garcilaso, 232 - 08027 Barcelona
e-mail: bclemente@bulevard.cat
web: www.bcn.cat/escolabressol/manigua
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Pla estratègic per a l’aprenentatge
del català i l’expressió oral
Entitat: Escola Perú.
Autor: Equip docent de l’escola.
Lloc de realització: E scola Perú.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 007-2011.

Descripció i justificació
Per tal de donar resposta a la gran diversitat de l’alumnat
present al centre, l’escola planteja un projecte estratègic centrat en l’aprenentatge de la llengua i la comunicació oral, no només dels alumnes sinó també implicant
les famílies.
En paraules del seu inspector, “és especialment espectacular l’assoliment de competències lingüístiques en
català per part de l’alumnat, especialment en l’oralitat.
Aquest és el gran repte que té el centre i l’assoleix amb
escreix”.

Se les invita a aprendre la nostra llengua i a formar-se
en TAC, especialment a les mares.
El centre és molt dinàmic, donat a aprofitar totes les
oportunitats que ofereixen les institucions i la ciutat per
obtenir el màxim de recursos possibles i oportunitats
per promocionar el seu alumnat. Cal tenir en compte
que una quarta part de les famílies tenen una situació
socioeconòmica molt desfavorida.

També es fa una gran labor d’incardinació de les famílies en l’educació dels fills, amb les dificultats que la
seva procedència heterogènia imposa. Les famílies participen en determinades activitats escolars, com la narració de contes i històries dels països de procedència.

Escola Perú
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C/ Sagunt, 92-94 - 08014 Barcelona
e-mail: a8002022@xtec.cat
web: www.xtec.cat/centres/a8002022
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Programa Escoles: solidaritat i educació en valors
Entitat: B
 anc dels Aliments de Barcelona.
Autor: D
 epartament de Sensibilització.
Lloc de realització: Seu del Banc dels Aliments i als centres
escolars participants.
Any d’inici del projecte: 2001.

Descripció i justificació

• Potenciar el creixement en valors a l’escola.

1. Definició

• S uscitar l’esperit solidari i de generositat dels estudiants.

Conjunt d’activitats que combinen la sensibilització i
la pedagogia i que s’ofereixen en paquet o de forma
individual.
2. Destinataris
Dirigit principalment a alumnes de 12 a 18 anys, a les
seves famílies, docents, tutors, pedagogs, les AMPA i
altres persones implicades en el món educatiu.
3. Durada
El Programa sol tenir una durada d’entre 1 i 3 setmanes, en funció de cada escola.
4. Objectius
• Conscienciar l’alumnat de la pobresa que hi ha al
nostre entorn més proper, i dels tipus de pobresa
que hi ha.

•D
 onar a conèixer el significat i el valor del voluntariat a través de l’experiència.
• F er reflexionar els alumnes sobre un dels drets
humans més vitals de les persones: el dret a
l’alimentació.
• Fomentar l’educació mediambiental, implicant l’alumnat en la lluita que realitza el Banc dels Aliments
contra el malbaratament.
• Incentivar la imaginació i la creativitat dels alumnes.
• Treballar en torn a la complexitat de la realitat social actual, l’existència del Quart Món i l’impacte
de la crisi econòmica.
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5. Justificació
Crear Xarxa solidària. No hem d’oblidar que els joves
d’avui són els donants i empresaris de demà, i que
fins i tot alguns d’ells podran trobar-se en situacions
de necessitat. Si creem aquesta consciència de solidaritat, fem que aquest valor tan important sigui un
present i un futur dins la nostra societat. I diem present perquè els joves són els preceptors dels adults
dins de les famílies.
6. Metodologia

• Recaptació d’aliments de primera necessitat: a
cada centre docent, coincidint amb la durada
del Programa Escoles, s’organitza una recaptació
d’aliments en la qual s’impliquen docents, alumnes
i familiars. Tots els aliments recollits es fan arribar
als més necessitats de casa nostra a través de les
entitats benèfiques col·laboradores del Banc dels
Aliments.
7. Resultats any 2009
S’han obtingut els següents resultats:

El Programa Escoles l’executa un equip de voluntaris
i inclou:

• 107 escoles implicades

•X
 errada informativa (punt de partida): un voluntari
del Departament d’Escoles del Banc dels Aliments
es desplaça al centre docent per donar a conèixer
la labor de la fundació.

• 86 xerrades impartides

•A
 ctivitats creatives ideades a les escoles (tallers
d’aprenentatge i servei, i activitats de comunicació): s’anima el professorat a aprofitar l’ocasió per
fer amb els seus alumnes un treball creatiu alhora
que es consciencien de la realitat i de la problemàtica social que ens ateny.

• 56.426 alumnes participants
• 5.450 oients de les xerrades
• 28 visites realitzades per alumnes al Banc
• 3.541 alumnes voluntaris per un dia del Banc
• 37.052 quilos d’aliments recollits
• 6 voluntaris-ponents

•V
 isita a les instal·lacions del Banc-voluntaris per un
dia: els alumnes visiten les nostres instal·lacions i
fan de voluntaris per un dia.

Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
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C/ Motors, 122 - 08040 Barcelona
e-mail: coordinacio@bancdelsaliments.org
web: www.bancdelsaliments.org
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Projecte de creació del grup de recreació, reconstrucció
i divulgació històrica romana Barcino Oriens i la recreació històrica d’un Conuiuium Romanum al Museu d’Arqueologia de Catalunya
Entitat: E scola Joan Pelegrí / Fundació Cultural Hostafrancs.
Autor: R
 icard Llop Altés.
Llocs de realització: Escola Joan Pelegrí i Museu d’Arqueologia
de Catalunya
Any d’inici del projecte: Curs 2
 008-2009.

Descripció i objectius

Justificació

La proposta és la creació d’un grup de recreació, reconstrucció i divulgació històrica romana com els que ja
existeixen a Badalona i, sobretot, a Tarragona, així com
a la resta de l’Estat espanyol i a França, Itàlia, Anglaterra, etc., i no existeix a Barcelona. L’objectiu primer és
vetllar per la difusió de la Cultura Clàssica com a eina de
reconeixement de les nostres arrels i orígens, així com
a base per consolidar els estudis que els alumnes i professors i altres membres vinculats al grup anem fent al
voltant del món clàssic de l’antiga Roma i del llatí.

La idea de la creació del grup de recreació i reconstrucció neix de la base d’incloure dins la matèria de llatí i
cultura clàssica de Batxillerat un fet que atrau molt als
alumnes i els fa comprendre millor la matèria i els seus
continguts: el “viure, sentir i tocar” allò que estudiem i
que fa 21 segles existia i ara podem reviure in situ i així
comprendre-ho i entendre-ho millor.
Destinataris (edat, tipologia)
Primerament els alumnes de 1r i 2n de batxillerat del
curs 2008-2009 de la matèria de Llatí de l’Escola Joan
Pelegrí, però una vegada coneguda la seva existència
s’ha anat obrint a tot l’alumnat de batxillerat sigui quina
sigui la seva modalitat i alguns de l’ESO que se senten
atrets per la matèria optativa de llatí, i de retruc a tot
el professorat i als membres i personal de la Fundació
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Cultural Hostafrancs que tinguin interès pel món romà.
I des de l’inici continuem fent feina i portant a terme
projectes i idees.
Recursos utilitzats (humans, materials)
El projecte ha utilitzat els recursos humans que aporten tots els seus membres amb la seva feina i aconsegueixen la creació del material que necessita el grup per
a la recreació i reconstrucció de les escenes de la vida
quotidiana, en el nostre cas, de l’antiga Roma.
Metodologia
Reunions cada quinze dies on es s’explicaven els paràmetres de desenvolupament del grup i com s’havien
d’anar portant a terme les idees per aconseguir la cohesió i unitat necessàries. Per altra banda, anar a explicar
a les diferents institucions el nostre projecte per tal de
proposar la nostra col·laboració i poder concertar, si era
el cas, possibilitats d’actuació.

Escola Joan Pelegrí / Fundació Cultural Hostafrancs
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C/ Consell de Cent, 14 - 08014 Barcelona
e-mail: rllop@telefonica.net
web: www.barcinooriens.cat

Recull de Projectes i Experiències Educatives

Relació Formació-Empresa
Entitat: Institut-Escola d’Hosteleria i Turisme de Barcelona.
Autor: E quip docent de l’escola.
Lloc de realització: Institut-Escola d’Hoteleria i Turisme
de Barcelona.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 007-2008.

Descripció i justificació
Des de la seva creació l’escola ha apostat per la qualitat, fet que en Formació Professional es tradueix en una
estreta relació amb el món empresarial, un compromís
per estar a l’alçada de les seves demandes i per respondre a les necessitats d’inserció dels alumnes.
Aquesta voluntat culmina el curs 2009-2010 en la formalització d’un seguit de convenis amb el món empresarial, la implementació de projectes d’innovació,
d’impartició de matèries en anglès i en francès, de
sol·licitud de beques per a projectes d’estades de Formació en centres de treball (FCT) a empreses europees
d’alumnat en períodes de pràctiques (segons dades de
la Direcció General d‘FP, és el Centre d‘FP que envia
més alumnat a empreses estrangeres de tot Catalunya),
implicació en la redacció dels nous currículums LOE per
als cicles formatius de les seves famílies professionals de
10 professors de diferents departaments, fent propos-

tes pedagògiques que recullen l’experiència de la seva
relació al món professional, i alhora un compromís amb
el sector més feble de l’alumnat, aquell que no havent
obtingut el graduat de l’ESO, cursa un Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb l’expectativa
de reenganxar-se a l’itinerari acadèmic i formatiu, recolzat pel gremi professional d’ANAFRIG, que ofereix
un lloc de pràctiques a tot l’alumnat i n’ha contractat
posteriorment més del 70%.

Institut-Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
C/ Pintor Alsamora, 3 - 08026 Barcelona
e-mail: a8044934@xtec.cat
web: www.iesehtb.cat
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Solidaritat i cooperació en l’àmbit de la salut visual dels alumnes
del cicle de grau superior d’òptica en col·laboració amb Òptics x mÓn
Entitat: Institut Joan Brossa.
Autores: P ilar Godínez, Meritxell Vallet, Myriam Velasco
i Carmen Uroz.
Lloc de realització: Departament d’Òptica de l’Institut Joan
Brossa.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 008-2009.

Objectiu
L’objectiu general d’aquest projecte és sensibilitzar i
conscienciar l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Òptica d’Ullera de la difícil situació d’accés a la
salut visual en diferents països a nivell mundial.
Per tal de poder treballar en aquest objectiu es col·labora
conjuntament amb l’ONG Òptics x mÓn.
Les activitats realitzades per tal de poder assolir aquest
objectiu es treballen en dues línies d’actuació:
1. Formativa: dins del currículum del crèdit 2, Obtenció de
les Oftàlmiques. Específica per als alumnes del cicle.
S’ha establert a la programació del crèdit l’activitat
Pràctiques en el Centre de Reciclatge d’Òptics x mÓn
a la ciutat de Terrassa (Barcelona). Dins d’aquesta activitat els alumnes posen en pràctica els continguts
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i procediments impartits en el crèdit, necessaris per
poder fer una valoració i selecció de les ulleres o
muntures a reciclar que arriben al centre de reciclatge des de les diferents òptiques col·laboradores amb
l’ONG.
2. Divulgativa: xerrades, conferències i exposicions fotogràfiques al centre. D’àmbit general per a tots
els nivells educatius. Per part dels col·laboradors de
l’ONG, entre els quals es troba una professora del
Departament d’Òptica, s’organitzen activitats per
donar a conèixer els projectes de l’ONG i sensibilitzar
en la importància de la Salut Visual. Els alumnes del
cicle participen activament en l’organització i divulgació de les activitats, entre elles, el Dia Mundial de
la Visió, exposicions fotogràfiques de projectes, etc.

El conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Brossa i l’ONG Òptics x mÓn va establir la seu de l’ONG
a les instal·lacions del Departament d’Òptica. A partir
d’aquesta situació es van ampliar les activitats de l’ONG
dins del centre, més concretament en el cicle d’òptica,
per tal de fer arribar als alumnes els conceptes de compromís social, solidaritat i cooperació dins del seu futur
professional. El professorat del departament va considerar que aquestes activitats es podien introduir de manera curricular en el cicle.

Institut Joan Brossa
Av. Mare de Deu de Montserrat, 74-78 - 08024 Barcelona
e-mail: iesjoanbrossa@xtec.cat
web: www.iesjoanbrossa.org
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Tallers: Expressió, Teatre i Biblioteca
Entitat: E scola Collaso i Gil.
Autors: X
 avier Giménez, Núria Sastre, Cristina Gracia
i Carles Casanovas.
Lloc de realització: Escola Collaso i Gil.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 003-2004.

Objectius
L’Escola Collaso i Gil, partint de la seva realitat diversa per l’alt percentatge d’alumnat estranger, s’aniria
plantejant al llarg de la seva trajectòria, i en especial els
darrers anys, nous objectius en la millora de la cohesió
social i de la integració dels nens i nenes que donen
forma a la part més important de la nostra comunitat
educativa.
Els objectius formulats el curs 2003-04 s’adreçaren en
primer lloc a fomentar el coneixement del propi nen a
partir de la manifestació dels propis sentiments i emocions mitjançant el Taller d’Expressió que inicia la seva
aplicació.
El foment de les capacitats socials en les relacions establertes entre iguals i amb el professorat va esdevenir un
altre objectiu prioritari.
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Aquest aspecte no es podia deslligar de la necessitat
de la comunicació oral, emprant el català com a eina
d’aprenentatge i comunicació.
El Taller d’Expressió es va concretar com a Taller d’Expressió Corporal (Teatre) i Taller d’Expressió Plàstica (Taller d’Art). El primer abasta des de 1r curs d’Educació
Primària fins a 6è; el segon des d’Educació Infantil P4
fins a 6è de Primària.
A través del Pla Educatiu d’Entorn, el Taller de Teatre ha
estat enriquit amb la col·laboració de l’Escola de Músics
“Juan Pedro Carrero” en l’activitat de Teatre Musical, que
cada grup-taller realitza un cop durant el curs escolar.
Des del curs 2006-07 es va ampliar l’oferta del projecte
amb el Taller de Biblioteca que desenvolupa el programa d’invitació a la lectura i esdevé, juntament amb el
servei de Biblioteca de l’escola, una eina més d’impuls
en el coneixement de la llengua catalana i la cohesió
entre els nens i nenes.

Tres formes d’expressió i comunicació diverses i efectives que permeten en l’actualitat la interrelació entre
alumnes de diferents nivells (1r i 2n, 3r i 4t, 5è i 6è) i
ofereixen l’oportunitat de treure emocions i sentiments
que difícilment podrien expressar-se sense el coneixement de la mateixa llengua comuna.
Constatem al llarg dels cursos l’efectivitat d’aquest projecte, pel qual han passat diferents professionals que
col·laboren en l’actualitat aportant noves orientacions
al plantejament innovador inicial.

Escola Collaso i Gil
C/ Sant Pau, 101 - 08001 Barcelona
e-mail: a8001819@xtec.cat
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TMB es mou per l’educació
Entitat: T ransports Metropolitans de Barcelona.
Autor: D
 epartament TMB Educa – Transports Metropolitans
de Barcelona.
Lloc de realització: 10 punts operatius de les instal·lacions
de TMB.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 009-2010.

Introducció

Descripció

TMB considera que l’educació dels infants i els joves és
una responsabilitat compartida, i per això està implicat
en el procés participatiu del Projecte Educatiu de Ciutat
i disposa d’un projecte educatiu TMB Educa.

El taller “TMB es mou per l’educació” s’emmarca en
un dels projectes de Diversificació Curricular promoguts pel Consorci d’Educació de Barcelona. Aquests
tallers s’adrecen a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, que necessita una organització diferenciada de l’establerta
en el centre escolar respecte als continguts i als criteris
d’avaluació, i per això desenvoluparà classes en l’entorn
de l’empresa TMB.

El taller “TMB es mou per l’educació” forma part
d’aquest projecte i vol contribuir a millorar l’èxit escolar
i la igualtat d’oportunitats educatives per a tothom.
TMB assumeix els objectius següents, com a prioritaris
en la tasca educativa:
• L’escola no està sola educant, per això cal desenvolupar projectes integrals d’educació en xarxa.
• Volem construir la xarxa educativa de la ciutat, per
això cal articular projectes de proximitat amb un gran
projecte col·lectiu que comparteixi tota la ciutat.
• Els valors democràtics són la base de la convivència,
per això cal continuar educant per a la ciutadania inclusiva i solidària.
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La finalitat és que els nois i les noies assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, afavorint
l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Estructura del taller
L’estructura que segueix el taller està basada en el coneixement del funcionament i gestió de la xarxa de
transport de TMB, amb la idea que l’alumnat per finalitzar el taller faci un treball en format imprès o audiovi-

sual sobre la importància de conscienciar la ciutadania
en el foment de valors de convivència en el transport
públic, i de respecte vers les seves instal·lacions i materials.

• Guanyem coneixement amb la informació – Estadística i lingüística – Redacció final de l’estudi
• El centre de control del metro – Tecnologia i càlculs
matemàtics

Per poder realitzar aquesta tasca han d’aprendre el que
significa el servei de la xarxa de transport i com afecta
la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes.

• Què es fa a una cotxera del metro – Tecnologia, càlculs matemàtics i físics

Metodologia de les sessions

• Avui conduïm un metro – Tecnologia, autonomia i iniciativa personal, sociabilitat

El taller “TMB es mou per l’educació” es desenvolupa amb una metodologia lúdica i de manipulació, fomentant la interacció, la participació i el treball reflexiu
en grup mitjançant exercicis dissenyats per assolir els
objectius curriculars, basant-se en les idees prèvies i
l’extrapolació de les vivències quotidianes dels participants, treballant valors i actituds relacionats amb la
mobilitat sostenible i el transport públic.

• Dissenyem una acció de comunicació – Tècniques de
comunicació i d’expressió
• Presentació de l’acció de comunicació – Desenvolupament artístic, cultural, lingüístic i corporal

•C
 oneixements de TMB – Ubicació dels alumnes a
l’àmbit de l’empresa
• P reparem els nostres desplaçaments – Utilització de
les TIC
• E l centre de regulació de trànsit – Tecnologia i càlculs
matemàtics
•O
 bservem què passa – Realització d’un Estudi de Mercat (treball de camp)

Transports Metropolitans de Barcelona
C/ 60, núm. 21-23, Sector A, Zona Franca - 08020 Barcelona
e-mail: marmengol@tmb.cat
web: www.tmb.cat
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El Tonet, el gegant de l’escola
Entitat: E scola Sant Antoni.
Autors: A
 lumnat, famílies i professorat de l’escola, Gegants de
Sant Vicenç i Ràdio Sant Vicenç.
Lloc de realització: Escola Sant Antoni.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 009-2010.

Descripció i objectius
La idea de construir un gegant per a l’escola neix en el
marc de les celebracions del 25è aniversari de l’escola.
Una de les idees que més va engrescar va ser la creació
i construcció d’un gegant per a l’escola. L’experiència
demanava, però, la implicació de força gent (famílies,
professorat, alumnes, personal no docent, etc.), un procés llarg i lent i un compromís de continuïtat.
Els objectius generals que ens vam proposar van ser a
grans trets:
• Construir un gegant per a l’escola.
• Crear un element identificatiu i cohesionador.
• Incorporar elements de la cultura popular en el marc
escolar.
• Afavorir el treball col·laboratiu i participatiu, promovent la interrelació dels diferents agents de la comunitat educativa.
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Durant el curs 2008-2009 es va crear la comissió del
25è aniversari formada per pares, mares, mestres i personal no docent, amb l’objectiu d’organitzar les activitats per celebrar aquest esdeveniment. Es va decidir fer
un gegant per a l’escola aprofitant que al 2008 la ciutat
de Sant Vicenç dels Horts va ser declarada “Ciutat Gegantera”.
Per tal de decidir com seria el gegant es va organitzar
un concurs per Sant Jordi. El dibuix guanyador va ser el
model per fer el gegant i també es va aprofitar com a
logotip del 25è aniversari.
Durant el curs 2009-2010 un pare que es va oferir
voluntari per ajudar en la construcció del gegant va
fer-ne una maqueta, i a partir d’aquí es va començar
l’elaboració del gegant.
El primer que es va fer és l’esquelet amb fusta, que els
nens i nenes van pintar i envernissar. Després es va fer el
cap amb fang, el negatiu amb guix i finalment es va fer

el cap definitiu amb paper i cola. Durant l’elaboració els
nens i nenes de l’escola, en petits grups, van ajudar en
tot el procés coordinats per aquest pare i pels mestres.
Finalment es va pintar i una altra mare es va encarregar
de fer-li el vestit.
Per posar nom al gegant, els mestres vam proposar els
noms que crèiem més adequats tenint en compte el
nom de l’escola: Ton, Tonet, Anton, Antoni i Toni. Es va
fer una votació per classes i finalment es va decidir el
nom de Tonet.

Durant aquesta celebració els nens i nenes de 6è van
fer ballar el Tonet després d’haver practicat a l’hora
d’educació física. A partir d’aquest moment es crea la
Colla Gegantera de l’escola, formada pels alumnes de
6è, que faran ballar el Tonet en totes les celebracions.
Alguns alumnes de cinquè, acompanyats i coordinats
per la mestra de música, van anar a la ràdio local del
poble, Ràdio St. Vicenç, per gravar la cançó del Tonet i
tenir-la enregistrada per a les properes actuacions.

L’especialista de música de l’escola va adaptar la cançó
popular “L’Hereu Riera” com a himne d’en Tonet.
Aprofitant la celebració del Carnaval a l’escola i amb
la presència de tots els pares i mares, vam presentar i
batejar el Tonet.
Els padrins del Tonet van ser els Gegants de Sant Vicenç, la Coloma i el Vicenç, i amb ells van ballar el Tonet
i els nens i nenes dues cançons que van tocar els grallers
del poble.
Per Sant Jordi els Jocs Florals van girar entorn del Tonet
i de la seva història. Els alumnes, depenent del nivell,
havien de fer descripcions, dibuixos i inventar rodolins,
poemes, històries i contes que van participar en el concurs literari.

Escola Sant Antoni
Av. Mas Picó, 65 - 08620 St. Vicenç dels Horts
e-mail: lgranena@xtec.cat
web: www.xtec.cat/centres/a8041131/
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Treball amb famílies
Entitat: Escola Drassanes.
Autors: C
 laustre i AMPA de l’escola.
Lloc de realització: E scola Drassanes.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 004-2005.

Descripció i justificació
El treball amb les famílies és una peça fonamental del
nostre Projecte Educatiu de Centre perquè creiem que
la participació de les famílies com a part activa de la comunitat educativa, no sols és desitjable, sinó necessària
per tal d’assolir i donar continuïtat als reptes educatius
actuals de l’escola.
L’escola Drassanes, situada al barri del Raval, reflecteix
la realitat del barri i acull un gran nombre d’alumnes de
països i cultures molt diverses. Aquesta configuració representa alhora un repte per assolir la plena participació
de les famílies i una oportunitat per a l’educació en la
diversitat, el respecte i la cohesió social.
Des de l’escola Drassanes fa molts anys que es porta a
terme tot un treball amb famílies. Darrerament, l’escola
forma part d’un projecte pilot dins el Pla Educatiu
d’Entorn del Raval.

Objectius
• Promoure la participació de les famílies dins de l’escola.
• Apropar l’escola a les famílies, per a la qual cosa cal que
coneguin què hi fem, com ho fem i per què ho fem.
•C
 rear un clima de proximitat i confiança, abordant i
trencant les barreres que poden interferir en la relació
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família-escola, com ara el desconeixement de l’altre,
el no compartir una llengua o codis comuns...
• Impulsar la formació de mares que puguin fer de pont
entre l’escola i les famílies de la seva comunitat.
• Afavorir el coneixement, el respecte i la tolerància entre les diferents comunitats.

Organització
• Forma part del Pla Anual de Centre.
• Compta amb la implicació de tot el claustre, del Consell Escolar i de l’AMPA
• És dinamitzat per una Comissió formada per l’equip
directiu, la Coordinadora de llengua, interculturalitat i
cohesió social (CLIC) i una mestra.
• És prioritzat en les hores de treball de la CLIC.
• Compta amb hores de treball d’una mestra, per fer-ne
el seguiment.

Accions
Entrevistes i reunions amb les famílies
- Contacte quotidià de les mestres amb les famílies rebent els nens i les nenes a l’entrada de l’escola oferint
així l’oportunitat de comunicació diària entre família
i docent.

- Entrevistes personals amb les famílies periòdicament
durant el curs i lliurament de forma individual dels informes de final de curs. (Sempre que cal, amb traductor).
- Disseny d’estratègies en tots els cicles per augmentar
la participació en les reunions de classe.
Tallers per a les famílies
L’escola organitza diferents tallers amb la finalitat de,
per una banda, crear un clima de confiança i complicitat
entre les diferents comunitats i entre aquestes i l’escola,
i per l’altra, debatre diferents temes relacionats amb el
nostre sistema educatiu i que poden crear reticències
entre les diferents comunitats. Com a objectiu final es
pretén que en surtin famílies que actuïn com a referents
dins la seva comunitat i que puguin fer de pont entre
aquestes i l’escola. Els dos darrers cursos s’han fet amb
la col·laboració d’una especialista en dinamització de
l’Associació Sociocultural IBN Batuta, entitat del barri.
Classes
- Classes de català i d’informàtica per a mares i pares.
- Classes d’urdú i bengalí organitzades per les comunitats i l’escola, obertes al barri. S’estableix un acord pel
qual utilitzen les instal·lacions de l’escola i a canvi ofereixen a l’escola serveis de traducció amb les famílies.
La Festa de l’Escola
És un moment de trobada i relació per a tots els que
formem part de la comunitat educativa, participant en
la preparació i organització i gaudint de la festa.

AMPA
- Dinamització de l’AMPA.
- Organització d’activitats conjuntes per als nens i nenes
i les famílies per promoure la interrelació entre totes
les famílies.
- Assemblees de l’AMPA amb traductors.

Com s’ha avançat?
Es percep més confiança en l’escola i això afavoreix que
hi hagi un bon ambient. Si hi ha algun motiu de conflicte
es fa més fàcil parlar-ne amb les famílies afectades.
S’ha incrementat significativament la participació a les
reunions de classe i la majoria de famílies vénen a recollir personalment els informes de final de curs.
S’ha començat a trencar la separació entre les mares
de diferents comunitats, augmentant el coneixement,
el respecte i la tolerància.
S’ha incrementat la participació de les famílies en
l’AMPA i en les activitats que organitza.

A manera de conclusió...
Fer de l’escola un espai obert, inclusiu, on tothom té alguna cosa a dir, on eduquem tots plegats, és una tasca
diària i de petites coses, que ens obliga a una reflexió
constant per trobar en cada moment les millors estratègies perquè això sigui possible.
Malgrat que els resultats són lents i requereixen molt esforç, les relacions que anem establint entre tots són prou
engrescadores per animar-nos a continuar endavant.
Escola Drassanes
Av. Drassanes, 8-10 - 08001 Barcelona
e-mail: ceipdrassanes@xtec.cat
web: www.xtec.cat/ceipdrassanes
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Els Treballs de Recerca de Batxillerat
del Districte de Sant Martí de Barcelona
Entitat: Institut Joan d’Àustria.
Autors: G
 racia Fernández, Dolors Baqué, Irene Monferrer
i José G. Gutiérrez
Lloc de realització: Institut Joan d’Àustria.
Any d’inici del projecte: Curs 1
 999-2000.

Descripció i objectius
”El Congrés de Treballs de Recerca de Batxillerat del
Districte de Sant Martí” ha recollit experiències d’investigació portades a terme en diversos centres d’ensenyament secundari i aprofundir, de forma interdisciplinària,
en l’aplicació d’un mètode d’investigació conjunt per tal
de realitzar amb èxit el treball de recerca de Batxillerat.
És a dir, analitzar, reflexionar i valorar conjuntament, tot
el professorat implicat, sobre els passos i eines necessàries dels que l’alumnat ha de disposar en l’aplicació
del mètode d’investigació. Introduir-lo al coneixement i
la utilització d’un mètode que ha de aplicar de forma
rigorosa, sistemàtica i precisa.
Així doncs, és una iniciativa basada en el treball en
equip i en l’intercanvi d’experiències didàctiques dutes
a terme a l’aula, una tasca cada vegada més imprescindible tant per a la formació del professorat com per
assumir amb èxit l’ensenyament/aprenentatge.
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A finals del curs 1998-99, es va constituir formalment
el grup de treball i es varen definir els objectius del treball i la forma d’assolir-los. Durant el mes d’abril dels
anys 2000 al 2010 varen realitzar-se successivament
els “Congrés de Treballs de Recerca de Batxillerat” a
l’Institut Joan d’Àustria.
Cada any s’elabora una publicació que recull els treballs
de recerca presentats en suport bibliogràfic i informàtic.
Els objectius que hem intentat assolir al llarg d’aquests
anys han estat els següents:
1. Constituir i consolidar un grup de treball estable amb
el professorat tutor de les recerques.
2. Revisar, descriure, analitzar i aprofundir en les diferents
metodologies utilitzades en els treballs de recerca.
3. Intercanviar experiències, tant a nivell de professorat
com d’alumnat, mitjançant el coneixement dels temes
investigats pels diversos centres de secundària públics
i privats del districte Sant Martí de Barcelona.

4. Fer un acte conjunt de tots els centres educatius de
secundària del districte.
5. Fer una selecció i publicació en suport bibliogràfic i
informàtic dels treballs de recerca presentats.
6. Establir una sèrie de conclusions i consideracions finals que puguin contribuir a:
- La millora dels treballs de recerca en el Batxillerat.
- Generar interrogants i reflexions en el professorat
que li permeti aprofundir més sobre el tema.
- Posar a disposició dels professors i institucions implicades una sèrie d’anàlisis i reflexions al respecte.

Institut Joan d’Àustria
C/ Selva de Mar, 211 - 08020 Barcelona
e-mail: a8013101@xtec.cat
web: www.iesjoandaustria.org
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La xarxa de Camins Escolars del Poblenou
Entitat: M
 acrocomissió de Camí Escolar.
Autors: D
 ocents, infants i famílies de 14 escoles, comerciants i
veïns i l’Ajuntament de Barcelona (Districte, Mobilitat i
Educació).
Lloc de realització: Cinc barris del Poblenou: El Parc i la Llacuna,
la Vila Olímpica, Diagonal Mar i Front Marítim
i el Poblenou.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 006-2007.

Descripció i objectius
Els seus objectius bàsics són promoure la participació de
la comunitat educativa en projectes de camins escolars
per aconseguir uns itineraris escolars segurs, i recuperar
l’espai públic com a espai relacional i de convivència,
millorant d’aquesta manera el barri per a tothom.
Es tracta d’una experiència innovadora i participativa i
un exemple emblemàtic de treball en xarxa, que combina la comunicació sistemàtica en línia amb la presencial, quan s’escau.
Per a major operativitat, la Macrocomissió de Camí Escolar (MCCE) està organitzada en tres comissions de treball: Coordinació interna i amb les institucions, Espai públic i seguiment de les obres i Comunicació i divulgació.
Fent un balanç de la trajectòria, des dels inicis del projecte el curs 2006-07 fins a l’actualitat, es constata el
següent:
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• Tota la comunitat educativa de les 14 escoles va participar, d’una manera o altra, en la realització de l’estudi
de diagnòstic a través d’un qüestionari.
• Les 14 escoles ja disposen d’uns itineraris escolars
més protegits, tot i que cal continuar algunes millores
i assegurar-ne el manteniment en el temps.
• Per incorporar els continguts del Camí Escolar al Projecte Educatiu de Centre s’ha ofert formació específica a tots els claustres mitjançant un seminari-taller
sobre “Com construir un projecte educatiu de centre
al voltant del Camí Escolar”, coordinat per l’IMEB i
la UB. D’altres centres ho estan treballant a partir de
matèries concretes.
• Tots els infants d’aquestes escoles (4.500) han participat a diferents accions educatives i la majoria d’ells
han gaudit de les dues festes de presentació pública
del projecte que s’han fet (octubre 2009, 1a fase i
novembre 2010, 2a fase).

• E l paisatge humà al voltant de les escoles va canviant
de manera significativa. Cada dia més nens i nenes
fan el recorregut de manera autònoma, amb el grup
d’amics.
•5
 2 alumnes de tres escoles de la 1a fase han donat el
seu parer respecte al Camí Escolar en un DVD que es
va presentar a les Jornades Tècniques de Camí Escolar. Aquest audiovisual s’està fent servir com a eina didàctica a les escoles, a les reunions de pares, i també a
altres fòrums de professionals de l’educació.
• E l treball comunitari i educatiu desenvolupat per les
famílies és insubstituïble i té enorme repercussió. Prop
de 40 famílies treballen diàriament en la consolidació
del projecte i, a més de compartir criteris i valors amb
els seus fills i filles i amb els docents, participen activament a les comissions, en fan difusió entre noves famílies de les escoles i del barri, i treballen en l’adhesió
de les “botigues amigues” (actualment, prop de 350
botigues).
• L a Comissió de Comunicació ha explicat el projecte
en diferents fòrums com ara associacions de comerciants i de gent gran, el Projecte Educatiu de Ciutat
i mitjans de comunicació (TVE, CNN+, BarcelonaTV,
La Vanguardia, El Punt, Barcelona Educació i d’altres).
Els documents resultants es fan servir com a eina de
comunicació i educació tant a l’àmbit familiar com a
l’aula.

• En diferents escoles, algunes mares de la comissió de
comunicació han estat convidades per anar a explicar
el projecte a l’alumnat. També s’han promogut concursos sobre el tema, com el de fotografia, i un altre
sobre Camí Escolar i literatura, sempre en col·laboració
amb la direcció del centre corresponent.
• Els representats de la Comissió d’Espai Públic fan el
seguiment de l’estat de les obres compromeses o
pendents i comuniquen a l’administració qualsevol
incidència que suposi inseguretat.
Tot aquest procés ha estat acompanyat pel Districte de
Sant Martí, que s’ha fet càrrec del diagnòstic inicial i,
juntament amb l’Àrea de Mobilitat, de les millores i de
la senyalització específica dels entorns escolars. També
per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona,
que impulsa les iniciatives relacionades amb el treball
comunitari i amb tot el que té a veure amb la dimensió
educativa del projecte.
Tot i que amb la festa de presentació pública del projecte de les 9 escoles de la segona fase (13.11.2010) es va
donar per acabada la implantació del Camí Escolar a la
zona, cal continuar el suport institucional tant per acabar algunes millores encara pendents, com per mantenir les fites assolides. Cal també mantenir el debat
obert per optimitzar el projecte al llarg del temps des de
la perspectiva d’educació en valors, de qualitat de vida
i sostenibilitat i d’actualització permanent per tal que
tots els infants puguin continuar gaudint-ne.
Macrocomissió de Camí Escolar
C/ Marià Aguiló, 76, 2n 2a - 08005 Barcelona
e-mail: marago27@xtec.cat
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El Camí Escolar i la Matemàtica
Entitat: Escola Prosperitat.
Autor: El claustre de l’escola.
Lloc de realització: E scola Prosperitat i als carrers de l’entorn.
Any d’inici del projecte: Curs 2
 005-2006.

Objectius

Desenvolupament i descripció

El nostre Camí Escolar neix de la voluntat compartida
de tota la Comunitat Educativa del centre i de la complicitat del Districte de Nou Barris i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

• A l’escola es fa tot un treball pedagògic amb els nens,
de manera que el curs 2002-03 es recupera la participació en el programa de la Guàrdia Urbana a les
escoles. A més, al llarg de curs 2006-07 impulsem un
programa transversal d’Educació Viària a tots els cicles que ve a completar aquest programa. Així mateix,
es treballa amb les famílies: aquest mateix curs, dins
l’escola de pares, es programa una xerrada, “Camí
Escolar. El paper de la família”.

A nivell d’eixos transversals, tenim un doble objectiu:
per una banda, millorar la formació i l’autonomia dels
nostres alumnes (responsabilitat i respecte per part dels
alumnes i confiança per part de les famílies). I d’altra
banda, aconseguir un entorn més digne (correcte ús
dels contenidors, respecte del dia de recollida de mobles vells i manteniment de les voreres netes).
A nivell curricular, hem tingut en compte que la Competència matemàtica s’ha d’adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant per a l’alumnat com per al
coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar.
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•A
 l juliol de 2008 ens reunim a l’IMEB amb la cap de
programes d’Acció Educativa i amb la coordinadora
de l’Àrea de Medi Ambient-Ciència de la Fundació La
Caixa, que ens ofereix participar en un projecte de
Camí Escolar i la Matemàtica, amb assessorament pedagògic.

• La nostra escola entoma el repte i inicia el treball a
partir de l’experiència prèvia de 14 anys desenvolupant setmanes culturals de temes diversos. Així, el curs
2008-09 ens plantegem l’experiència com una nova
setmana cultural, amb el lema “El Camí escolar i la
Matemàtica”, a desenvolupar entre el 16 i el 20 de
febrer de 2009. Cada cicle treballa un aspecte diferent.
A Educació Infantil, “Observem, comptem i parlem del
nostre camí escolar”. A Cicle Inicial, “Envoltats de figures geomètriques”. A Cicle Mitjà, “De formes i volums,
al barri en tenim un munt!”. I al Cicle Superior, ”Pels
carrers ens movem amb mesura”. Cada cicle treballa el
seu projecte a partir de sortides als carrers del voltant
de l’escola i l’observa amb una mirada matemàtica.
La visita per part de mestres i alumnes a l’exposició
“Nombres de bona família” i l’assistència a la representació teatral de l’obra “Boles, bales i esferes” al mateix Cosmocaixa inicien tot aquest treball, que s’ofereix
a les famílies a l’ exposició de la setmana cultural.

Justificació
Volem implicar el major nombre possible d’estaments
en l’Educació Viària i Ciutadana del nostre alumnat, tot
aprofitant-lo per a fer unes matemàtiques més vivencials. Els pares, responent les enquestes de mobilitat
dels seus fills i confiant en ells; Mobilitat, implementant
la Zona 30 al barri de La Prosperitat i fent-ne un estudi;
el Districte, remodelant i millorant els carrers que envolten l’escola; els botiguers, donant suport a aquells
alumnes que els necessitin en el seu camí; els alumnes a
partir de 3r, que es fan autònoms per anar a l’escola; el
veïnat, tenint una mica més de cura del nostre entorn…
formen part del nostre projecte.

• P er incorporar aquest treball al Projecte Curricular de
matemàtiques del centre hem distribuït i adaptat a
cada curs els continguts, objectius i activitats corresponents, tasca realitzada el curs 2009-10, incorporant-hi l’aspecte competencial.
•A
 partir d’aquest moment, a cada curs es programa
una setmana de Camí Escolar i la Matemàtica per dur
a terme les sortides al carrer i iniciar les corresponents
unitats didàctiques.

Escola Prosperitat
C/ del Molí, 57 - 08016 Barcelona
e-mail: a8002885@xtec.cat
web: www.xtec.es/ceip-prosperitat
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