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NOTA DE L’EDICIÓ
L’Associació d’Antics Diputats  

al Parlament de Catalunya ha impulsat els premis als millors  
programes pedagògics sobre el tema «Conviure a Catalunya».  
Els treballs que es publiquen són els guanyadors de la desena  

convocatòria, que té per objectiu  
contribuir a la integració social per mitjà  

de la participació política. 
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Presentació 

Amb aquesta publicació us presentem els projectes 
guardonats en la desena edició del Premi Conviure a 
Catalunya, instituït per l’Associació d’Antics Diputats 
al Parlament de Catalunya. 

Es tracta de tres projectes engrescadors que, des 
de perspectives complementàries, incideixen en dos 
valors fonamentals per al present i el futur del nostre 
país: l’emprenedoria i la participació política. 

La cultura emprenedora, que històricament ha ca-
racteritzat els catalans, és la que ens empeny a pren-
dre la iniciativa, a cercar nous camins i noves formes 
de fer, a assumir responsabilitats i a impulsar millores 
en la manera de fer, ser, actuar i produir. Fixar reptes 
i intentar fer-los realitat és el que ens permet avançar i 
progressar en tots els àmbits. 

La participació política, d’altra banda, és essencial 
per a tot país democràtic. El bon funcionament de la 
democràcia, com a sistema, requereix una ciutadania 
políticament activa i participativa, una ciutadania im-
plicada en allò que passa al seu entorn. La democrà-
cia necessita molta participació i, alhora, que aquesta 
sigui de qualitat, que l’exerceixi una ciutadania ben 
formada i informada, que pensi i tingui criteri propi. 

Els treballs premiats enguany es mostren com a 
exemples destacats d’innovació i bona feina pedagò-
gica. Tots tres integren l’aprenentatge de competències 
diverses i reforcen l’educació en valors imprescindi-
bles per a un país com el nostre, que aspira a ser mi-
llor, més just i més lliure.

Carme Forcadell i Lluís

Presidenta del Parlament
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Pròleg

R. S. Peters, en el seu llibre Ètica i educació, ve a 
dir que l’educació implica que allò que val s’està trans-
metent intencionadament o ha estat transmès d’una 
manera moralment acceptable. Ara bé, quines coses 
són valuoses per a ser transmeses?

Estic convençut que amb un sol mot es podria re-
sumir la resposta a aquesta pregunta: l’autodetermina-
ció. Sempre que aquesta volgués contenir els concep-
tes següents: reflexió, càlcul, memòria, predicció, ju-
dici i decisió. I emocions i sentiments. Tot un bagatge!

Uns principis que —acceptades i posades en pràc-
tica les idees anteriors— condueixen d’una manera 
inequívoca a allò que ens fa rics... i, possiblement, més 
feliços, que s’anomena CULTURA.

Tenint en compte totes aquestes coses, l’Associació 
d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya, guiada 
per Vicent Capdevila, va convocar ja fa uns anys el 
premi Conviure a Catalunya, amb unes bases que pre-
veien els principis que han de construir la democràcia, 
la convivència, la participació, el diàleg i la solidaritat.

Tot això pot ser descobert també, i fins a un punt 
prou important, si se segueixen els treballs del Par-
lament en molts dels seus aspectes i el seu funcio-
nament. I aquest és i ha estat un element a tenir en 
compte a l’hora d’avaluar els projectes presentats.

Durant aquests darrers anys, la societat, amb la in-
troducció de les noves tecnologies, les conseqüències 
de la crisi, les migracions i altres aspectes, ha evoluci-
onat considerablement i pretén —amb raó— introduir 
clarament, des del concepte fins a les pràctiques, la 
democràcia participativa, tot superant, per obsoleta, 
la democràcia representativa.

Al nostre parer i seguint els plantejaments i les 
pràctiques de la participació, l’escola —aquelles que 
han estat premiades per l’Associació en són un bon 
exemple— està introduint ràpidament i eficaçment la 
programació i realització de treball en comú, partici-
patiu.

L’escola va deixant de ser només transmissora dels 
coneixements per a esdevenir un lloc de creativitat. I 
aquí caldria recordar aquelles declaracions fetes per 
Pau Casals un llunyà 20 de desembre de 1953 a Prada 
de Conflent, en ple exili, gravades per la Chaîne Inter-
nationale du Bonheur: «Per què a les escoles, als nens, 
no els comencen a fer veure que cadascun d’ells té i 

tindrà una personalitat única, que no n’hi ha ni n’hi 
haurà dues d’iguals?». Això ja es té molt en compte 
als nostres centres educatius. Però Casals continua: 
«Ja heu reflexionat prou sobre què representa per als 
infants el fet d’adonar-se que viuen en un món ple de 
discòrdies sobre les llibertats que ennobleixen els ho-
mes i en les quals es funda la dignitat personal que es 
veuen massa sovint trepitjades?».

 Això és molt i molt actual... perquè, pel que fa a la 
responsabilitat envers les noves generacions, comen-
çant pels dirigents dels pobles i seguint amb la socie-
tat, les escoles i la família, tots ells han d’esforçar-se a 
combatre la mentida, la injustícia, la baixesa i la bruta-
litat que massa sovint es justifiquen per raons d’estat. 
Aquest premi té molt present tots aquests aspectes tan 
importants. I és precisament per tot això que s’ha de 
lloar i reconèixer la tasca de les escoles que han estat 
premiades aquest any:

—Escola Mare de Déu del Portal, de Batea
—Col·legi Lestonnac, de Badalona
—Escola Ocata, del Masnou
Perquè són elles les que es fan ressò, en llur tasca, 

dels mots del mestre Casals i li donen, ben segur, una 
excel·lent resposta. Felicitats i ànims.

Acabo. Novalis, el gran poeta alemany, en el seu 
llibre Fragments, deia: «De la mateixa manera que 
hi ha una Lògica, si tinguéssim una Fantàstica s’hau-
ria descobert l’art d’inventar». Una escola creativa al 
costat de la participativa ens faria probablement més 
feliços?

Desvetllar i conduir. En deixar l’escola ja tindríem 
el «certificat» de l’autodeterminació en regla.

Joan Descals
Antic membre del jurat del premi Conviure a Cata-
lunya
Diputat al Parlament de Catalunya durant les legis-
latures I, II, III i IV
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«Per una altra part, si la democràcia val la pena 
com a sistema polític és perquè es converteix en 

un estil de vida, respectuós amb les diferències 
i els drets aliens i dialogant en els inevitables 

conflictes i discrepàncies. Aquest estil de vida ha 
d’impregnar les interaccions humanes, de manera 

que la gestió quotidiana de la vida pública vagi 
construint maneres de pensar i fer, institucions i 

programes que facilitin els intercanvis socials en el 
pla de la igualtat i l’expressió lliure de la creativitat 

i diversitat individual i grupal.» 

Ángel Pérez Gómez
La cultura escolar en la sociedad neoliberal

JUSTIFICACIÓ
El projecte educatiu del nostre centre ja fa anys que 
promou la participació de l’alumnat en la dinàmica i 
el funcionament escolar, que va més enllà de la re-
presentació en el Consell Escolar i altres òrgans de 
participació. D’aquesta manera, els alumnes de l’ESO, 
directament o a través dels seus representants d’aula, 
participen en les comissions de festes, en la dinamit-
zació dels patis, en les avaluacions de grup, en algunes 
reunions dels departaments del centre, en projectes 
d’aprenentatge-servei…, amb l’objectiu de ser escol-
tats, que es rebin les seves aportacions i que se sentin 
implicats directament en el projecte educatiu.

El nostre alumnat, vingut d’arreu del món, ha des-
cobert a Catalunya, a la societat d’acollida i a la nos-
tra escola uns nous models de convivència, basats en 
els valors democràtics: el diàleg, la llibertat, la igualtat 
i la tolerància. Alguns dels joves i les joves provenen 
de països on no hi ha democràcia ni respecte pels 
drets fonamentals de la persona; fins i tot, d’indrets 
on no està garantit el dret a l’educació. Per aquesta 
raó cal que coneguin les bases i el funcionament d’un 
sistema que, com diu Ángel Pérez Gómez, «es con-
verteix en un sistema de vida, respectuós amb les di-

ferències i els drets aliens i dialogant en els inevitables 
conflictes i discrepàncies». 

La participació en aquest projecte pretén apoderar 
els joves de l’escola, sovint apartats i marginats de la 
nostra societat per raons de cultura, costums, llengua, 
classe social... La nostra societat sovint és poc acolli-
dora amb els nouvinguts i n’exclou els «diferents» per 
por. Amb la participació al projecte volem que els nos-
tres nois i noies se sentin inclosos i capaços de capgi-
rar estereotips i prejudicis arrelats a la nostra societat.

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Aconseguir una formació integral de la persona, cohe-
rent amb el nostre context i amb els principis de l’esco-
la inclusiva, per tal d’afavorir la convivència a l’escola 
i al barri, transformant i millorant la societat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Amb la realització de les diferents activitats es pretenen 
assolir els següents objectius específics: 
 1. Analitzar els sistemes de govern, i per tant d’auto-

govern, en els diferents contextos i extreure’n con-
clusions. 

 2. Donar visibilitat a les mancances en drets que es 
pateixen en determinats indrets del món. 

 3. Afavorir l’apoderament dels joves en la nostra so-
cietat. 

 4. Formar joves compromesos, actius i transforma-
dors de la societat del segle XXI. 

 5. Millorar l’autoestima dels nois i noies, capaços de 
desenvolupar un projecte de convivència i partici-
pació.

 6. Viure la riquesa de la diversitat cultural a l’escola i 
al barri de Sant Roc. 

 7. Afavorir la inclusió. Rebutjar els estereotips i els 
prejudicis.

COL.LEGI LESTONNAC
Conviure a Sant Roc 

per conviure a Catalunya
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 8. Realitzar un treball cooperatiu per dur a terme les 
activitats, comprenent que les persones podem 
treballar conjuntament i aprendre dels altres.

 9. Treballar per assolir la competència social i ciuta-
dana.

 10. Afavorir la competència lingüística i audiovisual.
 11. Usar com a eina metodològica el tractament de la 

informació i la competència digital.
 12. Descobrir la tasca del Parlament de Catalunya.
 13. Elaborar i emetre un programa de ràdio.
14. Donar veu als joves exclosos de la societat.

15. Oferir a l’alumnat de l’ESO la vivència de crear un 
programa de ràdio i participar a la Marató de Rà-
dio Escolar de Badalona, organitzada des del CRP. 

CONTINGUTS
El projecte pedagògic que presentem té un caràcter in-
terdisciplinari, transversal, i pretén treballar els valors 
democràtics des de les següents àrees: tutoria, català, 
socials, les TIC i plàstica.
 1. Sistemes de govern al món (república parlamen-

tària, república presidencialista, monarquia par-
lamentària, monarquia constitucional, monarquia 
absoluta i dictadura).

 2. La Declaració dels Drets Humans. La realitat de 
Bolívia, la Xina, Hondures, la República Domini-
cana, el Pakistan, la cultura gitana i Catalunya. 

 3. Comprensió de la pluralitat del nostre entorn i del 
caràcter evolutiu de les societats actuals. Trets i 
valors del sistema democràtic.

 4. Els valors de les societats democràtiques: demo-
cràcia, llibertat, igualtat, solidaritat, coresponsabi-
litat, participació, tolerància i ciutadania. Definició 
d’un model de ciutadania respectuós i inclusiu.

 5. Pràctica del diàleg i la negociació per arribar a 
acords.

 6. La cooperació i la convivència.
 7. Òrgans de govern: el Congrés dels Diputats i el Senat.
 8. El Parlament de Catalunya. Estructura, funcions, 

composició i activitat.
 9. La ràdio. Adaptació de la comunicació al context.
 10. Gestió adequada de la informació.
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DESENVOLUPAMENT
La durada del projecte s’ha previst per a un curs esco-
lar i les activitats es duran a terme en tres fases, una 
per trimestre.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

S’ha previst anar del més general al més particular, 
de manera que en un primer moment observarem la 
situació de la democràcia arreu del món; després ho 
farem en l’àmbit de l’Estat; i acabarem incidint en la 
realitat a casa nostra, és a dir, a Catalunya, al barri 
de Sant Roc i a l’escola. Com a cloenda del projecte, 
es participarà a la Marató de Ràdio Escolar de Bada-
lona, amb un programa-denúncia que faci visible la 
manca de valors democràtics al barri de Sant Roc. Els 
joves opinaran i aportaran idees per capgirar aques-
ta situació.

1a FASE 

Coneixement dels sistemes de govern 

Recerca dels sistemes de govern instaurats a l’antiga 
Roma (democràcia en temps de pau i dictadura en 
temps de guerra) i els diferents tipus de monarquia. 
Els alumnes hauran de presentar les seves conclusions 
i extreure’n les fortaleses i els punts febles. 

Debat sobre democràcia i dictadura

Realització d’un debat en el qual als alumnes se’ls as-
signarà un dels dos rols i hauran de defensar-lo.

El nostre Congrés dels Diputats 

A cada alumne/a se li assigna una comunitat autò-
noma. Se’ls informarà que l’Estat té 1.000 milions 
d’euros a repartir. Cada alumne/a haurà de defensar 
la seva comunitat autònoma i convèncer els altres 
que mereix un percentatge del pressupost més ele-
vat. Un cop hagin tingut temps de defensar la seva 
postura, es votarà democràticament el que correspon 
a cada comunitat.
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El nostre país

En aquesta activitat els alumnes crearan el seu propi país 
des de zero. Democràticament, hauran de decidir el tipus 
de govern, l’agricultura i la ramaderia que impulsaran 
segons el clima de cada regió, la indústria en què volen 
invertir (tipus d’elèctriques, béns de consum, béns d’equi-
pament...) i, per últim, el sector terciari que volen des-
envolupar (educació, turisme, transport, investigació…)

El Parlament de Catalunya

Treball de recerca cooperatiu amb les TIC sobre l’es-
tructura, funcions, composició i activitat del Parlament 
partint del web www.parlament.cat.

Valors democràtics a Sant Roc 

La convivència en la diversitat de Sant Roc. S’estudiarà 
mitjançant una enquesta quina és la realitat del barri. 

Després es farà una avaluació dels resultats. El treball 
tindrà com a eix el coneixement i respecte pels Drets 
Humans, amb valor universal. S’aprofundirà en la refle-
xió de la mediació intercultural de diferents col·lectius 
que treballen al barri. 

La nostra escola

Anàlisi de la situació a l’escola pel que fa a la convi-
vència a partir d’entrevistes a diferents persones de la 
comunitat educativa. Es recollirà informació dels se-
güents aspectes:

 ▪ Lestonnac de Badalona, una escola inclusiva (Pla 
d’acollida). 

 ▪ La participació de l’alumnat en el Projecte educatiu de 
centre (mecanismes, òrgans i àmbits de participació). 

 ▪ El treball cooperatiu a 3r d’ESO: aprenentatge en-
tre iguals.

 ▪ «Conviure a Lestonnac» (Pla de convivència).

Col.legi  Lestonnac

www.parlament.cat


Taller de ràdio: «Democràcia a Sant Roc?»

Emissió del programa de ràdio, per internet, «Demo-
cràcia a Sant Roc?» el divendres dia 3 de juny a les 
10.45 h. El programa rebrà el suport tècnic del Centre 
de Recursos Pedagògics de Badalona. El muntatge es 
farà amb el recull de les opinions sobre les realitats 
democràtiques que es viuen al barri de Sant Roc, de 
Badalona, de les experiències viscudes i de les rea-
litats individuals i/o col·lectives que afecten la con-
vivència. 

El programa es podrà seguir en directe arreu del 
món, clicant la icona «Escolta l’emissió en directe» 
del web de la Marató de Ràdio de Badalona (https://
sites.google.com/a/xtec.cat/marato-radio-2011-ba-
dalona/home)

2a FASE 

El Parlament de Catalunya

Preparació de la visita al Parlament mitjançant una 
exposició dels treballs realitzats pels diferents grups 
cooperatius en la fase 1.

Taller de ràdio: «Democràcia a Sant Roc?»

Preparació del programa de ràdio després de refle-
xionar i debatre sobre el binomi Sant Roc - democrà-
cia. Es treballaran els aspectes que es detallen per tal 
que tot l’alumnat pugui participar en l’elaboració del 
programa i donar veu real a les opinions dels joves 
i les joves. El taller tindrà un vessant lingüístic i un 
altre de tècnic. Serà fonamental l’ajut dels nois i no-
ies amb un domini més alt de la llengua per tal de 
fer una traducció acurada de les opinions de tots els 
membres del grup.

 ▪ El llenguatge i els gèneres radiofònics
 ▪ Format del programa
 ▪ La cerca d’informació i de sintonies
 ▪ Sons i músiques
 ▪ La creació de fitxers d’àudio
 ▪ El guió literari i tècnic. L’escaleta
 ▪ El kit de ràdio
 ▪ La distribució de rols dels locutors i tècnics de so

3a FASE 

El Parlament de Catalunya

Visita guiada al Parlament de Catalunya el dia 12 
d’abril del 2016.

X premi Conviure a Catalunya
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INSTITUT ESCOLA 
MARE DE DÉU DEL PORTAL

Simulació d’una campanya electoral
en el municipi de Batea

CONTINGUT I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC

1. RESUM

Aquest és un projecte que han portat a terme els 
alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Escola de Batea du-
rant el primer trimestre. El projecte s’inicia a l’àrea de 
Ciències Socials després d’haver estudiat la manera 
com s’organitzen les societats políticament. Com a 
cloenda d’aquesta unitat didàctica i amb la voluntat 
d’aprofundir en aquesta temàtica, els alumnes han 
realitzat un treball cooperatiu a fi de dissenyar un 
projecte de candidatura política per a unes eleccions 
municipals fictícies. 

2. TEMPORITZACIÓ

El treball té una durada d’un mes i mig aproximada-
ment, des de final de novembre de 2015 fins a mitjan 
mes de gener de 2016.

3. OBJECTIUS

Un dels objectius principals d’aquesta pràctica és 
apropar la política als joves com a eina indispensable 
per a organitzar la nostra societat democràticament. 
Moltes veus diuen que els joves no estan interessats 
en la política i que hi ha una desafecció creixent en-
vers els polítics i les institucions. No obstant això, en 
el context de crisi econòmica en què estem immer-
sos, molts esdeveniments, com la bombolla financera, 
l’augment de l’atur, els desnonaments o l’emigració de 
molts joves cap a l’estranger, afecten aquest col·lec-
tiu en especial. Per aquest motiu, els joves no poden 
mantenir-se al marge de la política i des de l’escola 
creiem que s’ha d’afavorir que hi participin, ja que són 
el futur del país.

És important trencar amb la idea que fer política 
és només per a un sector de la societat. Des de l’esco-
la, volem potenciar-ne l’interès, atès que els joves són 
una peça clau del país i el seu esperit reivindicatiu i 
inconformista és el motor per a innovar, fer evolucio-

nar i fer avançar la nostra societat. Volem lluitar des 
de l’escola contra la desafecció que hi ha respecte a 
la política i als polítics a fi que les noves generacions 
siguin conscients que la democràcia ha estat una con-
questa social que s’ha aconseguit gràcies a l’esforç i 
la lluita de molts col·lectius. La millor manera de fer-
ho és preguntar als joves què en pensen, com viuen 
els esdeveniments de l’actualitat, quines són les se-
ves sensibilitats i opinions per a construir el món en el 
qual vivim i quines són les seves propostes per a mi-
llorar la situació actual.

4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

El primer pas abans de portar a terme la pràctica que 
descriurem a continuació fou promocionar el coneixe-
ment de l’actualitat mitjançant la lectura de la prem-
sa. A l’àrea del hall de l’Institut Escola, vam instal·lar a 
principi de curs un panell on regularment enganxem 
retalls de notícies de la setmana, classificades per àrees 
temàtiques i escrites en els diversos idiomes que s’es-
tan treballant a l’escola: català, castellà i anglès. La 
lectura de les notícies permet que els joves adquireixin 
les eines per a analitzar l’actualitat, els problemes so-
cials, l’economia, els conflictes, la cultura i la política. 
Conèixer és un primer pas per a tenir una visió crítica 
de la societat.

En segon lloc, després de l’estudi del tema «L’or-
ganització política de les societats» a l’assignatura de 
Ciències Socials, es va proposar als alumnes de refle-
xionar sobre la tasca política que realitzen els ajun-
taments i sobre la importància de comprometre’s de 
forma activa amb el món que ens envolta. Aquest és 
un valor que ens fa créixer a tots com a societat.

Disseny de les idees i propostes 
de la candidatura electoral 

Els alumnes van dissenyar idees concretes per a portar 
a terme al municipi, classificades en cinc blocs temà-
tics: mesures d’àmbit social, cultural, de compromís 
amb l’entorn, de creació d’infraestructures i econò-
miques. En l’àmbit social, per exemple, van concretar 
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estratègies per a millorar la vida de la gent gran, dels 
immigrants i dels més desafavorits. Aquestes mesures, 
com la creació de parelles lingüístiques, activitats per a 
la memòria de la gent gran i l’organització de mercats 
solidaris de joguines, promouen l’adquisició de valors 
com la convivència, la solidaritat i la tolerància entre 
persones d’edats, cultures i classes socials diferents. 
Les mesures per a promoure la integració de persones 
d’altres països són la base per a crear una societat inter-
cultural on el diàleg i el respecte mutu siguin presents.

A més a més, van fer propostes d’àmbit cultural, 
entenent que la defensa de la cultura del poble és po-
sar en valor un patrimoni i un llegat que ens ve de les 
generacions precedents i que el seu desenvolupament 
pot ser d’interès per a un turisme sostenible a la co-
marca de la Terra Alta. Els alumnes creuen que poten-
ciar els atractius del poble, com la visita al nucli antic 
medieval o als cellers de vi, poden repercutir molt po-
sitivament en l’economia local, permetre la creació de 
llocs de treball i evitar així que molts joves hagin de 
marxar de la comarca.

Els alumnes també s’han adonat que des d’un 
ajuntament cal prendre mesures de compromís amb 
l’entorn, la sostenibilitat i l’optimització de recursos. 
Així, algunes de les seves propostes estan relaciona-
des amb una gestió millor de l’aigua en l’espai públic, 
un consum d’energia més sostenible, el reciclatge i la 
reutilització dels residus, etc. 

L’activitat es va portar a terme de forma col·labo-
rativa. Es va dividir la classe en grups de tres alum-
nes i cada grup va fer un pluja d’idees amb propostes 
d’un àmbit en concret. Es va utilitzar, per a fer aques-
ta tasca, el Google Drive com a eina per a perme-

tre que els alumnes realitzessin aquesta activitat en lí-
nia. Cada grup disposava d’un portàtil i les propostes 
s’anaven recollint en un únic document al qual tots te-
nien accés.

Una vegada finalitzada la tasca de redacció de les 
idees, vam dedicar una sessió a la lectura en comú de 
totes les propostes que s’havien aportat des dels di-
versos grups i entre tots els alumnes les varen acabar 
de concretar i en van millorar la redacció final. Varen 
adonar-se que una campanya electoral s’ha d’adreçar 
a col·lectius de persones diferents i que seria segura-
ment útil traduir les propostes de la campanya al cas-
tellà i a l’anglès. Així, aquest projecte va començar a 
ser interdisciplinari ja que es van traduir les propostes 
de la campanya electoral a aquests dos idiomes du-
rant les classes de llengua castellana i anglesa.

Traducció de la campanya electoral 

Des del Departament de Castellà (Llengua i Literatura) 
vàrem destinar una sessió d’una hora i mitja a traduir 
les propostes de la campanya electoral. El professor 
va dividir els alumnes en cinc grups, coincidint amb 
els apartats de la campanya electoral. Per a dur a ter-
me la traducció, els alumnes utilitzaren diverses eines 
informàtiques, com diccionaris digitals (www.rae.es i 
http://www.wordreference.com/es/), traductors en línia 
i altres diccionaris de sinònims i antònims (http://www.
wordreference.com/sinonimos/).

A l’àrea d’Anglès, els alumnes van crear un do-
cument al Google Drive, el van compartir de mane-
ra que tots poguessin treballar de forma col·laborativa 
i es van dividir els fragments a traduir. Abans de co-

http://www.rae.es
http://www.wordreference.com/es/
http://www.wordreference.com/sinonimos
http://www.wordreference.com/sinonimos
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mençar a traduir, els alumnes van buscar les paraules 
que no sabien en llengua anglesa en diccionaris en lí-
nia com: http://www.oxforddictionaries.com/ i http://
dictionary.cambridge.org/. 

Després, van buscar les estructures gramaticals 
que haurien de fer servir i que coneixien per a tractar 
d’expressar de manera acurada en anglès el que hi ha-
via al text original. El professor ha estat una eina més 
dels alumnes. Hem fet servir la pissarra digital per a 
mostrar el text i fer les observacions pertinents al llarg 
del procés. 

El següent pas va ser el disseny de la campanya 
electoral, entenent que la tasca no acabava amb la 
redacció d’unes propostes concretes per al municipi, 
sinó que calia difondre-les a la població d’una forma 
visual i atractiva, utilitzant les eines TIC que els alum-
nes aprenen a fer servir al centre. D’aquí partí la idea 
que calia dissenyar un logo i un eslògan i crear un ví-
deo per a difondre les iniciatives dels estudiants du-
rant la campanya política. A partir d’aquest moment, 
els alumnes van començar a dissenyar un logo a l’àrea 
d’Educació Visual i Plàstica.

Disseny del logo

Com a partit polític, necessitaven un eslògan i un logo-
tip, que feren a la classe d’Educació Visual i Plàstica. 
El primer pas va consistir a fer una pluja d’idees per 
a saber exactament en què consisteix el disseny d’un 
logotip. D’aquestes idees, cada alumne en va treballar 
dues. Després es van exposar tots els treballs a classe 
i els alumnes van triar el que més els agradava. Lla-
vors, només calia pensar com resoldre, formalment, 
el disseny. 

Elaboració dels eslògans

Una vegada dissenyat el logo del partit, calia elabo-
rar diversos eslògans publicitaris que fessin atractiva 
la campanya publicitària. En primer lloc, escollírem 
l’eslògan central de campanya, que havia d’aglutinar 
el missatge general de les intencions del partit per a la 
propera legislatura. Després, vam elaborar petits eslò-
gans per a cadascun dels àmbits en què el partit volia 
centrar-se a l’hora de dur a terme el seu projecte polític 
(un eslògan per a ensenyament, un altre per a infraes-
tructures, un altre per a la gent gran, etc.).

Disseny del material divulgatiu 
de la campanya electoral

Així, els alumnes van treballar des de l’àrea de Català 
la redacció de frases curtes i concises que serien uti-
litzades per a gravar el vídeo. Aquestes frases, que ha-
vien de ser sintètiques però atractives, servirien per a 
captar l’atenció dels possibles votants i transmetre amb 
poques paraules les seves idees.

Finalment, des de l’àrea de Tecnologies, es va tre-
ballar la creació d’un vídeo promocional de la cam-
panya. Es tractava de crear de forma audiovisual el 
material que serviria per a divulgar la campanya que 
els alumnes havien dissenyat prèviament. El procés de 
treball es va desenvolupar seguint els passos següents:

 a) En primer lloc, es va fer una cerca de vídeos de 
campanyes electorals reals per a obtenir idees i es-
tratègies per a la realització del vídeo promocional.

 b) Després de visualitzar diversos vídeos de partits polí-
tics, els alumnes van fer una pluja d’idees i van proposar 
una sèrie d’escenes per a plasmar les seves propostes.

http://www.oxforddictionaries.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.cambridge.org/
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 c) A partir d’aquesta pluja d’idees, els alumnes van 
dissenyar les escenes que gravarien en el vídeo 
amb els llocs, personatges i eslògans de cada presa. 

 d) Una vegada dissenyades les escenes, els alumnes 
van sortir per diferents indrets del poble de Batea 
equipats amb càmeres a fi de filmar-les.

 e) A continuació, de retorn a l’aula, els alumnes van 
començar l’edició del vídeo amb el programa Mo-
vie Maker. Varen gravar els eslògans amb el progra-
ma de veu Audacity i, amb tots els elements pre-
parats, acabaren l’edició final del vídeo i el van 
penjar al Youtube.

 f) L’últim pas va ser el disseny d’una presentació de 
Prezi de la campanya, que havia de servir als alum-
nes d’eina per a explicar les seves propostes amb 
un enllaç al vídeo promocional.

5. RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

Aquesta experiència s’ha portat a terme implicant di-
versos professors del centre de diferents matèries. Els 
professionals que hi han intervingut són els següents:

 ▪ Alonso Cortell, Dolors (professora de Tecnologies)
 ▪ Campos Gur, Dora (professora d’Educació Visual 
i Plàstica)

 ▪ Castelló Bou, M. Teresa (professora de Ciències 
Socials)

 ▪ Escoto Pérez, Pablo (professor de Castellà)
 ▪ Morató Aracil, Guillermo (professor d’Anglès)
 ▪ Pedrola Escribà, Jordi (professor de Català)

S’han utilitzat les següents eines informàtiques:
 ▪ Audacity: programa d’edició de so
 ▪ Gimp: programa d’edició d’imatges

 ▪ Google Drive: eina informàtica que permet treba-
llar de forma col·laborativa

 ▪ Inskape: programa d’edició d’imatges vectorials
 ▪ Movie Maker: programa d’edició de vídeos
 ▪ Paint: programa per a dibuixar, aplicar color i edi-
tar imatges

 ▪ Prezi: programa d’edició de presentacions
 ▪ Publisher: programa de disseny gràfic

6.  VALORACIÓ DELS RESULTATS 
I CONCLUSIONS

Els professors del centre i els alumnes valoren el projec-
te de forma molt positiva. En primer lloc, han treballat el 
projecte transversalment aplicant-hi els coneixements 
vinculats a diverses disciplines. Han desenvolupat la 
competència comunicativa lingüística i han demostrat 
la seva capacitat de comunicar oralment, per escrit i 
mitjançant les eines audiovisuals les seves idees en 
diversos idiomes. 

A més a més, han desenvolupat les competèn-
cies artístiques i culturals mitjançant la creació del seu 
logo i del seu vídeo. Han demostrat també les seves 
competències digitals en el tractament de la informa-
ció mitjançant l’ús de diverses eines TIC. Han treballat 
desenvolupant la competència d’autonomia i iniciati-
va personal i han demostrat la seva capacitat d’ima-
ginar i crear un projecte col·lectiu de forma creativa i 
consensuada entre tots els membres de l’aula. 

Finalment, han desenvolupat la competència so-
cial i ciutadana, mitjançant una reflexió sobre la rea-
litat social que els envolta per a la construcció d’una 
societat lliure, en pau, democràtica, tolerant, solidària 
i responsable envers el medi ambient.

T O T        P E R        B A T E A 

T O T        P E R        B A T E A 
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7.  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

En aquest apartat, s’inclou el logo en primer terme, la 
campanya dissenyada pels alumnes en català i la seva 
corresponent traducció al castellà i a l’anglès. Final-
ment, s’adjunta un enllaç i un codi QR que permet vi-
sualitzar la presentació de Prezi, la qual inclou també 
el vídeo promocional de la campanya electoral.

SIMULACIÓ D’UNA CAMPANYA 
ELECTORAL MUNICIPAL A BATEA. 
CANDIDATURA ELABORADA PELS 
ALUMNES DE 3R D’ESO

Aquestes són les mesures que volem posar en marxa 
durant els propers anys perquè volem que Batea sigui 
un poble:

 ▪ Modern, actual i original.
 ▪ Que potenciï la creativitat i la participació de tots 
els ciutadans.

 ▪ Actiu per a gent de totes les edats i cultures.
 ▪ Que tingui en compte la gent gran, els joves i els 
immigrants.

 ▪ Atractiu turísticament per als visitants.
 ▪ Ecològic, sostenible i que es pugui autoabastir 
energèticament.

 ▪ Solidari.
 ▪ Culturalment i socialment actiu.
 ▪ Amb més serveis.
 ▪ En el qual els habitants optin per quedar-s’hi i resi-
dir-hi.

 ▪ Amb empreses fortes i sòlides que aportin llocs de 
treball.

1. Mesures d’àmbit social:

 ▪ Instal·lar una pissarra digital a la residència per a 
fer activitats i tallers per a millorar la memòria de 
la gent gran.

 ▪ Estimular la creació de parelles lingüístiques, és a 
dir, de voluntaris que vulguin ensenyar gratuïta-
ment català als immigrants.

 ▪ Continuar promovent el mercat solidari de jo-
guines a l’escola.

 ▪ Promoure xerrades sobre problemàtiques socials. 
Ex.: drogues, alimentació, alcohol, violència contra 
les dones, etc.

2. Mesures d’àmbit cultural:

 ▪ Crear places de batxillerat a l’Institut Escola de Batea.
 ▪ Ampliar l’oferta d’ensenyament de llengües estran-
geres a l’escola d’idiomes del poble.

 ▪ Crear una ludoteca durant l’estiu amb activitats 
per a totes les edats.

 ▪ Crear subvencions per a ajudar tots els estudiants 
que volen anar a estudiar a l’estranger.

 ▪ Crear una aplicació interactiva per a mòbil i 
tauleta que serveixi per a conèixer els espais em-
blemàtics, la història del poble, els cellers, etc.

 ▪ Promocionar l’enoturisme: visites guiades pels 
cellers amb un tast de vins.

 ▪ Organitzar sessions de cinema a la fresca per a tot 
el poble durant l’estiu.
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3.  Mesures de compromís amb l’entorn, 
la sostenibilitat i l’optimització 
de recursos:

 ▪ Promocionar l’ús del transport públic. Gestionar 
amb les empreses de línies d’autobús uns horaris 
més regulars que enllacin el poble amb les prin-
cipals destinacions de les Terres de l’Ebre i de 
l’Aragó.

 ▪ Organitzar una visita a l’abocador de la població 
per a conscienciar la gent sobre la gestió de resi-
dus.

 ▪ Promoure la neteja dels carrers per part dels veïns.
 ▪ Fer xerrades per a mentalitzar la gent sobre la 
problemàtica de l’escalfament global i parlar so-
bre l’adquisició d’electrodomèstics de baix con-
sum.

 ▪ Subvencionar kits a cada casa per a estalviar ai-
gua.

 ▪ Subvencionar plaques solars per a disposar d’ai-
gua calenta a les cases particulars i estalviar ener-
gia.

 ▪ Promocionar l’ús de carmanyoles a l’escola per a 
estalviar paper i d’aquesta forma reduir el volum 
de residus.

 ▪ Organitzar tallers per a reutilitzar materials: cons-
trucció de mobles amb palets i fustes, creació de 
joies i altres objectes d’artesania amb càpsules de 
Nespresso i xapes de llauna, elaboració de sabó 
amb oli usat de cuina...

 ▪ Instal·lar plaques solars a l’Institut Escola per a fer 
que sigui un edifici més sostenible energètica-
ment.

4.  Mesures de manteniment i de creació 
d’infraestructures:

 ▪ Crear una xarxa wifi gratuïta per tot el poble.
 ▪ Enderrocar les cases velles i abandonades que 
amenacen ruïna.

 ▪ Construir un espai multiusos que pugui ser destinat 
a activitats esportives, festes, activitats de lleure, 
tallers, reunions, conferències, exposicions...

 ▪ Instal·lar més contenidors i papereres per a tenir el 
poble net.

 ▪ Ampliar el museu, donar suport a les activitats que 
s’hi realitzen i fer-ne publicitat per a atraure turistes. 

 ▪ Reformar les dutxes i els vestidors de l’escola.
 ▪ Construir rampes en llocs inaccessibles per a per-
sones amb mobilitat reduïda.

5.  Mesures d’àmbit econòmic:

 ▪ Contractar gent del poble que no té feina i crear 
llocs de treball.

 ▪ Donar suport a les activitats econòmiques del poble 
i incentivar que els joves es quedin a la comarca.

6.  Enllaç a la presentació Prezi i al vídeo 
promocional de la campanya

http://goo.gl/hbmNvi

http://goo.gl/hbmNvi


ESCOLA OCATA
De com la cooperativa  

Ándelee, ándeleee! ens obre camins  
de treball comú i convivència

1.  INTRODUCCIÓ. LA CULTURA 
EMPRENEDORA A L’ESCOLA

INICIS

Aquest és el segon any en què el centre participa en 
un programa d’emprenedoria a l’escola a l’empara 
del projecte amb el mateix nom de la Diputació de 
Barcelona. El projecte educatiu està dirigit a alumnes 
de cinquè de primària i gestiona una cooperativa al 
llarg d’un curs escolar. Dins del marc de la coopera-
tiva s’organitzen per a fabricar un producte que aca-
ben venent en finalitzar el curs en un mercat de la 
seva localitat.

El curs anterior, 2014-2015, es va constituir una 
empresa dedicada a la confecció de llibreteria artesa-
na. En vista de l’experiència es va decidir en claustre 
de mestres mantenir el projecte per a l’actual curs ja 
que l’experiència havia resultat molt positiva i engres-
cadora, tant per als nens i nenes com per al professo-
rat, i havia obtingut també una bona acollida i valora-
ció per part de les famílies.

Els resultats de la feina feta el darrer curs van ser 
molt ben valorats pels mateixos protagonistes de l’ex-
periència. Els va resultar engrescadora i molt satisfac-
tòria; estaven contents amb ells mateixos pel treball 
ben fet i perquè l’esforç coordinat de tots havia do-
nat els fruits desitjats. L’experiència acadèmica, valo-
rada per la tutora i el mestre de plàstica, coincidia 
força amb els comentaris dels alumnes, afegint-hi, si 
més no, l’aprofitament significatiu de moltes de les 
àrees que es treballen curricularment al centre. Al fi-
nal del projecte va haver-hi una donació a una ONG 
del municipi, es va recuperar el capital inicial apor-
tat i van realitzar tots junts una activitat de lleure que 
ells mateixos, com no podia ser d’una altra manera, 
van triar.

Enguany, el projecte encara s’està duent a terme i 
és per això que alguns aspectes encara estan poc ela-
borats i només es poden enunciar.

2.  L’ESCOLA I ELS SEUS VALORS
Des de fa anys a l’escola portem a terme el nostre Pla 
d’habilitats per a conviure.

Aquest Pla pretén ensenyar als alumnes habilitats 
cognitives per a aprendre a pensar i conviure en un 
pla d’igualtat, i també fomentar la cooperació, l’auto-
confiança i la confiança en els altres.

L’objectiu final és que els alumnes aprenguin, amb 
responsabilitat, a resoldre problemes que es plante-
gin, a través del diàleg i la participació democràtica, 
que siguin assertius.

Bàsicament es treballen tres apartats:
 ▪ Autoestima, identitat i autocontrol.
 ▪ Convivència.
 ▪ Resolució de conflictes.

Actualment el centre està implicat en un altre pro-
jecte, anomenat TEI (Tutoria entre iguals), que s’enca-
valca amb l’anterior i que consisteix bàsicament en un 
treball entre els alumnes de cinquè i tercer curs que 
promou:

 ▪ Les relacions saludables i satisfactòries entre iguals. 
Això implica respecte i tolerància per la individua-
litat i la pluralitat dels membres.

 ▪ La participació activa dels iguals. 
 ▪ La cultura d’escola inclusiva i de no-violència. To-
lerància zero com un tret d’identitat.

Característiques i desenvolupament:
 ▪ Els alumnes de cinquè de primària són tutors, de 
forma voluntària, dels alumnes de tercer de primà-
ria.

 ▪ Els professors assignen els tutors i tutoritzats tenint 
en compte les característiques dels alumnes de 
cinquè i les característiques dels alumnes de ter-
cer.

 ▪ Durant la primera setmana de classe els alumnes 
tutors reben una formació específica per part del 
coordinador del programa sobre les característi-
ques generals de la seva tutoria i la relació que te-
nen amb la convivència i l’assetjament escolar. 
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3. METODOLOGIA
La metodologia que es fa servir està basada en el pro-
tagonisme de l’alumnat, essent ell mateix el protago-
nista del seu propi aprenentatge, el qual es caracterit-
za per ser significatiu, actiu i cooperatiu. Es basa en 
un treball des de la pràctica, de participació real dels 
alumnes, en què elles i ells seran els qui s’arrisquin a 
prendre decisions.

4.  MARC REFERENCIAL 
DEL PROJECTE

El projecte d’emprenedoria a l’escola té un ampli objec-
tiu competencial que ha de permetre als nostres alum-
nes tenir actituds actives per a la transformació de les 
seves idees en projectes i saber gestionar en tot l’ampli 
espectre possible els seus projectes vitals i professionals.

L’emprenedoria és el motor que desenvolupa la 
curiositat, la iniciativa, les habilitats comunicatives, la 
responsabilitat, la creativitat, la planificació, el treball 
en equip i l’autoconfiança. És en el desenvolupament 
d’aquestes competències quan de manera transversal 
es treballen valors democràtics:

 ▪ Les decisions sempre es prenen de manera con-
sensuada. Tots els membres tenen el mateix pes 
en les resolucions que ha de prendre l’empresa. 

 ▪ Existeixen les primeres formes d’autogovern. El 
mestre guia els passos però la «jurisdicció» i l’apli-
cació d’aquesta resideix en els mateixos membres 
que formen l’empresa i marquen uns estatuts. 

 ▪ El conviure del dia a dia, sentir opinions diferents 
de les pròpies i saber escoltar idees diferents i punts 
de vista força distants dels propis, fan que valors 
com la tolerància en la convivència del grup es po-
sin de manifest i s’hagin de treballar.

 ▪ S’afavoreix la solidaritat. La pertinença al grup, el 
sentiment d’haver d’anar junts perseguint el ma-
teix objectiu, fa paleses les obligacions entre els 
seus membres, sobretot pel que fa a l’ajuda mú-
tua. Els alumnes s’han d’ajudar entre ells, no han 
de competir, han de fer que els companys treguin 
el millor d’ells mateixos i han de veure la validesa 
de l’altre.

 ▪ S’afavoreix el diàleg dins d’un marc lluny d’arti-
ficis i exercicis escolars. Han de parlar entre ells, 
s’han de respectar, s’han d’escoltar, tenen una fei-
na entre mans, és la seva feina i l’única manera de 
dur-la a terme és dialogant. El mestre ajuda en un 
principi, però la gestió i la moderació forma part 
de les competències del grup.

En definitiva, es promouen conductes i actituds de 
col·laboració, coordinació, superació de conflictes, as-
sumpció de l’error com a element d’aprenentatge i as-
sumpció de problemes i responsabilitats.

5. MARC CURRICULAR
El projecte d’emprenedoria es desenvolupa de mane-
ra transversal en les diferents àrees de coneixement 
del currículum de primària i és vehicle per a l’adqui-
sició de les competències bàsiques. L’emprenedoria 
té algunes sessions pactades, un cop al mes, per a 
aspectes concrets que cal abordar, però creiem que 
el més important és la tasca de cada dia, en què cal 
anar prenent petites decisions i compartir-les amb 
els companys. És en aquests moments no curricu-
lars quan paradoxalment l’aprenentatge significatiu 
pren força.

El treball per competències és manifest. L’empre-
nedoria les abraça pràcticament totes.
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LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Competència comunicativa lingüística 
i audiovisual

Com la treballem?

 ▪ La comunicació entesa, com no pot ser d’una altra 
manera, com a eina imprescindible per a la com-
prensió significativa d’informacions que permet la 
construcció de coneixements cada cop més com-
plexos, està present en tots i cadascun dels mo-
ments del projecte. 

 ▪ És evidentment necessari que aquesta competèn-
cia es posi de manifest i estigui en ús en tots els 
moments del projecte ja que serà necessari utilit-
zar-la en totes les formes i variants en tots els mo-
ments de treball.
 ▪ Cal saber conversar, escoltar i expressar-se sigui 
oralment, per escrit o a través dels mitjans audio-
visuals. Tot el que se sap comunicar amb aquestes 
condicions vol dir que s’ha après.

Competència cultural i artística Com la treballem?

 ▪ Complement necessari de la competència comu-
nicativa. Es treballa a partir del coneixement i pos-
terior posada en pràctica del que s’ha après. S’està 
aprenent a apreciar i valorar críticament les dife-
rents manifestacions culturals i artístiques. Els per-
met posar en joc habilitats de pensament diver-
gent i convergent, perquè han d’elaborar idees i 
regular sentiments propis i aliens, ja que no es rea-
litza una feina individual en tot moment, sinó que 
cada peça pot haver estat feta per més d’un indivi-
du. Cal respectar i continuar la tasca empresa per 
un company. 

 ▪ La competència els facilita expressar-se i comuni-
car-se, representar, enriquir i enriquir-se amb les 
diferents realitats, apreciar la feina aliena. Reque-
reix posar en marxa la iniciativa i la imaginació, 
disposar d’habilitats per al treball col·lectiu, coope-
ratiu, i tenir consciència de la importància de do-
nar suport als companys i apreciar les seves contri-
bucions a la consecució de les peces finals.
 ▪ En el nostre cas, s’està coneixent tot el que supo-
sa la influència de la cultura dels conqueridors 
d’Amèrica en la tradició mexicana.
 ▪ S’està aprenent a fabricar pinyates tot coneixent-ne 
els orígens propagandístics i l’actual tradició en la 
cultura del Mèxic d’ara.
 ▪ La col·laboració entre els components de l’empresa 
és bàsica, ja que no existeix el treball individual 
com a font de peces úniques. No hi ha cap nen o 
nena que comenci i acabi tota una peça. Per tant, 
necessiten la coordinació i el respecte pel treball 
fet per un altre company per a tirar endavant.
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LES COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES

Tractament de la informació 
i la competència digital

Com la treballem?

 ▪ L’ús d’aquestes tecnologies permet la recerca de la 
informació necessària per a dur a terme el projecte 
i potencia una actitud crítica i reflexiva en la selec-
ció de la informació.

 ▪ Els acords i l’evolució de l’empresa són plasmats al 
blog creat expressament a aquest efecte.
 ▪ Es fa la recerca d’informació i la tria posterior.

Competència matemàtica Com la treballem?

 ▪ Aquesta competència s’assoleix en la mesura que 
els coneixements, habilitats i actituds matemàtics 
s’apliquen de manera espontània a una àmplia va-
rietat de situacions, provinents d’altres camps de 
coneixement i de la vida quotidiana, la qual cosa 
augmenta la possibilitat real de seguir aprenent al 
llarg de la vida, tant en l’àmbit escolar o acadèmic 
com fora d’aquest, i afavoreix la participació efec-
tiva en la vida social.

 ▪ En una empresa com cal, calcular i saber explicar 
el que es calcula als altres és bàsic.
 ▪ Comptem quan volem saber què ens queda, quan 
anem a comprar material i paguem proveïdors, 
quan fem una prospecció per saber el preu a què 
vendrem...
 ▪ També som competents quan compartim amb els 
companys aquestes situacions matemàtiques i ells 
les escolten amb interès perquè se senten part de 
la situació.

Aprendre a aprendre Com la treballem?

 ▪ Aprendre a aprendre implica la consciència, la 
gestió i el control de les pròpies capacitats i co-
neixements des d’un sentiment de competència o 
eficàcia personal, i inclou tant el pensament estra-
tègic com la capacitat de cooperar, d’autoavalu-
ar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos 
i tècniques de treball intel·lectual. Tot això es des-
envolupa per mitjà d’experiències d’aprenentatge 
conscients i gratificants, tant individuals com col-

lectives.

 ▪ Les habilitats per a conduir el propi aprenentatge 
són presents al llarg del procés, el qual dirigeixen en 
tot moment els infants. Desenvolupa la consciència 
de les pròpies capacitats –el «jo sóc molt bo en»– i 
el que és molt important, el molt que es pot fer si 
m’ajuden els altres. També ajuda a adonar-se de les 
pròpies limitacions i propicia la utilització d’estratè-
gies per a millorar: plans de treball per a dur a terme 
tasques planificades i terminis a complir de les dife-
rents fites que té tot el procés d’emprenedoria.
 ▪ L’aprendre a aprendre és fonamental i l’estructura 
de l’emprenedoria el propicia enormement. Quan 
s’acaba el projecte es mostra el punt de partida, el 
que sabia cadascú i el que sap ara en totes aques-
tes competències (es dissenya l’autoavaluació). Els 
resultats són molt encoratjadors per a tots, fins i tot 
per a aquells alumnes que els costa més.

Autonomia i iniciativa personal Com la treballem?

 ▪ És la competència que ha de permetre tenir una vi-
sió realista dels reptes i oportunitats que ens per-
met el projecte. És obrir els ulls a la necessitat del 
treball grupal per a aconseguir l’èxit. Permet que 
hi hagi canvis de plantejament sentint com pensen 
els altres. Permet aprendre de l’error.

 ▪ És també una competència omnipresent en tot el 
procés. Els alumnes cada cop afinen més en les 
perspectives de treball i en els reptes que s’impo-
sen. Prenen consciència del volum de treball que 
poden assumir i de la importància de dividir i co-
municar als altres la seva feina. També es posa de 
manifest la feina dels companys, retre comptes, va-
lorar la feina d’altri.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES 
A CONVIURE I HABITAR EL MÓN

Competència en el coneixement 
i la interacció amb el món físic

Com la treballem?

 ▪ L’ús responsable dels recursos naturals, la cura del 
medi ambient, el consum racional i responsable, i 
la protecció i promoció de la salut individual i col-

lectiva com a elements clau de la qualitat de vida 
de les persones i de les societats.

 ▪ Tangencialment des del projecte i per raons medi-
ambientals i econòmiques, es treballa amb matè-
ria primera provinent de la reutilització, en el nos-
tre cas paper de diari i altres elements de l’aula de 
plàstica. Es redueix molt tot el que cal comprar i es 
protegeix el medi ambient de manera individual i 
col·lectiva.
 ▪ La base de les pinyates és paper de diari que els 
alumnes aporten de casa seva. Per tant, es recupe-
ra material que en el seu moment podrà tornar a 
entrar en la roda del reciclatge. Tot el material, co-
les i pintures són biodegradables.
 ▪ Els alumnes són coneixedors d’aquestes qüestions 
i en fan bandera en el moment de promocionar el 
seu producte i la seva empresa.

Competència social i ciutadana Com la treballem?

 ▪ Aquesta competència suposa comprendre la rea-
litat social en què es viu, afrontar la convivència 
i els conflictes emprant el judici ètic basat en els 
valors i pràctiques democràtics, i exercir la ciuta-
dania, actuant amb criteri propi, contribuint a la 
construcció de la pau i la democràcia, i mantenint 
una actitud constructiva, solidària i responsable 
davant el compliment dels drets i obligacions cí-
vics.

 ▪ És la competència que té més relleu en el gruix 
de l’emprenedoria. És la competència que inte-
gra coneixements i actituds que permeten partici-
par i prendre decisions. Des del moment zero de 
la creació de l’empresa fins al moment de la ven-
da i el posterior tancament d’aquesta, es van ma-
nifestant constantment mostres d’aquesta compe-
tència. Han de saber triar com comportar-se en 
determinades ocasions: no és el mateix anar a fer 
una sol·licitud de NIF d’empresa a l’ajuntament o 
sentir els consells d’un professional sobre emba-
latges o logotips que escoltar el mestre a classe. 
Els fa responsabilitzar-se de les decisions i elec-
cions adoptades. Aquesta competència els permet 
conèixer-se i valorar-se, saber comunicar-se en di-
ferents contextos, expressar les pròpies idees i es-
coltar les alienes, ser capaç de posar-se en el lloc 
d’altri, prendre decisions, practicar el diàleg i la 
negociació per a arribar a acords i conèixer la for-
ma de resoldre conflictes.
 ▪ Aquesta competència implica l’exercici de la ciu-
tadania activa, que exigeix conèixer els valors dels 
estats democràtics i la seva organització. Els per-
met reflexionar de manera pràctica sobre els con-
ceptes de democràcia, solidaritat, coresponsabili-
tat i participació.
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DESENVOLUPAMENT DE LES 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aprendre a ser i actuar de manera 
autònoma

Com la treballem?

 ▪ Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’ac-
ceptació de la pròpia identitat, la regulació de les 
emocions, l’autoexigència i el desenvolupament 
d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crí-
tic i d’hàbits responsables és essencial per a 
aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

 ▪ El projecte presenta sovint situacions que obli-
guen a un correcte autocontrol de les pròpies 
emocions perquè s’ha de pensar més en el be-
nefici col·lectiu que en el propi i pel fet d’haver 
d’assumir idees alienes amb la mateixa intensitat 
i dedicació que si fossin pròpies. 
 ▪ Malgrat que la tasca és grupal, hi ha tasques que 
cal dur a terme de manera individual, encàrrecs 
que cal complir i feines que cal fer no tan sols 
per a sortir-se’n individualment sinó perquè el 
grup en depèn.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa Com la treballem?

 ▪ Desenvolupa la utilització dels coneixements de 
què es disposa per a interpretar la realitat i es-
tablir diàlegs interactius sobre fets i situacions, 
i afavoreix la construcció de coneixements més 
significatius i cada vegada més complexos

 ▪ Amb l’emprenedoria s’afavoreix la construcció de 
coneixements significatius i el compromís per a im-
plicar-se en projectes de millora. Tot allò que han 
estat aprenent cobra sentit. Explorar, preguntar, 
verificar hipòtesis, planificar i buscar alternatives 
esdevenen una constant quan cal tirar endavant un 
projecte que implica el grup de forma semblant.

Aprendre a conviure i habitar el món Com la treballem?

 ▪ La conscienciació de la pertinença social i co-
munitària, el respecte per la diversitat, el desen-
volupament d’habilitats socials, el funcionament 
participatiu de la institució escolar, el treball 
en equip, la gestió positiva dels conflictes i el 
desenvolupament de projectes en comú afavo-
reixen la cohesió social i la formació de perso-
nes compromeses i solidàries.

 ▪ El treball en una empresa comuna que necessita 
totes les habilitats de tots els alumnes del grup, 
conjuntament amb el fet que una part del be-
nefici de l’empresa sigui destinada a una ONG, 
promou el desenvolupament d’aquestes actituds.
 ▪ El contacte de treball amb altres membres que 
no pertanyen a la nostra família i que poden 
pensar d’una manera molt divergent de la nos-
tra i de la del nostre grup més proper ens ajuda 
a entendre i a permeabilitzar molt més la nostra 
actitud i les nostres concepcions de la realitat.
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6.  ESTRUCTURA DEL PROJECTE 
D’EMPRENEDORIA.  
FASES   

La constitució de l’empresa 

Amb el suport i l’ajuda de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, els alumnes realitzen les reunions neces-
sàries per a constituir-se en cooperativa escolar, deci-
dint el nom de la seva empresa, el capital inicial que 
aporta cadascun dels membres, un equip directiu que 
representa –no mana, representa– l’empresa, la redac-
ció d’uns estatuts i l’acta de constitució que marca les 
normes a seguir. En aquesta fase es fan les gestions 
administratives corresponents per a legalitzar la co-
operativa i donar-la d’alta en l’oficina corresponent de 
l’ajuntament.

En el nostre cas i després de diverses propostes, va 
sorgir la idea de fer una empresa dedicada a la cons-
trucció i venda de pinyates.

El capital inicial ha estat de 5 euros per alumne 
(125 euros en total).

L’empresa s’anomenarà Ándeleandeleee!!. S’ha 
buscat un nom relacionat amb Mèxic, lloc d’on són 
actualment més conegudes les pinyates.

S’ha decidit que l’import final que es recapti es re-
partirà de la següent manera:

 ▪ Recuperar l’aportació inicial de capital.
 ▪ Dedicar un 10% del benefici a una ONG local.
 ▪ Amb la resta de beneficis, buscar una activitat de 
lleure per a fer tots junts.

L’organigrama de l’empresa ha quedat establert 
de la següent manera: presidenta, secretària i treso-
rera, amb els seus sots corresponents, que són els qui 
formen l’equip de representació i de més responsa-
bilitat.

L’estudi de mercat

S’està iniciant un estudi de mercat per a saber si hi ha 
gent interessada en la compra del nostre producte i 
per a saber a quin preu podríem vendre les pinyates. 

La imatge corporativa

Cal crear la imatge corporativa de l’empresa. Els alum-
nes i les alumnes dissenyen un logo que ha d’estar 
relacionat amb la seva idea de negoci i en dissenyen 
la papereria.

Aquest procés és també participatiu i és compartit 
per tots els participants. En aquesta fase també es crea 
un blog on s’explicaran els progressos, els objectius i 
totes les activitats que es van realitzant durant el curs.

La nostra imatge corporativa és aquesta d’aquí a 
continuació. Durant la fase d’informació sobre què 
era l’emprenedoria vàrem conèixer un jove empre-
nedor del poble, especialitzat en imatge d’empresa i 
logo –Wancora, Gerard Casero–, que ens ha revisat 
la fase final del disseny i ens ha donat consells sobre 
diversos aspectes de la nostra imatge, que han estat 
molt valuosos.
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Venda en un mercat local i resultats finals 

Els nois i les noies de la cooperativa aniran a un mer-
cat municipal a presentar els seus productes i a desen-
volupar-se amb diners. Haurà calgut que prèviament 
s’hagi reflexionat, de nou en grup, sobre la decoració 
de la parada, les etiquetes dels preus i l’organització de 
l’equip de treball.

Caldrà finalment recuperar la inversió inicial, fer 
el lliurament a l’ONG que s’hagi triat i, amb els be-
neficis restants, realitzar l’activitat de lleure que s’ha-
gi planificat.

7.  VALORACIÓ DELS RESULTATS 
I CONCLUSIONS

En aquestes imatges es poden veure el primers tallers de 
prova de fabricació de pinyates. Es va optar per un dels 
models més clàssics a Mèxic. Es van realitzar unes pinya-
tes per a cada cicle de l’escola. La feina va ser força pro-
fitosa i la resta de l’escola s’ho va passar d’allò més bé. 

L’activitat va ser pensada pel Departament de Pu-
blicitat de l’empresa i estava destinada a fer conèixer 
en l’entorn més proper el que eren les pinyates, veu-
re’n l’acceptació i valorar l’esforç en temps i material 
que comportava fer una peça. Aquests dos darrers as-
pectes van ser idea del Departament Econòmic.

Conclusions

Malgrat que encara és molt aviat per a donar per acabat 
el Projecte, amb l’experiència del curs passat, amb el 
camí endegat enguany i amb aquests primers mesos de 
feina, es pot pronosticar sense gaire marge d’error que 
el compliment de les expectatives i l’assoliment dels ob-
jectius proposats seran tot un èxit. L’aprenentatge en tots 

els aspectes explicats ara ja ho és, la feina està feta. Els 
falta coronar i que la venda sigui una realitat, però per 
a nosaltres, els mestres implicats, l’èxit està aconseguit.
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