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NOTA DE L’EDICIÓ
L’Associació d’Antigues Diputades i Antics Diputats  

del 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 novena  

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

de la participació política. 



Presentació 

Amb aquesta publicació es presenten el programa 
pedagògic de l’Escola Municipal de Música - Centre de 
les Arts, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), titu-
lat «L’orquestra simfònica de les escoles de l’Hospitalet», 
que ha estat mereixedor enguany del IX premi Conviure 
a Catalunya, i els dos programes als quals s’han atorgat 
sengles accèssits: «Un pati d’escola saludable», de l’Esco-
la Finestres, de Mieres (Garrotxa), i «Un logotip per a l’es-
cola», de l’Escola Camins, de Banyoles (Pla de l’Estany).

És de justícia felicitar totes les persones implicades 
en els projectes premiats, perquè han fet realitat apostes 
per incidir positivament en termes de cohesió, de par-
ticipació i de civisme. I això no és gens secundari per 
als qui creiem que la clau de volta d’una societat demo-
cràtica avançada és ser i fer comunitat o, el que és el 
mateix, conviure i compartir, formant part d’un nosaltres 
que, lluny d’alienar-nos, ens fa millors persones i millors 
ciutadans i ciutadanes. 

Amb els projectes reconeguts, ben diferents, podem 
insistir en bones pràctiques en termes d’educació en els 
valors cívics. Aquest és l’objectiu que es planteja, any rere 
any, l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Cata-
lunya en convocar els premis Conviure a Catalunya, fidel 
als plantejaments democràtics que fonamenten la insti-
tució parlamentària. I ens n’hem de congratular pel que 
representa d’intenció de no deixar escletxes per on pugui 
escolar-se la desafecció democràtica i d’explorar àmbits 
per a una major difusió de la ciutadania activa i respon-
sable i, per això, per a assolir més qualitat democràtica. 

Recentment, en una conversa amb dones mestres, es 
posava en valor l’aportació de primer ordre que les per-
sones que es dediquen a l’ensenyament han fet i fan per 
a la integració i la cohesió socials a Catalunya, perquè 
ningú no en quedi al marge. Afortunadament hi ha molts 
actors (també les escoles municipals de música, tal com 
es pot destacar enguany amb el premi Conviure a Catalu-
nya) que pensen i actuen en aquesta línia profundament 
positiva: la de fer possible que tots siguem escola i que 
tots fem país. 

En definitiva, davant reptes democràtics formidables, 
cal molta militància pels drets humans, per la dignitat i 
per la ciutadania, i ningú no hi és sobrer, ans al contrari: 
el testimoni de cadascun i cadascuna de nosaltres reforça 
l’objectiu de conjunt, que necessàriament ha de tenir un 
caire humanitzador i dignificant del nostre entorn social 
i nacional.

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
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Pròleg 

El premi Conviure a Catalunya, que ha assolit ja la 
novena edició, continua fidel, com no podia ser d’una al-
tra manera per no perdre la seva naturalesa, als objectius 
assenyalats en la seva creació. Per això es reafirma, any 
rere any, en el ferm desig que «Catalunya sigui un model 
de bona convivència on estiguin definitivament instau-
rats els valors de la llibertat, la democràcia, el diàleg i la 
solidaritat entre tothom» i que aquests valors siguin enal-
tits en el sistema educatiu no universitari de Catalunya, 
tot subratllant el principi de la participació política, de la 
qual els antics diputats hem estat manifestació en l’òrgan 
legislatiu, el Parlament de Catalunya. És per això que và-
rem entendre que el llegat que podíem deixar als que ens 
seguissin, molt especialment als escolars, era la necessitat 
de conrear els valors que han de ser preservats i exercits 
pel parlament d’un país i ser-hi fidels.

Veient el resultat dels premis en les edicions anteriors, 
es constata l’èxit i l’oportunitat del Premi, que s’ha estès 
a programes pedagògics consistents en l’elecció d’òrgans 
interns democràtics de govern o de participació en múl-
tiples activitats de l’escola o en el si de cada classe, a 
eleccions entre diverses candidatures i amb programes 
propis, a la participació dels alumnes i dels seus pares en 
els quefers escolars, a la redacció d’ordenances munici-
pals sobre civisme, etcètera.

El jurat està satisfet de la molt bona acollida del Premi 
arreu de Catalunya i del fet que hagi afavorit la implantació 
a les escoles de programes estimuladors dels valors resse-
nyats, però cal dir que els membres del jurat, i molt espe-
cialment els que han estat pedagogs, hem assenyalat en di-
verses ocasions l’existència de moltes escoles que ja tenen 
el conreu d’aquests valors incorporat al seu ensenyament 
ordinari. En tot cas, la satisfacció de l’Associació es dóna 
tant quan s’estimula com quan es premia el que ja es feia.

En l’acta del sisè premi dèiem: «[...] Així mateix, al-
guns treballs, és a dir, algunes escoles, posen en relleu 
que la feina dels educadors es desenvolupa en un am-
bient dur i difícil en el qual, atesa la composició social 
de l’alumnat i el seu origen territorial, apareix com una 
tasca prioritària la integració social dels alumnes, aspecte 
que cal qualificar de bàsic i primari per a la seva incor-
poració a una vida normalitzada de societat i de país. En 
alguns casos, els programes que se’ns han presentat utilit-
zen l’esport com a eina integradora; en d’altres, s’intenta 
evitar que els alumnes siguin atrets per les bandes. En tot 
cas, són programes més que meritoris que persegueixen 
enaltir i estimular el valor bàsic de la interrelació personal 
i pacífica [...]».

Si ho reproduïm és perquè la guanyadora del IX premi 
és l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts, de 
l’Hospitalet, pel programa pedagògic «L’Orquestra Simfò-
nica de les Escoles de l’Hospitalet», que, en el seu escrit 
de presentació al premi, diu: 

«L’Orquestra Simfònica de les Escoles de l’Hospitalet 
és l’espai de confluència, d’una banda, de l’alumnat pro-
cedent de les escoles que integren, a l’Hospitalet, bona 
part de l’alumnat amb bagatge migratori i que troben 
l’educació musical pràctica dels instruments d’orquestra 
a la seva escola de primària i, de l’altra, l’alumnat que 
estudia música de la mà de les seves famílies.

»És en el programa d’orquestra on els dos perfils 
d’alumnat convergeixen i construeixen, setmana a set-
mana, el diàleg, la solidaritat, la complicitat i la bona 
convivència que els faran compartir una ciutadania que, 
tot i estar travessada per una desigualtat d’origen, acaba 
trobant els ponts de diàleg necessaris per edificar una ciu-
tat democràtica i que conviu, en aquest cas, gràcies a la 
pràctica orquestral.»

L’escola guanyadora fa servir la música com a vehicle 
per a l’èxit escolar i per a la cohesió d’una societat amb 
una desigualtat creixent i uns orígens ben diversos. Diri-
geix la seva acció als alumnes de sis centres públics de 
primària d’atenció preferent de l’Hospitalet, els quals dins 
el seu horari escolar reben educació musical pràctica en 
instruments de l’orquestra o en dansa.

La cohesió social a la ciutat a partir de la convivèn-
cia dels estudiants que han après a tocar els instruments 
d’orquestra a l’escola amb aquells estudiants de l’escola 
de música és un dels objectius del centre. L’Orquestra 
Simfònica de les Escoles de l’Hospitalet, segons afirma 
l’escola guanyadora, és el punt de trobada de dos mons: 
els nois i noies amb bagatge migratori i els nois i noies 
amb arrels locals.

El jurat, a més, va atorgar dos accèssits:
A l’Escola Finestres, de Mieres (Garrotxa), pel progra-

ma «Un pati d’escola saludable: procés de cocreació», 
que pretén implicar tots els membres de la comunitat 
educativa del centre en un projecte comú, i a l’Escola 
Camins, de Banyoles (Pla de l’Estany), pel programa «Un 
logotip per a l’escola», l’objectiu del qual és fomentar la 
cohesió de grup prenent com a base de la recerca un 
element distintiu de l’escola.

El jurat va acordar també deixar constància de l’esforç 
i la continuïtat de l’activitat pedagògica de l’Escola Garbí 
Pere Vergés, d’Esplugues (Baix Llobregat), plasmada en el 
programa «La vida social a l’entorn de l’escola: l’aprenen-
tatge-servei al batxillerat».

A tots ells els expressem el nostre reconeixement i la 
nostra felicitació per la seva tasca.

Vicenç Capdevila Cardona
President del jurat
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - 
CENTRE DE LES ARTS

L’Orquestra Simfònica de les Escoles de l’Hospitalet
Una eina per a la cohesió de la ciutat  
i per al seu desenvolupament artístic

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’Hospitalet és una ciutat construïda a còpia d’o na-
des migratòries que han configurat el seu tarannà de 
ciutat acollidora i ha trobat, en la seva condició de gre-
sol de diverses cultures, la seva identitat —no en va el 
símbol de la ciutat és l’escultura L’acollidora, d’ Arranz 
Bravo, que ens mostra una dona que ofereix la seva 
capacitat d’acolliment.

Veïna, carrer per carrer, de la ciutat de Barcelona, 
l’Hospitalet és una peça fonamental de la Barcelona me-
tropolitana que creix a l’empara del procés d’industria-
lització i que exhibeix la memòria dels treballadors 
que l’han construïda: a la segona dècada del segle XX, 
amb l’arribada dels treballadors murcians per construir 
el metro de Barcelona; als anys seixanta, amb l’arriba-
da dels treballadors d’Andalusia i Extremadura, i al tom-
bant del segle XXI, amb l’arribada d’una vasta immigració 
internacional procedent majoritàriament del nord d’Àfri-
ca i Llatinoamèrica. La història de la regió metropolitana 
no s’explica sense l’aportació dels treballadors nouvin-
guts, que fan de la terra d’acollida la terra dels seus fills.

L’Hospitalet va passar de 4.851 habitants el 1857 a 
262.792 el 2012, i s’ha convertit avui en la segona ciu-
tat de Catalunya en nombre d’habitants.

El 47,33% de la població és nascuda a Catalunya, 
el 25,28% procedeix d’altres comunitats autònomes i el 
27,39% ha nascut a l’estranger.

Si bé les polítiques educatives dels primers governs 
democràtics van pivotar sobre la llengua i els factors 
d’integració, la dualitat escolar que ens presenta el se-
gle XXI no pot resoldre la cohesió necessària entre la 
«nova» i la «vella» ciutadania. Calen polítiques públi-
ques que actuïn sobre les arrels mateixes de la cohesió: 
la voluntat de viure junts, de conviure.

Les polítiques educatives són una peça clau per 
a construir una ciutat cohesionada, i en aquesta lí-
nia l’Ajuntament va crear el 2005 el seu servei públic 
d’educació artística, l’Escola de Música - Centre de les 
Arts, que actua dins i fora de l’escola posant dempeus 
polítiques d’educació artística que actuen com a factor 
de cohesió i desenvolupament de la ciutat.

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - 
CENTRE DE LES ARTS (EMCA)

Quan el govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet va 
crear, al maig del 2005, l’Escola Municipal de Músi-
ca - Centre de les Arts, no estava només posant en 
marxa un centre educatiu, sinó que estava iniciant una 
política decidida de participació ciutadana en matè-
ria artística.

Aquest projecte preveia, ja des de l’origen, com a 
elements primordials, els següents:

 ▪ Donar un fort impuls a l’oferta pública d’educa-
ció artística a partir d’un nou model de centre que 
permeti situar l’Hospitalet en unes coordenades 
equiparables a les ciutats europees de referència 
pel que fa als estàndards quantitatius de població 
escolaritzada.

 ▪ Situar aquest impuls en el context d’un nou con-
cepte d’equipament que permeti incorporar un 
fort component d’innovació en considerar, a més 
de l’educació artística, la creació, l’experimen-
tació, la vivència artística i la seva difusió com a 
pilars del model. Val a dir que aquest planteja-
ment de centre constitueix, amb algun centre de 
la Gran Bretanya, una experiència pionera a nivell 
europeu.

 ▪ Concebre un equipament situat en la intersecció de 
l’acció cultural i l’acció educativa, prenent com a 
referents els models nord-europeus de centres de 
les arts en el vessant més estrictament educatiu i 
de les arts comunitàries (community arts) en la seva 
perspectiva d’acció cultural de proximitat. 

 ▪ Anar més enllà en la missió del centre projectant 
el concepte d’escola d’ensenyaments artístics per 
esdevenir un espai on es produeixi la intersecció 
entre formació, creació, pràctica i difusió artística 
i en interacció amb el territori on s’ubica. 
Aquest nou model transformà els models con-

vencionals d’equipaments de formació, d’una banda, 
i els de participació, de l’altra, en un model híbrid 
més en sintonia amb les necessitats ciutadanes del 
segle XXI. 
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LES LÍNIES DE TREBALL DE L’EMCA

L’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts 
és el servei públic de l’Hospitalet que té l’objectiu d’in-
crementar el nombre de persones que practiquen les 
arts, d’arribar a sectors de població que no tenen tradi-
ció d’expressar-se artísticament en els termes canònics 
i de fer servir les arts com a vehicle per a l’èxit esco-
lar i per a la cohesió d’una societat amb una desigual-
tat creixent i uns orígens ben diversos. 

Per aconseguir els seus objectius, l’EMCA actua 
en tres àmbits:

1. Educació pràctica en música, dansa i art dra-
màtic, tant per a estudiants que s’inscriuen a l’esco-
la i vénen a classe fora de l’horari escolar, com per a 
aquells estudiants de sis centres de primària d’aten-
ció preferent (Pau Vila, Charlie Rivel, Lola Anglada, 
Ausiàs March, Ramón y Cajal i Gornal) que, dins el 
seu horari escolar, reben educació musical pràctica 
en instruments de l’orquestra o en dansa en els estils 
clàssic i espanyol en el marc del programa «Orques-
tra i dansa a l’escola». El total d’estudiants dins i fora 
de l’horari escolar és de 1.300.

2. Organització i gestió de projectes de creació 
artística comunitària, tant en escoles de primària o 
instituts de secundària que tenen dificultats per a asso-
lir l’èxit escolar —sigui a causa de les característiques 
socioculturals i econòmiques de la seva població es-
colar, sigui per la necessitat de construir noves estratè-
gies docents per part del professorat— com en entorns 
ciutadans d’alta vulnerabilitat social que necessiten 
plans especials en què l’EMCA contribueix desplegant 
processos de creació i participació artística. 

Cada any quatre-cents nens, joves o adults partici-
pen en projectes de creació comunitària durant dotze 
setmanes. Els centres docents involucrats en aquests 
projectes són diferents dels anteriors.

3. Producció i difusió dels espectacles resultants 
dels processos de creació o d’educació artística es-
mentats anteriorment, amb les condicions més profes-
sionals possibles, de manera que els col·lectius vulne-
rables puguin trobar en els resultats dels processos de 
participació artística una projecció a l’entorn que, d’una 
banda, trenqui els estereotips que els identifiquen i, de 
l’altra, els retorni la confiança, la seguretat i l’autoestima 
que les seves condicions de vida els han pres, amplifi-
cant la seva veu en els espais que habitualment estan 
reservats per a col·lectius que l’alcen normalment. 

El curs 2013-2014 l’EMCA va organitzar cent deu 
actuacions públiques amb una audiència de 15.595 es-
pectadors. 

Aquestes tres línies d’acció, si bé segueixen camins 
adequats a les seves necessitats, comparteixen destins 
i espais que van construint noves formes de cohesió 

derivades de la pràctica artística. L’orquestra simfòni-
ca potser és l’exemple que millor il·lustra aquesta afir-
mació. Estudiants dels centres d’atenció preferent es-
mentats continuen fent música a l’Escola de Música 
un cop acabada l’educació primària i construeixen, 
amb els estudiants que han fet música de la mà dels 
seus pares, una orquestra simfònica que s’assembla a 
la seva ciutat: amb joves amb orígens a l’Hospitalet 
i d’altres per als quals és la seva ciutat d’acollida, en 
proporcions semblants a la població. Poques orques-
tres simfòniques al món responen amb tanta fidelitat a 
la composició social de les seves ciutats! 

L’EMCA COM A CENTRE D’EDUCACIÓ 
MUSICAL

L’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts obre 
les finestres a tots els llenguatges de les arts escèniques, 
però ara centrarem l’exposició en l’educació musical.

Per incrementar el nombre de persones que prac-
tiquen les arts a l’Hospitalet, l’EMCA no tan sols ha 
posat a l’abast de la població educació en tots els es-
tils i els gèneres musicals (música clàssica i contem-
porània, jazz i jazz manouche, pop-rock i música tra-
dicional), sinó que també ha reconsiderat les formes 
tradicionals d’ensenyament per tal que responguin 
més i millor a les formes d’aprenentatge dels estudi-
ants, especialment en l’àmbit de la música, on les for-
mes de transmissió són més hereves d’una tradició en 
la qual preval la selecció dels estudiants davant de la 
integració de tots els talents. 

Els principis que han inspirat el programa pedagò-
gic pivoten sobre la necessitat de construir:

 ▪ Un aprenentatge funcional, que tingui en compte 
la motivació de cada alumne perquè sigui plena-
ment conscient que allò que aprèn serveix per a 
la consecució dels seus objectius; una funcionali-
tat entesa en el sentit més ampli, no limitada a allò 
merament artístic, sinó plenament inserida en la 
seva vida i en el seu camp relacional.
 Aquest compromís amb la funcionalitat ens ha 
empès, per exemple, a no segregar els continguts 
de llenguatge musical entre les matèries de llen-
guatge i d’instrument. El professorat d’instrument 
ha assumit tots els elements de lectoescriptura ne-
cessaris perquè l’alumne pugui tocar, de tal mane-
ra que, a més, cada alumne aprengui a llegir només 
en la clau en la qual està escrit el seu instrument 
(violins en clau de sol, vio loncels en clau de fa, te-
clats en totes dues claus).

 ▪ Un aprenentatge significatiu, que arreli en les se-
ves experiències prèvies però també en els seus 
coneixements adquirits anteriorment i que permeti 
a l’alumne d’aprendre a aprendre.
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 Aquest compromís amb la significativitat ens ha 
determinat també el programa pedagògic, especial-
ment en dos aspectes:
 Si bé és cert que en el programa d’aprenentat-
ge bàsic no s’ofereix la matèria de llenguatge musi-
cal segregada de l’instrument, la necessitat de fer 
significatius els aprenentatges ens ha empès a pro-
gramar una formació musical complementària un 
cop els estudiants ja es comencen a fer les pregun-
tes sobre el funcionament estructural de la música. 
És així com, als dotze anys, els alumnes poden des-
cobrir els camins interns de la música, que interpre-
ten en un espai especialment dissenyat per a anar 
responent a les preguntes que ells mateixos es van 
formulant (per exemple, «què vol dir que el concert 
estigui escrit en sol major?»).
 Un altre aspecte del programa pedagògic està ín-
timament lligat amb la significativitat dels aprenentat-
ges: l’eix vertebrador de l’educació artística a l’EMCA 
és el conjunt instrumental, vocal, teatral i dansístic. És 
en el marc del conjunt (de l’orquestra simfònica, de la 
big band, del quintet de jazz manouche, del grup de 
pop-rock...) que els estudiants aprenen i compartei-
xen els valors intrínsecs de viure en comunitat: arribar 
a l’hora, aprendre’s la seva part per tal que el resultat 
del conjunt sigui òptim, escoltar la resta de membres 
del grup, respectar els diversos nivells de progrés per-
sonal, adquirir el compromís d’anar als assajos, d’anar 
als concerts... En definitiva, d’assumir les responsabi-
litats que comporta ser membre d’un grup, amb tota 
l’exigència que sempre presenta, de vegades en un 
rol més protagonista i en d’altres en un d’aparent-
ment menys rellevant però igualment necessari per-
què el resultat del conjunt sigui com més bo millor.

 ▪ Un ensenyament cooperatiu, que permeti inte-
grar un aprenentatge en el qual cada membre que 
aprèn necessita el grup, amb l’essència grupal de 
l’experiència artística.

 L’aprenentatge cooperatiu no es desenvolupa no-
més en el marc del conjunt instrumental o vocal, 
sinó que, en el cas de la música i renovant les tra-
dicions de l’ensenyament instrumental individual, 
també s’estudia l’instrument en grup. S’estudia en 
grup perquè és l’entorn natural on els nens i els jo-
ves aprenen la resta de continguts —no hi ha cap 
matèria que s’estudiï individualment per complexa 
que sigui— i perquè la majoria dels continguts mu-
sicals procedimentals prenen sentit si els posem en 
pràctica en relació amb els altres. A més, la resta 
dels continguts, tant els conceptuals com els que te-
nen més a veure amb les actituds, els valors i les 
normes, tenen més recorregut quan compartim el 
procés del seu aprenentatge i el goig de fer realitat 
els seus resultats.

 ▪ Un pensament autònom, que permeti, conjunta-
ment amb l’aprenentatge significatiu, l’aprenentat-
ge al llarg de la vida (long life learning) de cadas-
cun dels alumnes del centre.
 La dependència dels artistes respecte als seus 
mentors és a bastament coneguda. Tenim la volun-
tat no tant de trencar aquesta relació, en molts ca-
sos desigual i que acaba sent, amb els anys, una 
relació professional i d’amistat, sinó de fer evident 
que les fonts d’aprenentatge són infinites i que cal 
despertar en els estudiants l’obertura a tots els àm-
bits de l’aprenentatge, tant als que es poden tenir a 
l’abast en un entorn de proximitat —altres profes-
sors, altres escoles, altres espais on tocar i apren-
dre— com als que estan a l’abast a través de les 
tecnologies que ens permeten, en qualsevol mo-
ment, prendre contacte amb nous mètodes i nous 
entorns per a l’aprenentatge.
 Per a donar compliment a la missió de l’escola 
d’incrementar el nombre de persones que practi-
quen les arts, segurament n’hi hauria hagut prou de 
reconsiderar —com dèiem— les formes d’ensenya-
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ment i aprenentatge sota els quatre principis peda-
gògics que hem exposat, però aquesta innovació no 
hauria bastat per a arribar als sectors de població 
que no tenen tradició a expressar-se artísticament 
en els termes canònics, i la música i la dansa clàssi-
ca i contemporània haurien quedat fora de l’univers 
cultural de bona part del infants i els joves. És per 
aquest motiu que l’EMCA penetra dins de sis esco-
les públiques de la ciutat amb dificultats per a asso-
lir els estàndards d’aprenentatge, especialment per 
causa del context social de les famílies que les com-
ponen (immigració, minories, emergència so cial...), 
i així oferir l’oportunitat a aquests infants de fer-se 
seu el patrimoni musical europeu aprenent a tocar 
els instruments de l’orquestra. 
 Aquesta immersió en el context escolar ha per-
mès assolir un altre dels objectius de la institució (fer 
servir les arts com a instrument per a l’èxit escolar) 
i ens ha permès comprovar com a casa nostra es 
produeix el mateix impacte de la pràctica musical 
sobre els resultats educatius que alguns acadèmics 
internacionals (McBrien, 2011) han fet palesos en els 
seus estudis: la pràctica de la música influeix positi-
vament sobre els resultats acadèmics en les matèri-
es instrumentals, especialment en les matemàtiques. 
Hem pogut comprovar, nosaltres també, com els es-
tudiants que han seguit tot el programa d’orquestra 
a l’escola obtenen millors notes en matemàtiques en 
la prova de competències bàsiques de sisè de pri-
mària que els companys que no l’han seguit.
 La continuïtat en la pràctica musical dels instru-
ments d’orquestra a secundària —ja a l’Escola Mu-
nicipal de Música— permet abordar el darrer ob-
jectiu del centre: posar les bases que permetin la 
cohesió social a la ciutat a partir de la convivèn-
cia dels estudiants que han après a tocar els instru-
ments d’orquestra a l’escola (en el programa «Or-
questra a l’escola») amb aquells estudiants que han 
estat aprenent aquests instruments directament a 
l’escola de música. L’orquestra simfònica és el punt 
de trobada de dos móns: els nois i noies amb bagat-
ge migratori i els nois i noies amb arrels locals. Uns 
i altres conformen una orquestra que, com hem dit 
a l’inici, és un mirall de la ciutat de l’Hospitalet.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 
«ORQUESTRA A L’ESCOLA» 

Els instruments de corda i vent de l’orquestra, si bé 
històricament han actuat com a motor del desenvolu-
pament de la música clàssica, són uns grans descone-
guts en el context escolar perquè, a causa de la seva 
dificultat tècnica, no formen part del que anomenem 
instruments escolars.

A aquest desconeixement generalitzat s’hi suma la 
necessitat d’algunes escoles de catalitzar esforços per 
aconseguir acollir el seu alumnat en les millors condi-
cions, a fi de garantir que les estades breus als centres 
educatius contribueixin a fer comunitat, alhora que 
ajudin a desenvolupar les habilitats d’autonomia, auto-
control i autoestima que permetin als nens créixer com 
a individus lliures i feliços. 

La pràctica dels instruments de l’orquestra orien-
ta cap a l’atenció, la concentració i la disciplina i, per 
tant, contribueix a generar competències genèriques 
en els estudiants, alhora que desperta l’emoció per 
sentir-se dins la música, per ser-ne l’actor principal i 
per experimentar la responsabilitat i el compromís de 
formar part d’una orquestra, i desvetlla la sensibilitat.

La causa de triar l’orquestra com a llenguatge es-
tètic té a veure amb la procedència de l’alumnat, un 
alumnat divers quant a la seva situació sociocultural, 
que pot trobar en l’apoderament del patrimoni musi-
cal europeu el vincle necessari per a sentir-se ciuta-
dà de ple dret en un marc cultural que —sovint i per 
causa de la seva procedència— se li fa estrany.

L’Escola de Música - Centre de les Arts fa una apos-
ta democratitzadora des dels inicis:

El fet d’ubicar l’Escola de Música - Centre de les 
Arts de manera descentralitzada a les escoles públi-
ques fora de l’horari escolar des del seu inici l’any 2005 
ja fou una aposta per democratitzar l’accés a la pràcti-
ca artística i per fomentar la barreja de ciutadans amb 
bagatges diversos. 

Dur aquesta pràctica dins l’horari escolar universa-
litzant-la féu entendre que la pràctica artística i l’edu-
cació estètica formen part dels drets de tots els ciuta-
dans, que contribueixen al seu creixement i l’orienten 
cap a l’esforç. 

La cooperació entre el professorat de l’educació 
primària i el professorat de l’Escola de Música - Centre 
de les Arts dóna resultats:

 ▪ La situació de l’escola i de l’entorn guia el projecte: 
alumnat de procedències culturals diverses, alum-
nat amb necessitats d’atenció educativa en aspec-
tes concrets —atenció i concentració, autoestima, 
desenvolupament lingüístic— en un entorn de ni-
vell econòmic exigu i baixos nivells d’instrucció en 
el seu entorn immediat.

 ▪ El treball cooperatiu de l’equip directiu de les es-
coles implicades i l’Escola de Música - Centre de 
les Arts i del professorat d’ambdues institucions ha 
possibilitat dur amb èxit aquest projecte, que im-
pacta positivament sobre els nens, tant des de les 
competències individuals, el seu èxit escolar i la 
satisfacció de les seves famílies, com des del reco-
neixement de les institucions i la mateixa ciutat de 
l’Hospitalet.
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Objectius del programa «Orquestra a l’escola»
 ▪ Fomentar la pràctica artística d’aquells sectors de 
la població allunyats tradicionalment d’aquestes 
pràctiques culturals.

 ▪ Desenvolupar l’atenció, la concentració, la disci-
plina i la sensibilitat de l’alumnat.

 ▪ Donar a conèixer els instruments de l’orquestra i el 
seu llenguatge musical com a vehicle d’expressió 
i desenvolupament personal.

 ▪ Obrir oportunitats de continuïtat de la pràctica or-
questral després de l’educació primària, incorpo-
rant l’alumnat a l’orquestra simfònica juntament amb 
l’alumnat de l’Escola de Música - Centre de les Arts 
que ha fet el mateix recorregut fora de l’horari escolar.

Orquestra de les escoles de l’Hospitalet. 
Espai de confluència, punt de trobada, 
escola de convivència

A l’orquestra hi arriben dos móns, que viuen a to-
car però que no s’han escolaritzat junts. L’orquestra 
permet que el treball rigorós i exigent de la pràctica 
orquestral serveixi com a motor de cohesió i empari 
un treball més profund en el qual els valors i les ac-
tituds necessàries per a tocar junts (escoltar-nos, res-
pectar-nos, complementar-nos...) traspassen les eines 
musicals per esdevenir les eines que han de permetre 
una evolució de la nostra comunitat en el sentit més 
alt de ser ciutadans lliures que volem viure junts. 

En aquest moment de l’aprenentatge hi ha dos fac-
tors decisius que acompanyen el procés: la maduració 
personal dels infants, que ara ja comencen a ser ado-
lescents, i la necessària intervenció de les famílies. 

Tots dos factors són tinguts en compte en les ac-
tivitats del programa pedagògic, i l’enforteixen i el 
complementen: les activitats públiques que oferei-
xen els resultats artístics són font d’orgull i estableixen 

vincles entre les famílies —diverses, recordem— del 
programa. 

L’orquestra de les escoles de l’Hospitalet posa les 
bases per bastir una convivència que té les arrels en la 
decisió ja lliure de compartir un espai artístic que ens 
fa construir junts una ciutat i un país.

Història de les activitats fetes

Lo que nos queda de Carmen

Homenatge a Carmen Amaya, en el centenari del 
seu naixement, que va cloure el Festival Ciutat Fla-
menco 2013 al Mercat de les Flors. La Banda Munici-
pal de Barcelona va interpretar tres de les peces clàssi-
ques que ballava Carmen Amaya per tal que ballessin 
els alumnes de l’Escola Gornal —que aglutina un per-
centatge important dels infants d’ètnia gitana de l’Hos-
pitalet—, alumnes de dansa espanyola de l’Institut del 
Teatre i la bailaora Eva Yerbabuena. Van confegir un 
espectacle amb la Carmen nena, la Carmen jove i la 
Carmen madura. El director artístic va ser Juan Car-
los Lérida. La finalitat del projecte era reconnectar 
el col·lectiu gitano del Gornal amb una de les seves 
personalitats més rellevants, Carmen Amaya, i donar 
als infants del Gornal —que ja fan dansa a l’escola— 
un horitzó de presentació del seu esforç en un entorn 
professional, tant per l’espai com pels seus companys 
de viatge artístic i l’oportunitat de fer-se seu el reper-
tori de la bailaora internacional i de construir un orgull 
gitano no estereotipat. Inoblidable per a tothom.

Soterrem les vies!

L’Hospitalet és una ciutat travessada per les vies 
del tren. Des de l’any 2000, una plataforma d’entitats 
ciutadanes, L’Hospitalet sense Vies, en reclama el so-
terrament, un projecte aprovat però completament 
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aturat. L’EMCA es va posar al servei de la platafor-
ma d’entitats proposant-los ocupar les passarel·les que 
connecten els barris per sobre del traçat viari i situar 
a cada passarel·la un grup de músics (barreja de ge-
neracions, procedències) que interpretés simultània-
ment la proposta d’improvisació col·lectiva creada per 
Agustí Martínez. Una peça que només es completa 
en el vídeo que uneix les parts interpretades en passa-
rel·les diferents però que conformen, totes elles, l’obra 
completa Soterrem les vies!, que només pot ser apre-
ciada en la mescla videoacústica resultant. El llen-
guatge artístic és arriscat i tan inquietant com la bret-
xa de les mateixes vies del tren. En el projecte hi van 
prendre part estudiants de les escoles que participen 
al projecte d’orquestra a l’escola, entitats musicals de 
música tradicional de la ciutat i associacions de veïns, 
el president d’una de les quals va exclamar: «¡Por fin 
el arte se pone al servicio de los vecinos!».

Rimes, càmeres i acció

El barri de la Florida té una de les rendes més baixes 
de tota la ciutat de l’Hospitalet, amb una composició 
social de forta immigració llatinoamericana i nord-afri-
cana, que ha substituït en bona part la població immi-
grada del sud d’Espanya. Rimes, càmeres i acció és un 
audiovisual fet per joves de la Florida de l’Escola Bala-
guer, que han fet un relat del seu barri acompanyats per 
un artista audiovisual, Jaume Fargas, i per dos cantants 
de rap (Capcot i El Nota), amb els quals han retratat vi-
sualment la Florida i han compost i interpretat la banda 
sonora amb les seves preocupacions, neguits i anhels.

Els altres catalans

Enguany se celebra el 50è aniversari de la publi-
cació de l’obra Els altres catalans, on Paco Candel va 
posar el focus en els ambients suburbials de la Bar-
celona que quedava amagada darrere del creixement 
econòmic dels anys seixanta. Immigració, barraques, 
identitats en tensió entre la terra d’origen i la terra 

d’acollida, que ressonen avui en la pell d’uns altres 
catalans que vénen de més lluny. Pentateatre Atò-
mic està treballant en una adaptació de l’obra de Can-
del a l’Hospitalet d’avui, una adaptació guiada per 
aquesta companyia, que l’està construint juntament 
amb una dotzena d’alumnes estrangers del Consorci 
per a la Normalització Lingüística i alumnes de teatre 
del Centre de les Arts. Es presentarà el dia 21 de juny 
al Centre Cultural Los Claveles, el centre cultural de 
l’Hospitalet que hostatja les entitats andaluses de la 
ciutat, un espai idoni per a fer viva l’obra de Candel, 
amb els nous protagonistes molt en contacte amb els 
processos del desarrollismo, que inspiraren l’obra que 
avui s’ha publicat sense censura.

Orquestra simfònica de l’EMCA a l’espectacle 
«Et toca a tu» de L’Auditori

L’orquestra simfònica de l’EMCA, dirigida per Fran-
cisco Hernández, és el punt de trobada dels estudiants 
de música procedents dels col·lectius més vulnerables de 
la ciutat que estan escolaritzats en centres d’atenció pre-
ferent amb els estudiants que fan música de la mà de les 
seves famílies. Aquest espai de construcció de l’Hospi-
talet real ha tingut una oportunitat magnífica de relacio-
nar-se amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Na-
cional de Catalunya, gràcies al programa «Et toca a tu» 
de L’Auditori. Es van poder presentar al centre nacional 
capdavanter de la música, dirigits per Salvador Brotons, 
sense els estereotips que marquen la projecció pública 
tant dels col·lectius immigrants que integren l’orquestra 
com de la mateixa ciutat, més coneguda pels seus pro-
blemes de desenvolupament social i econòmic que per 
la seva potència creativa.

La consagració de la primavera 
en el centenari de la seva estrena

Alumnes de l’Institut Margarida Xirgu, que acull la 
majoria dels estudiants de secundària i batxillerat amb 
bagatge migratori, havien ballat La consagració de la 
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primavera, d’Stravinski, l’any 2011, fruit del desig del 
professorat del centre d’emular el projecte de la Fil-
harmònica de Berlín. Dos anys després, Constanza 
Brncic els va proposar de crear una nova coreografia 
per a ser estrenada en el centenari de l’estrena del ba-
llet, amb música en directe: la versió original d’Stra-
vinski per a dos pianos que van interpretar al Teatre 
Joventut el 28 de maig de 2013.

Trànsit 6.1

L’Institut Rubió i Ors va tenir seriosos problemes 
per a desfer la seva mala imatge. Els estudiants del 
barri sempre triaven un altre centre. Trànsit 6.1 va 
ser un projecte de tres anys de durada que connec-
tava els sisès de primària de l’Escola La Carpa amb 
els primers de secundària del Rubió i Ors, a través 
de la creació d’una peça de música i dansa compos-
ta i interpretada pels alumnes de tots dos centres que 
explorava camins expressius nous acomboiats per 
Agustí Martínez (compositor) i Constanza Brncic 
(coreògrafa). Aquest projecte es va presentar al Mer-
cat de les Flors i va rebre el suport de l’Obra Social 
“la Caixa”.

Gamelan reciclat

L’Escola Joaquim Ruyra és una comunitat d’apre-
nentatge situada als Blocs Florida de l’Hospitalet. Els 
Blocs Florida és un barri on cal facilitar la convivèn-
cia entre els veïns originaris d’aquests blocs de petits 
pisos —immigrants andalusos dels anys seixanta (lí-
ders de l’associació de veïns) i famílies gitanes pro-
cedents de les antigues barraques— i els nous veïns 
procedents majoritàriament de la República Domini-
cana. Condicions de vida de molta precarietat atien 
els recels entre les comunitats. A l’escola pública hi 
són tots, i la direcció del centre impulsa l’entrada de 
les famílies a través, com hem dit, de generar una co-
munitat d’aprenentatge. Gamelan reciclat, liderat per 
Comusitària, va aglutinar pares i fills al voltant de la 
construcció i la interpretació d’un instrument fet amb 
material reciclat —amb la col·laboració de Xavi Loza-
no— que adopta del gamelan el seu sentit originari: 
per a fer sonar un gamelan fem falta tots, i cap peça 
tota sola no té sentit. L’instrument i la seva interpre-
tació es van presentar a la festa major del barri de la 
Florida el primer dissabte de juny de 2013.

Calidoscopi

L’any 2012 es va celebrar el centenari del naixe-
ment de Xavier Montsalvatge. Un dels concerts més 
importants es va fer el 14 d’abril a L’Auditori, on el 
grup instrumental Barcelona 216, dirigit per Ernest 

Martínez Izquierdo, va oferir el seu homenatge.  
La generositat de Barcelona 216 va provocar que un 
grup d’estudiants de l’Institut Margarida Xirgu, amb 
Constanza Brncic, ideés i interpretés una coreografia 
de l’obra Calidoscopi. Es van submergir en l’univers 
de Montsalvatge i van reflexionar sobre les identitats 
canviants i la seva presentació davant l’audiència, do-
nant-ne la seva visió dansística a la Sala Oriol Mar-
torell de L’Auditori de Barcelona. Per a sorpresa dels 
assistents, a la tercera obra de la primera part van 
aparèixer uns joves inesperats a escena! Aquesta 
coreografia es va reinterpretar al Mercat de les Flors 
un mes més tard.

Toc d’Inici de Festes de primavera

L’Hospitalet és una ciutat que ha crescut a cò-
pia d’onades migratòries: la primera, als anys vint, 
procedent majoritàriament de Múrcia; la segona, als 
anys seixanta, d’Andalusia i Extremadura, i la ter-
cera, a la primera dècada del segle XX, procedent 
de Llatinoamèrica i el nord d’Àfrica, entre d’altres 
nacio nalitats extracomunitàries. L’EMCA també im-
pulsa la posada en marxa d’una identitat col·lectiva a 
través de la construcció de l’orquestra del Toc d’Ini-
ci: la Banda Provençana. Aquesta orquestra de mi-
nistrils, integrada per membres de les entitats musi-
cals d’aficionats a la música del folklore del seu lloc 
d’origen i estudiants de l’Escola de Música (amb un 
grup important d’estudiants d’origen extracomunita-
ri que han seguit el programa «Orquestra a l’escola») 
està dirigida per Eduard Casals, que ha recuperat 
una de les danses que recull el Costumari català, de 
Joan Amades (el Ball de la Balsa). A més d’aquesta 
dansa, que guia el seguici de la festa major, la Ban-
da Provençana interpreta les músiques —compostes 
expressament— que fan ballar les figures de l’imagi-
nari popular de l’Hospitalet a la plaça Major per ini-
ciar les festes. 





ESCOLA FINESTRES
Un pati d’escola saludable

Procés de cocreació
«L’educació és l’arma més poderosa que tenim per a canviar el món.»  

Nelson Mandela 

1. RESUM DEL PROJECTE
El nostre projecte pretén crear un «pati saluda-

ble» per a l’escola mitjançant un procés de cocrea-
ció que parteix d’una petició que va sorgir a l’assem-
blea d’alumnes de l’inici del curs 2013-2014. Aquesta 
petició va ser traslladada per les mestres a l’Associa-
ció de Mares i Pares de l’escola, i a partir d’aquí s’ini-
cià un procés col·lectiu el principal objectiu del qual 
és que totes les persones de la comunitat educativa 
puguin prendre-hi part activament. Pretenem que els 
somnis, els coneixements i les diferents habilitats in-
dividuals es complementin per a crear quelcom col-

lectiu. És un procés de democràcia directa i compro-
mesa, ja que les decisions preses entre tots i totes es 
duran a terme col·lectivament, en un espai de cocrea-
ció i de forma autogestionada. És un procés compar-
tit entre mares, pares, mestres i mainada. El projecte 
està en procés, estem convertint el nostre pati en un 
«pati saludable», creant espais que permetin potenci-
ar el desenvolupament psicomotriu dels nens i nenes 
de l’escola, respectant els diferents ritmes maduratius 
dels infants. Per a fer-ho, estem utilitzant materials na-
turals, de proximitat, compromesos i respectuosos 
amb el nostre entorn.

2. QUI SOM. 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
La nostra escola està ubicada a Mieres, a la co-

marca de la Garrotxa. És una escola rural i pública 
que actualment té trenta-un alumnes de P3 a 6è.

Els participants en el projecte són tots els alum-
nes de l’escola sense excepció, des de P3 fins a 6è, les 
mestres i les famílies dels alumnes. 

Aquest projecte té el seu punt de partida a prin-
cipis del curs passat quan, en l’assemblea de l’esco-
la, els alumnes van incloure en l’ordre del dia un punt 
per parlar del pati. Els alumnes veien la necessitat de 
millorar-lo. Les mestres van recollir les demandes i les 
van parlar en el següent claustre. El claustre va valo-
rar molt positivament que els alumnes tinguessin in-
quietud per millorar el pati i va transmetre la propos-
ta a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, que en 
la primera assemblea va tractar aquest tema. L’Asso-
ciació de Mares i Pares d’Alumnes també va conside-
rar molt encertada la proposta i aquí sorgí la idea de 
millorar el pati mitjançant un procés de cocreació. Es 
creà, aleshores, la Comissió del Pati, la funció de la 
qual era dinamitzar aquest procés, fent-lo al màxim 
de participatiu i democràtic. En tot moment aquesta 
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comissió ha estat oberta a la incorporació de qualse-
vol persona i a les aportacions puntuals. Finalment 
s’ha anat definint i està formada per sis mares de l’es-
cola, en coordinació permanent amb la directora, que 
és també mare de l’escola.

La realització d’aquest projecte de millora del pati 
es va plantejar en tres cursos. El projecte que presen-
tem fa referència al treball fet durant el curs 2013-
2014, al llarg del qual vam aconseguir que tota la 
comunitat educativa prengués part en un procés de 
decisió col·lectiva, que tingués en compte els diferents 
punts de vista i sensibilitats, per tal de definir el nos-
tre futur pati. 

Els nens i nenes han estat «petits parlamentaris», 
dins d’unes activitats reals. Una experiència de demo-
cràcia real i totalment compromesa que els ha format 
com a persones. La resta de la comunitat educativa 
també ha estat totalment implicada en aquest procés 
democràtic, tant en la fase de decisió com sobretot en 
la d’execució.

La comunitat educativa de l’Escola Finestres con-
siderem que el pati és un dels espais pedagògics més 
importants de l’escola, i el nostre pati presenta moltes 
mancances, tant materials com estructurals. Aquest 
projecte pretén millorar el pati mitjançant un pro-
cés compartit entre tots i totes. Som conscients que 
el pati és un espai complicat atès el nombre d’alum-
nes i la diversitat d’edats, però alhora té un gran in-
terès educatiu. Els nens i nenes, petits i grans, com-
parteixen tots els espais del pati. És bonic veure nens 
de P3 compartint el sorral amb els de 6è; o bé jugant 
tots junts a «matar conills», on els grans han de procu-
rar no tirar massa fort la pilota per no fer mal als més 
petits; o fent un partit de futbol en què, com que som 
pocs, necessitem jugar-hi tota l’escola: petits, grans i 
mestres. 

Tenim un pati amb un gran potencial i per això és 
molt important dissenyar un espai que s’adapti a totes 
les necessitats. Fins a principis del curs passat el camp 

de futbol ocupava tres quartes parts del pati, i provo-
cava que l’àrea destinada a altres activitats físiques i 
de lleure quedés molt reduïda. Pensem que és neces-
sari que els nostres infants puguin gaudir del pati de 
l’escola sense haver d’estar condicionats a jugar a fut-
bol. Els mateixos nens ho van demanar a l’assemblea 
d’escola. 

Els pares, mares i mestres volem potenciar l’activi-
tat física a través del joc lliure, no competitiu. Volem 
potenciar el desenvolupament psicomotriu dels nos-
tres nens i nenes, d’edats diverses, respectant els di-
ferents ritmes i necessitats de cadascun d’ells; és per 
això que volem diversificar els espais i elements que 
formen part del pati creant diferents espais d’activitats: 
dunes per pujar i baixar, espais per enfilar-se, obsta-
cles per saltar, etc. 

Els materials que pretenem utilitzar han de ser 
com més naturals millor, respectuosos amb el medi 
ambient i lliures de productes químics; elements pro-
pis d’un ambient rural com és el nostre (troncs, pe-
dres, cordes, sorra...) que permetin traslladar aquestes 
activitats viscudes a l’escola a d’altres ambients pro-
pis dels infants, i s’afavoreixi d’aquesta manera que 
l’exercici físic s’estengui més enllà de l’àmbit escolar. 
A més, ja que no tenim pista poliesportiva per realit-
zar l’àrea d’educació física, pretenem que totes aques-
tes «estructures saludables» serveixin perquè els nos-
tres fills i filles practiquin l’educació física al pati de 
l’escola, a l’aire lliure, en un entorn natural i sa.

D’altra banda, la comunitat educativa ha valorat 
la necessitat de crear espais al pati que facilitin i pro-
piciïn l’educació de bons hàbits alimentaris. El fet de 
menjar, a més de ser un fet vital, implica situacions 
de socialització. Compartir taula a l’hora d’esmorzar 
amb els companys i companyes i mestres és un fet 
social amb un gran valor educatiu. A la nostra escola 
potenciem aquests moments. Els nens i nenes, des de 
P3 fins a 6è, esmorzen amb el seu grup classe i la tu-
tora. Pensem que és un moment propici per a treba-
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llar tots els hàbits relacionats amb l’alimentació com 
són: rentar-se les mans, menjar a poc a poc, valorar 
els aliments, recollir i netejar la taula, acceptar els di-
ferents costums familiars amb relació a l’alimentació... 
Això implica situacions educatives molt enriquidores. 
A més, s’estableixen converses i vivències espontà-
nies que sovint són difícils d’aconseguir a l’aula. Prete-
nem, doncs, crear espais al pati on puguem mantenir i 
potenciar els hàbits alimentaris propis per afavorir les 
relacions i els vincles afectius.

Aquest projecte ha de ser un procés en el qual to-
tes les persones de la comunitat educativa —nens, 
nenes, mares, pares i mestres— hi puguin prendre 
part activament, i s’aconsegueixi que es complemen-
tin els diferents somnis, coneixements i habilitats que 
cada persona individualment pot aportar per crear 
quelcom col·lectivament. Aquest ha de ser un pro-
cés col·lectiu que ens permeti aprendre i créixer junts, 
conèixer-nos i establir nous lligams, gaudint de l’esco-
la i del treball en equip.

3. OBJECTIUS

Objectius generals

1. Possibilitar que els alumnes puguin créixer en llibertat i afavorir la participació dels nens i nenes en la vida 
escolar.

2. Crear sentit de comunitat educativa, participar tots en aquest projecte: nens i nenes, pares i mares i les 
mestres.

3. Preparar els nens i nenes perquè siguin persones actives, crítiques, implicades i capaces de construir la 
justícia social.

4. Possibilitar que els alumnes puguin viure un procés d’autogestió.

5. Ajudar els nens i nenes a aprendre a participar, prendre decisions, assumir responsabilitats, compartir el 
poder i saber autogestionar-se.

6. Promocionar el procés de cocreació del pati com un treball de democràcia a l’escola.

7. Idear un «pati saludable» creant espais que permetin potenciar el desenvolupament psicomotriu i respec-
tar els diferents ritmes maduratius dels infants.

3.1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Personals

Aprendre a ser i actuar 
de manera autònoma

Comunicatives

Aprendre a pensar 
i comunicar

Específiques

Aprendre a conviure 
i habitar en el món

Metodològiques

Aprendre a descobrir 
i tenir iniciativa

 ▪ Prendre decisions
 ▪ Resoldre conflictes
 ▪ Tenir iniciativa
 ▪ Ser empàtic/a
 ▪ Ser capaç d’afrontar 
problemes i trobar-hi 
solucions
 ▪ Defensar els drets
 ▪ Complir acords
 ▪ Ser assertiu/iva

 ▪ Aprendre a dialogar
 ▪ Aprendre a tenir una 
escolta activa
 ▪ Ser capaç d’expres-
sar les pròpies idees i 
opinions
 ▪ Implicar-se en el grup 
de treball i en tot el 
projecte de cocreació 
del pati

 ▪ Desenvolupar habili-
tats socials
 ▪ Ser ciutadanes i ciuta-
dans actius
 ▪ Utilitzar el diàleg per 
arribar a acords
 ▪ Aprendre valors de la 
societat democràtica
 ▪ Tenir una actitud res-
ponsable i participativa
 ▪ Exercir els drets, les 
llibertats i les respon-
sabilitats

 ▪ Aprendre a fer raona-
ments
 ▪ Ser capaç d’autocon-
trolar-se
 ▪ Aprendre a avaluar i 
valorar
 ▪ Aprendre a raonar les 
aportacions
 ▪ Entendre l’autoavalua-
ció com una part del 
procés
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4. TEMPORITZACIÓ 
I DESCRIPCIÓ DE LES 
ACTIVITATS

FASE 1. SETEMBRE DEL 2013

Valoració actual dels usos del pati: 
Quines activitats hi fem? A què juguem? 
Quines habilitats hi desenvolupem? 
Quines mancances hi trobem?

Aquesta fase es va realitzar a través de la recollida 
d’opinions dels alumnes, les mestres i les famílies, a 
partir de fotografies i mitjançant l’observació directa. 
Es va realitzar una assemblea d’alumnes per analitzar 
la situació del pati i generar un espai de debat.

FASE 2. OCTUBRE-NOVEMBRE DEL 2013

Quines activitats voldríem fer al pati?  
A què voldríem jugar?  
Quines habilitats hi voldríem 
desenvolupar?

Aquesta fase es va realitzar recollint les propostes 
de les famílies, nens i nenes, i mestres, mitjançant di-
buixos, escrits i descripcions orals recopilades per la 
Comissió del Pati. Des de la Comissió del Pati es va 
buscar la manera d’afavorir que cadascú pogués ima-
ginar el seu pati ideal. Es donà molta importància a 
l’opinió pròpia, partint d’un somni individual, no in-
fluenciat ni tan sols per exemples de l’adult. Des del 
propi criteri, potenciant l’autoestima, el respecte cap 
a un mateix i la iniciativa pròpia. Es van crear espais 
individuals on tothom se sentís còmode i segur per 
poder somniar i expressar el que sentia i evitar tot ti-
pus d’influències dels companys i companyes amb 
més capacitat de lideratge, de les mestres o de la ma-
teixa família.

En primer lloc, es va realitzar una activitat amb la 
mainada. Les mares de la Comissió del Pati, amb el 
suport d’alguns pares i mares més, van anar a les tres 
classes que hi ha a l’escola i varen explicar als nens i 
nenes com es portaria a terme el procés de cocreació 
del pati. El primer pas que havien de fer era somniar 
cadascú amb el seu pati ideal. I així ho van fer. Alho-
ra, es va posar una bústia de recollida de propostes a 
l’entrada de l’escola, on qualsevol persona podia fer 
la seva aportació en qualsevol moment. D’altra ban-
da, es va demanar a les mestres que cadascuna d’elles 
fes una descripció del seu pati ideal i es va convocar 
una reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alum-
nes en què es va proposar el mateix.

El dia 20 de novembre de 2013 la nostra escola 
va ser motiu de debat al Parlament quan la diputada 
María José Garcia Cuevas va mostrar una foto en la 
qual es podia veure una estelada penjada a la part de 
fora de la tanca del pati: «Mire, en Cataluña los niños 
tienen derecho a educarse sin banderas separatistas 
en el colegio, sin estar sometidos a propaganda po-
lítica. Los niños tienen derecho a aprender las cosas 
como son, en libertad y sin coacción política alguna, 
ni a ellos ni a sus padres». Aquesta notícia va provo-
car que els alumnes sentissin la necessitat d’entendre 
què estava passant a Catalunya.

Això ens va donar l’oportunitat d’introduir la mai-
nada en el complicat món dels «règims polítics». Es va 
fer una breu pinzellada sobre la diferència entre re-
pública i monarquia, i una descripció més completa 
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sobre la distinció que es pot fer entre sistemes demo-
cràtics, autoritaris i totalitaris, segons el grau de lliber-
tat, pluralisme i participació política. I ja més concre-
tament i extensa es va parlar sobre la democràcia i els 
diferents tipus de democràcia (directa o assembleària, 
indirecta o representativa), i també de diferents formes 
d’exclusió de la democràcia mateix (per sexe, edat, èt-
nia, procedència, etc.). Tot això per acabar veient que 
nosaltres, els catalans i catalanes, ens trobem dins el 
règim polític de l’Estat espanyol, que és una monar-
quia parlamentària i alhora un estat descentralitzat, 
l’estat de les autonomies, on cada regió o comunitat 
autònoma (com és Catalunya) té  competències de go-
vern pròpies i un òrgan de govern propi que les exer-
ceix, tot i que hi ha aspectes del govern que sempre 
recauen en el govern central.

Així doncs, com a comunitat autònoma, tenim 
un Estatut d’autonomia i un òrgan de govern propi, 
la Generalitat, el principal element de la qual és el 
Parlament, que és el representant del poble de Cata-
lunya. Ens regim per una democràcia representativa. 
Així s’ha volgut experimentar sobretot durant la pri-
mera part del nostre projecte: la definició del pati. De 
totes maneres, atesa la naturalesa del projecte (la gran 
importància que té el pati per a tots els membres de 
la comunitat educativa) i del grup mateix (som una es-
cola molt petita i amb una gran implicació per part 
de les famílies), hem optat per la democràcia direc-
ta, prenent sempre les decisions finals en assemblea. 
Una democràcia directa i inclusiva que ha tingut en 
compte per igual (o així s’ha intentat i continuem in-
tentant) totes les opinions independentment de l’edat, 
el sexe, l’ètnia, la procedència o qualsevol altre tret 
distintiu que ens fa persones úniques però iguals.

FASE 3. DESEMBRE DEL 2013

Buidatge de la informació recollida 
a la fase 2

Les mares que formen la Comissió del Projecte 
Pati van extreure tota la informació de la fase 2, la van 
agrupar per temàtiques i elements, i la van represen-
tar de forma gràfica per a poder-la presentar a la mai-
nada, incloent els més petits. Es va intentar que els di-
buixos fossin senzills i neutres per a no condicionar 
l’opinió de la mainada. A més, es va decidir incloure 
el nombre de vegades que aquell element havia estat 
escollit per tal que quedés reflectit i tothom pogués 
veure què era el més desitjat.

D’altra banda, es van extreure algunes conclu-
sions:

Conclusió 1
 ▪ La necessitat que el pati sigui un espai que poten-
ciï l’activitat física amb llocs per enfilar-se, pujar, 
baixar i arrossegar-se.
Conclusió 2

 ▪ La necessitat que el pati sigui un espai verd, amb 
vegetació que propiciï un ambient sa i harmo niós, 
amb espais per poder seure i menjar tranquil·la-
ment, en un entorn ple de flors i arbres, i gaudint 
de bona companyia.

«L’ús total de la paraula per a tots 
em sembla un bon lema, de bonic so 
democràtic, no perquè tots siguin artistes, 
sinó perquè ningú sigui esclau.»  
Gianni Rodari
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FASE 4. GENER DEL 2014

Assemblea d’alumnes per a organitzar la 
informació de la fase 2 i decidir:

Quines coses podem fer sempre al pati? 
Quines coses podem fer ocasionalment 
al pati? Quines coses no podem fer al 
pati?

Es va generar un espai de debat, on les mestres 
van motivar que hi haguessin propostes per part de 
tots i totes. Un cop escoltades totes les aportacions es 
va procurar arribar a un consens, i si aquest no arriba-
va, les propostes se sotmetien a votació. Després d’or-
ganitzar tots els elements que s’havien escollit, es va 
centrar l’atenció en aquelles coses que es podien fer 
sempre al pati per tal d’agrupar-les per zones. 

Per una estoneta els nens i nenes van ser parla-
mentaris. En primer lloc es va passar el vídeo Parla-
ment de Catalunya: vídeo institucional, visualitzat des 
del web del Parlament de Catalunya. Seguidament, a 
partir d’una altra activitat pedagògica extreta dels re-

cursos educatius del web del Parlament, els alumnes 
i les alumnes van crear grups parlamentaris (vegeu les 
fotos on cada grup té un color diferent) i van defen-
sar la seva proposta mitjançant un representant par-
lamentari. Un cop escoltats tots els grups es va deixar 
un temps de debat i d’opinió. De tot aquest procés en 
va sortir una única proposta. En aquest cas no va ser 
necessari fer una votació, ja que els nens i nenes van 
arribar a un acord. Així doncs, les zones que haurà de 
tenir el nostre pati són les següents: zona tranquil·la, 
desnivells, laberints i túnels, zona per a fer equilibris, 
estructura amb pont, tobogans i mecanismes per ju-
gar amb la sorra, un sorral més gran i amb molta sor-
ra, gronxadors més grans, cabanes o casetes, flors i 
plantes per tot el pati, i ombra. Aquesta proposta de 
pati es va transmetre a la Comissió del Pati perquè en 
valorés la viabilitat.

«A l’escola tot es vota. Ens expliqueu  
que al Parlament també voten...  
Però els meus pares no poden votar.»  
Arnau Esquís (alumne de 2n de primària)
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FASE 5. GENER DEL 2014

Organització de les fases prèvies per 
part de la Comissió del Projecte Pati 
i el claustre de mestres

En funció de les propostes que van sortir a l’as-
semblea d’alumnes de tot allò que es volia incloure 
en el nou pati de l’escola, la Comissió del Projecte 
Pati es va plantejar dur a terme aquest procés en dos 
subprojectes, que es duran a terme al llarg de dos 
cursos:

 ▪ Curs 2014-2015. Projecte de pati saludable: ali-
mentació conscient.

 ▪ Curs 2015-2016. Projecte de pati saludable: exerci-
ci físic respectuós.

Projecte de pati saludable: alimentació 
conscient. Curs 2014-2015

Volem que el pati tingui espais per a poder men-
jar amb consciència i tranquil·lament en un entorn 
amb flors comestibles i arbres fruiters, gaudint de la 
companyia dels amics i amigues. Pretenem introduir 
els nens i nenes en el coneixement i ús de les plan-
tes autòctones, comestibles i remeieres. També tre-
ballarem els conceptes d’espècie autòctona i espè-
cie forana, i parlarem de la naturalesa dels materials 
utilitzats en la construcció dels nous espais del pati. 

El material principal serà la fusta d’acàcia, cedida pel 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Tot això sense deixar de banda la visió global del 
projecte, ja que els diferents elements formaran part 
d’un tot. A més, totes les estructures que es fan amb 
fusta requereixen el seu temps de preparació (tala, 
transport, escorçament, assecatge, etc.) i, per tant, 
una preparació prèvia, que caldrà realitzar paral·lela-
ment al projecte d’alimentació conscient.

Projecte de pati saludable: exercici físic 
respectuós. Curs 2015-2016

Volem potenciar l’activitat física a través del joc lliu-
re, no competitiu. Pretenem potenciar el desenvolupa-
ment psicomotriu dels nostres nens i nenes, d’edats di-
verses, respectant els diferents ritmes i necessitats de 
cadascun d’ells. És per això que volem diversificar les 
zones i els elements que formen part del pati creant di-
ferents espais d’activitats: dunes per pujar i baixar, es-
pais per enfilar-se, obstacles per saltar... Els materials 
que pretenem utilitzar han de ser naturals i respectuo-
sos amb el medi ambient, elements propis d’un ambient 
rural com és el nostre (troncs, pedres, cordes, sorra...).

Aquests dos subprojectes s’han redactat i estan re-
collits en dos documents. Aquest curs estem duent a 
terme el projecte interdisciplinari d’alimentació cons-
cient i el curs que ve es realitzarà el d’exercici físic 
respectuós.
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FASE 6. FEBRER-MAIG DEL 2014

Dissenyem el nostre pati saludable

Es van tenir sessions amb els alumnes per disse-
nyar la distribució dels diferents espais dins el pati. Les 
famílies també van fer les seves aportacions. Alesho-
res els alumnes es van organitzar en petits grups (igual 
que en la primera activitat «parlamentària») que, ma-
nipulant els diferents elements del pati representats 
en plastilina, van acabar confeccionant una proposta 
d’organització del pati. De les cinc propostes presen-
tades pels cinc «grups parlamentaris», n’hi havia algu-
nes de molt similars, de manera que alguns grups van 
fer coalició i finalment van quedar tres propostes, que 
es van sotmetre a votació. Hi va haver una proposta 
guanyadora clara. A partir d’aquí la Comissió del Pati 
va continuar treballant per mirar de potenciar al mà-
xim la participació de la mainada. 

Durant el tercer trimestre la Comissió del Pati es 
va reunir setmanalment amb els alumnes. Es van cre-
ar diferents comissions de treball en funció de cada 
espai: Comissió de Laberints i Túnels; Comissió de 
Gronxadors, Estructura i Equilibris; Comissió de Sorral 
i Duna; Comissió de Cabanes; Comissió de Zona tran-
quil·la i Ombreig, i Comissió d’Enjardinament. Totes 
aquestes estaven coordinades entre elles a través de 
la Comissió del Pati. Els alumnes van formar part de 
la comissió de treball que més els va atraure, i es van 
crear així uns nous grups de treball diferents dels que 
s’havien fet fins aleshores. Es treballà en grup buscant 
sempre la participació de tots els nens i nenes, valo-
rant cada una de les aportacions i utilitzant el con-
sens com a font d’entesa col·lectiva. Un representant 
de cada grup exposava la feina feta per cada comissió 
a l’assemblea d’escola i recollia les noves propostes 
i/o modificacions.

Es van organitzar algunes sortides amb les famí-
lies per tal de conèixer experiències d’algunsdels ele-
ments/espais plantejats i poder-les viure en directe.

També cal dir que es va convocar una reunió amb 
l’Ajuntament amb la finalitat de presentar el nostre 
projecte i demanar permís per a poder-lo executar. 

Els presents a la reunió van ser l’alcalde i el regidor 
d’Ensenyament, dues representants de la Comissió 
del Pati, l’equip directiu de l’escola i una representant 
de les mestres. La Comissió del Projecte Pati també 
es va posar en contacte amb el Departament d’Ense-
nyament de Girona per parlar amb els tècnics d’obres 
amb l’objectiu d’assessorar-se sobre la normativa i al-
gunes qüestions tècniques referents a la construcció 
del sorral.

FASE 7. AGOST-SETEMBRE DEL 2014

Execució dels primers espais del pati: 
dunes i sorral

Durant tot el mes d’agost i la primera setmana de 
setembre, els pares, mares, nens i nenes vàrem estar 
construint conjuntament la duna i el sorral. Els alum-
nes van veure com els seus pares construïen allò que 
entre tots havíem imaginat. Van poder participar-hi 
realitzant algunes tasques i també aportant la seva 
opinió i els seus suggeriments. La mainada va com-
partir les alegries i les decepcions, els plantejaments i 
replantejaments. Van viure tot el procés i l’esforç. Hi 
van ser presents i això, segons el nostre entendre, és 
aprenentatge per a la vida. Els nostres alumnes durant 
aquest procés van experimentar els quatre pilars es-
sencials de l’aprenentatge descrits per Delors: «apren-
dre a conèixer», «aprendre a fer», «aprendre a viure 
junts» i «aprendre a ser».
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FASE 8. SETEMBRE DEL 2014

Valorem i avaluem el procés de cocreació 
realitzat durant el curs

Durant la primera setmana del curs 2014-2015 els 
alumnes van valorar i avaluar de forma individual el 
projecte fet el curs 2013-2014. Els que van voler van 
manifestar obertament les seves opinions, que es van 
recollir en uns vídeos. La Comissió del Projecte Pati 
també va fer la seva valoració i proposta de millora, 
que està recollida en una acta (vegeu la pàgina web 
del projecte).

5. RECURSOS HUMANS I 
MATERIALS UTILITZATS
Un dels punts a destacar d’aquest projecte és que 

no és simplement un procés de democràcia direc-
ta, que inclou tota la comunitat educativa, sinó que, 
més enllà del treball assembleari i en comissions, 
també hi ha un procés de participació col·lectiva i de 
convivència a l’hora d’executar el projecte. No s’ha 
encarregat la feina a una empresa perquè la dugui 
a terme, sinó que una de les finalitats del procés és 
aconseguir fer-ho tot entre tots i totes. És un projecte 
que s’ha dut i es durà a terme de forma autogestio-
nada, en un treball conjunt de mares i pares, mestres 
i mainada.

A finals del curs 2013-2014 la Comissió del Pati es 
va reunir per planificar les obres que es portarien a 
terme durant l’estiu. Es va pensar a construir la duna 
i el sorral durant les vacances d’estiu perquè la mag-
nitud de les obres era considerable, calia força temps 
per a poder fer canvis estructurals al pati i durant tot el 
mes d’agost el pati no s’utilitza. Es va comptar que al-
gunes mares i pares podrien i voldrien adaptar les va-
cances i/o la disponibilitat per a participar en les jor-
nades de feina organitzades.

Els recursos humans, doncs, som nosaltres matei-
xos, bàsicament mares, pares, fills i filles. 

Pel que fa als materials, s’ha decidit entre tots i totes 
utilitzar materials naturals: fusta, terra, cordes, etc. Des-
prés d’assessorar-nos hem decidit que un bon material 
per a la construcció a l’aire lliure és la fusta d’acàcia, 
que és una espècie forana i que, per tant, es pot talar 
sense cap problema. De fet, la major part de la fusta 
d’acàcia utilitzada ens l’ha proporcionat el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, des d’on s’estan 
tallant acàcies per preservar les espècies autòctones. 
També s’han utilitzat costers de fusta de faig i roure, 
materials locals derivats de l’explotació dels boscos de 
la zona. S’ha extret l’escorça de la fusta i aquesta s’ha 
polit per tractar-la posteriorment amb olis i lasurs eco-
lògics. El material de ferreteria utilitzat és inoxidable.

Les plantes que s’han plantat i es plantaran al pati 
són autòctones, més concretament del nostre entorn 
més proper, no només per afavorir-ne la supervivèn-
cia sinó perquè es vol donar valor a l’ús del que te-
nim al nostre abast. Són bàsicament plantes remeie-
res i amb flors comestibles. També es preveu el cultiu 
d’hortalisses i verdures, amb les quals pensem abastir 
part del consum del menjador escolar. Les llavors pro-
vindran del Banc de Llavors de la Garrotxa. 

6. VALORACIÓ DELS RESULTATS 
I CONCLUSIONS
La participació en aquest projecte ha estat en tot 

moment absolutament voluntària. Mai s’ha obligat a 
ningú a formar-ne part, ni tan sols quan es proposaven 
activitats a nivell d’aula o de tota l’escola amb la mai-
nada. De la mateixa manera, les mestres han pogut im-
plicar-se més o menys; les mares i els pares han format 
part o no de la Comissió Dinamitzadora segons el seu 
interès i/o disponibilitat, i han aportat la veu i el vot 
quan els ho han demanat, si ho han cregut convenient.

El que sí que es va demanar des d’un principi fou 
que qui es volgués implicar podia entrar en el pro-
jecte quan ho considerés, i que les persones a qui no 
motivés aquest procés de cocreació acceptessin i res-
pectessin la feina feta per la resta.
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6.1. IMPLICACIÓ DELS DIFERENTS 
MEMBRES DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA

Els alumnes de l’escola sempre han estat molt mo-
tivats i són els que més propostes i material gràfic han 
aportat al llarg del curs. En un principi, en el treball 
per comissions, va ser una mica difícil acostumar-se 
a treballar d’una manera integradora. Els costava tenir 
en compte tot el grup i no deixar-se influenciar pels 
alumnes amb un rol de més lideratge. El modelatge 
de l’adult va ser vital perquè els alumnes anessin ad-
quirint una manera de treballar i de fer.

La Comissió Dinamitzadora està formada per un 
grup de mares de l’escola, que s’han implicat a fons 
en el projecte. La resta de mares i pares estan cons-
tantment informats de tot el que es va fent, i hi ha ha-
gut una bona participació tant en la fase de recollida 
d’informació com després en la formació de comis-
sions de treball, i també a l’hora d’executar les pro-
postes escollides.

Les mestres han estat en contacte permanent amb 
la Comissió del Pati, aportant idees i opinions i facili-
tant la trobada entre alumnes i representants de mares 
i pares a les comissions de treball.

6.2. VALORACIÓ DELS RESULTATS 
OBTINGUTS

Hem aconseguit posar-nos d’acord sobre la mane-
ra com volem el pati de la nostra escola. Hem cons-
truït una maqueta amb els diferents espais i elements 
que haurà de tenir el nostre pati i la seva distribució.

És admirable el treball democràtic que s’ha fet. L’es-
forç de tots els nens i nenes i el paper de les mestres, 
de la Comissió del Pati i de la resta de les famílies. Cre-
iem que s’ha integrat totalment, des de la vivència prò-
pia, el concepte de democràcia. Tots els membres de 
la comunitat educativa hem pogut experimentar l’am-
pli ventall d’emocions que genera el treball col·lectiu. 

Com ja hem mencionat anteriorment, aquest pas-
sat estiu s’ha construït la zona de desnivells i el sorral. 
S’ha destinat molta energia, temps i esforç a la creació 
d’aquests espais. Ha estat un treball molt dur. A més, 
hem tingut molts dies de pluja i això ha dificultat el 
procés de construcció. Com a proposta de millora pen-
sem que per a les creacions futures caldrà gestionar mi-
llor la gent que hi participi. Haurem de millorar l’orga-
nització amb relació a les tasques i la disponibilitat de 
cada persona, ja que hi ha hagut jornades de treball 
amb molta gent i poca feina i dies amb molta feina i 
poca gent per a fer-la.

Els alumnes estan molt contents i feliços. Les seves 
aportacions han estat recollides en un vídeo. També han 
fet una valoració individual del projecte realitzat al llarg 
del curs (vegeu-la a la pàgina web del Projecte pati).

En general valorem molt positivament el treball rea-
litzat durant el curs passat. El projecte, que es va defi-
nir amb tota la comunitat educativa a principis de curs, 
era ambiciós: dissenyar i dur a terme entre tots i totes 
un nou pati, arribant a acords i prenent decisions col-

lectives. Un repte que anem afrontant amb molt entu-
siasme, sabent també que no ha estat ni serà fàcil, ja 
que la comunitat és diversa i els processos col·lectius 
requereixen molt de temps, dedicació i voluntat d’en-
tesa. Considerem que el treball que s’està fent en aquest 
sentit és de gran valor educatiu i pedagògic per a tots i 
totes. Estem construint convivència, necessària per als 
ciutadans i ciutadanes dins d’una societat democràtica. 
Hem cocreat sota els principis d’igualtat i participació.

7. DOCUMENTACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA QUE 
S’ADJUNTA
Enllaç a la pàgina del Projecte pati: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-finestres/
home/projecte-pati
Vídeo de principi de curs: 
http://youtu.be/t86CN0w8mkc

«Molta gent petita, en llocs petits, 
fent petites coses, poden canviar el món.» 
Proverbi africà

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-finestres/home/projecte-pati
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-finestres/home/projecte-pati
http://youtu.be/t86CN0w8mkc
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8. ALTRES ASPECTES A DESTACAR

Volem destacar que s’ha intentat no deixar de ban-
da cap de les idees o somnis que van sorgir a l’inici 
del procés de cocreació, i mares, pares i mestres han 
adquirit el compromís de dur a terme d’alguna mane-
ra totes aquelles propostes que els alumnes van de-
cidir que no es podrien fer al pati, en forma d’activi-
tats extraescolars, tallers puntuals dins l’horari escolar 
o organització de sortides. Algunes d’aquestes activi-
tats s’han anat fent al llarg del curs passat i part d’a-
quest, com per exemple: anar de colònies a un càm-
ping amb piscines i tobogans aquàtics, fer un taller de 
malabars, construir jocs de taula gegants, etc. Tenim 
la intenció de continuar realitzant aquelles propostes 
que han quedat pendents.

També cal comentar que, des de l’entusiasme de 
poder gaudir d’uns nous espais del pati i alhora des de 
la consciència del cost i l’esforç que ha suposat cons-
truir-los, els alumnes, a la primera assemblea d’aquest 

curs, van acordar les normes de funcionament de ca-
dascun dels nous espais. D’altra banda, estan pen-
dents de qualsevol desperfecte que s’hi ocasiona i de 
les millores que s’hi podrien fer. Ja des de la Comissió 
del Pati s’havia adquirit el compromís de fer el mante-
niment del nou pati. Recollint la iniciativa pròpia dels 
alumnes, s’ha creat una comissió mixta: la Comissió 
de Manteniment del Pati. Aquesta està formada per 
nens, nenes, mares i pares. Alumnes voluntaris, junta-
ment amb les mestres, seran els encarregats de super-
visar les infraestructures del pati i el seu estat. Les 
mares i els pares s’encarregaran de dur a terme les ac-
tuacions i reparacions que es considerin necessàries.

Finalment, també cal destacar que més enllà de la 
comunitat educativa, aquest projecte ha estat en tot 
moment i continua estant obert a la participació de 
tot el poble de Mieres. Fins ara el projecte ha estat 
molt ben acollit. S’han rebut aportacions en forma de 
materials, assessorament i fins i tot participació direc-
ta de veïns del poble a l’hora de construir.





ESCOLA CAMINS
Un logotip per a l’escola

INTRODUCCIÓ
Valors democràtics com l’empatia, compartir, col·la-

borar, cooperar o respectar són difícils de transmetre a 
nens i nenes d’educació infantil. L’etapa evolutiva en la 
qual es troben ve marcada per la individualitat i l’ego-
centrisme. Malgrat aquest handicap, fomentar des de 
ben petits els valors, les pràctiques i les experiències 
que promoguin la participació a l’escola i l’aprenentatge 
dels valors democràtics és del tot essencial i necessari. 

El mateix currículum del segon cicle d’educació in-
fantil tracta d’aquesta educació en diferents apartats. 
Dues de les nou capacitats estan específicament dedi-
cades a la convivència i als valors democràtics: «8. Con-
viure en la diversitat, avançant en la relació amb els 
altres i en la resolució pacífica dels conflictes» (Depar-
tament d’Educació, 2009) i «9. Comportar-se d’acord 
amb unes pautes de convivència que el portin cap a 
una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el 
grup i cap a la integració social» (Departament d’Edu-
cació, 2009).

Dins les àrees del currículum, trobem l’àrea de Des-
coberta d’un mateix i dels altres, molt lligada a l’educa-
ció moral. El text normatiu indica que «es vol subratllar 
la importància que té en la construcció d’un mateix, en 
la seva doble dimensió personal i comunitària, la ne-
cessària interiorització de l’altre per a construir-se a un 
mateix i la qualitat del desenvolupament emocional i 
relacional quan aquest altre se sent com a part d’un 
mateix» (Departament d’Educació, 2009). Tot el currí-
culum, totes les capacitats i totes les àrees parlen indi-
rectament d’alguns valors i de la necessitat de fomentar 
la participació que enriqueix la qualitat de la vida de-
mocràtica.

Des de l’Escola Camins volem impulsar com a eix 
primordial del nostre Projecte educatiu estratègies per 
a dinamitzar la participació dels diferents sectors de 
la comunitat escolar. És per aquest motiu que des de 
la nostra creació com a comunitat educativa curs rere 
curs, a més de fomentar els valors democràtics dins la 
quotidianitat, ens plantegem fer un projecte compar-
tit per viure els valors més participatius i democràtics.

CONTEXT
L’Escola Camins és la cinquena escola pública 

d’educació infantil i primària de la ciutat de Banyo-
les. Inicià la seva tasca pedagògica el curs 2012-2013.

La ciutat té un pla d’escolarització extensiva per 
la forta immigració que ha patit la ciutat durant els úl-
tims anys. Aquest recurs ha ajudat en l’escolarització 
dels alumnes als diferents centres de manera equili-
brada i afavorint la cohesió social.

Durant el curs 2013-2014 hem tingut vuitanta-vuit 
alumnes de P3 i P4, les seves famílies, vuit docents i 
personal no docent (monitores de menjador, conser-
ge, monitors d’extraescolars i voluntaris).

La població de l’escola té un origen molt divers: 

EL PROJECTE QUE ANEM 
CONSTRUINT
El projecte pedagògic que anem construint opta 

pel treball organitzat en diversos ambients educatius 
de lliure circulació i aprenentatge i en agrupaments 
interedats. Aquests ambients són llocs de trobada on 
els infants poden compartir interessos i projectes. Són 
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espais acollidors, amb varietat de materials que des-
perten la curiositat, amb una estètica agradable que 
convida a situacions d’experimentació, d’aprenentat-
ge i de relació. Els grups de referència de cada tutora 
són de divuit infants de tres, quatre i cinc anys. Cada 
grup té el seu espai de referència en un ambient dife-
rent. Els ambients d’aquest curs han estat: el Taller, el 
Laboratori, la Sala, el Joc Simbòlic i la Mediateca. 

Alguns dels trets d’identitat que defineixen la nos-
tra escola i el projecte que anem construint són la ne-
cessitat de compartir: 

 ▪ Una escola participativa i oberta a la comunitat, 
que vol formar part de Banyoles com a ciutat edu-
cadora.

 ▪ Una escola democràtica, que vetlli per la partici-
pació i la transparència en les gestions i la vida del 
centre.

 ▪ Una escola relacionada amb l’entorn, per a conèi-
xer i conviure amb el món que ens envolta.

 ▪ Una escola que reconeix la contribució diària de 
les famílies i la seva participació i implicació. 
Per això els membres de la comunitat educativa 

de l’Escola Camins poden formar part dels diferents 
projectes de participació que anem construint:

El coaching a l’Escola

La nostra escola, com a centre de nova creació, 
té el repte de consensuar, dissenyar i definir els docu-
ments que l’han de guiar. 

Sovint trobem a faltar eines i estratègies comu-
nicatives que afavoreixin i enforteixin aquest diàleg 
constructiu. És per aquest motiu que pensem que la 
figura d’una coach dins el centre ens ajuda a trobar 
aquestes estratègies per a anar avançant en la cons-
trucció d’un projecte educatiu al màxim de consen-
suat. Alhora, potencia la cohesió entre els diferents 
membres del claustre democràticament i n’afavoreix 
la participació activa.

Projecte voluntariat i col·laboradors

A l’escola creiem que l’infant és capaç d’apren-
dre per si mateix i que requereix la presència discreta 
de l’adult per acompanyar-lo amb respecte, donant-li 
temps i espai.

Donem molta importància a aquest tipus d’acom-
panyament, i per això la presència de més adults a 
l’escola ens permet donar una atenció més individua-
litzada a cada infant.

Els voluntaris i les voluntàries que ens acompa-
nyen poden ser familiars dels infants o persones ex-
ternes al centre, que tenen interès per la nostra meto-
dologia i comparteixen la nostra mirada cap a l’infant.

Projecte participatiu anual

Cada curs es planteja un projecte de participació 
de la comunitat educativa, que té com a finalitat poten-
ciar els valors democràtics, de diàleg i de convivència.

Durant el curs passat es va realitzar el projecte 
«Com et dius?», a partir del qual es va escollir el nom 
de l’Escola Camins.

El curs 2013-2014, seguint la mateixa línia del curs 
anterior, es planifica un nou projecte participatiu per 
tal de trobar un logotip per a l’escola.

PROGRAMA PEDAGÒGIC: 
UN LOGOTIP PER A L’ESCOLA

JUSTIFICACIÓ

El primer curs de creació de l’Escola Nova de Ba-
nyoles, el claustre de mestres ens vàrem plantejar el 
projecte participatiu de l’elecció del nom per a la nos-
tra escola. Durant el curs 2012-2013 es va portar a ter-
me aquest projecte («Com et dius?») i la seva valora-
ció va ser molt positiva. El fet de tenir un nom ens va 
aportar una identitat compartida entre infants, famí-
lies, mestres i entorn. 

El grau de satisfacció de l’acompliment dels ob-
jectius plantejats en el procés participatiu anterior ens 
ha encoratjat a continuar amb un projecte relacionat 
amb els trets d’identitat de l’Escola Camins. La pro-
posta va sorgir del claustre de mestres a partir de la 
necessitat de trobar un element que ens identifiqués 
com a centre: un logotip propi.
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OBJECTIUS I INDICADORS

Es plantegen quatre objectius, amb els correspo-
nents indicadors d’avaluació:

Objectiu 1

Potenciar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de creació i elecció del logotip 
de l’escola.

Indicadors

 ▪ Participació dels infants en el procés: recull d’observacions de les mestres i full d’assistència.
 ▪ Participació de les famílies en el procés: nombre de famílies que han participat en les diferents activitats; 
nombre de famílies que han votat.
 ▪ Participació del claustre de l’escola: actes de les reunions i trobades.
 ▪ Participació de l’Ajuntament de Banyoles. Assistència a les reunions.
 ▪ Participació de la resta de la comunitat educativa: recull de propostes i vots del personal no docent (con-
serges, monitores del servei de menjador i monitors d’activitats extraescolars i servei de neteja). 

Objectiu 2

Afavorir la cohesió i la bona convivència entre les famílies de l’escola. 

Indicadors

 ▪ Comprensió del procés per part dels infants i les famílies: recull d’observacions de les mestres i aportacions 
al Sac de les Idees.
 ▪ Grau de cohesió aconseguit entre els participants: enquesta de valoració de les famílies (preguntes «2:  Creieu 
que les relacions entre les persones del centre són bones?» i «3: Us sentiu a gust amb el centre?»).

Objectiu 3

Escollir un logotip per a l’escola mitjançant un procés participatiu i democràtic.

Indicadors

 ▪ Grau de satisfacció pel procés: 
 ▪ Enquesta de valoració de les famílies (pregunta «15: Esteu satisfets del procés seguit per escollir el logo-
tip de l’escola?»).
 ▪ Valoració del procés per part de l’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) de l’escola.

 ▪ Formació d’una comissió promotora. 
 ▪ Enquesta de valoració dels membres de la comissió promotora.

 ▪ Logotip de l’Escola Camins, escollit a partir d’un procés participatiu amb el màxim de consens.

Objectiu 4

Promocionar la participació d’agents externs per a escollir el logotip de l’escola.

Indicadors

 ▪ Nombre de propostes de logotip rebudes.
 ▪ Nombre de visites per consultar les idees inicials de les famílies i els infants, per participar en el concurs.
 ▪ Publicacions de difusió externes al centre.
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EL PROCÉS PARTICIPATIU 

A partir de la proposta sorgida durant un claustre 
de mestres a l’escola, es va plantejar la possibilitat de 
portar a terme un projecte participatiu per escollir el 
logotip del nostre centre. L’equip directiu va demanar 
la col·laboració de l’Anna B., mare de l’escola i tècnica 
en participació ciutadana de la Diputació de Girona, 
per conèixer la seva opinió. 

A partir d’aquesta trobada, les mestres de l’esco-
la vam programar i planificar les activitats i propostes 
per a tota la comunitat educativa que hi participava. 

 ▪ 20 de gener de 2014. Trobada amb l’Anna B. En 
aquesta reunió, la tècnica va plantejar propostes 
concretes i estratègies per a dinamitzar el procés. 
Una de les idees que ens va transmetre va ser que 
calia crear un clima distès, un ambient agradable 
i acollidor durant les sessions de trobada amb les 
famílies per poder gaudir tots plegats. També va 
proposar que seria interessant crear una comissió 
promotora en la qual hi hagués representació de 
famílies de P3, de P4 i mestres. Es va creure con-
venient fer una reunió amb les famílies que s’ha-
vien incorporat durant aquest curs per mostrar-los 
com s’havia desenvolupat el procés d’elecció del 
nom de l’escola a partir d’un projecte participatiu 
(«Com et dius?»). 

 ▪ Gener i febrer de 2014. Es van dedicar alguns 
claustres de l’Escola per decidir, planificar i orga-
nitzar les activitats que es portarien a terme amb 
els infants i amb les famílies per iniciar el projecte 
del logotip.

 ▪ 7 de febrer de 2014. Reunió informativa amb les 
famílies que es van incorporar aquell curs a l’esco-
la. Trobada per explicar el procés participatiu per 
escollir el nom de l’escola, durant la qual també es 
va mostrar el vídeo de l’experiència (annex 0), per 
fer-los viure la part vivencial del procés. 

 ▪ Febrer de 2014. Es constitueix la comissió promo-
tora del projecte. 

 ▪ Dijous 29 de maig. Festa de cloenda: es fa públic 
el logotip guanyador.

La planificació del procés participatiu es va fer so-
bre la base de tres premisses i amb una temporització 
que encaixava tant amb el dia a dia de les famílies i 
els nens com amb el mateix calendari escolar. Aques-
ta temporització tenia en compte els participants i el 
calendari sense perdre cap fase d’un procés partici-
patiu: 

 ▪ Fase de presentació i obertura
 ▪ Fase de reflexió, debat i propostes
 ▪ Fase de recollida i deliberació
 ▪ Fase de votacions i tancament

Premisses bàsiques:

1. La participació real i conscient dels nens i ne-
nes de l’escola, que tenen entre tres i cinc anys: un 
procés molt adaptat a aquesta edat i a la seva capa-
citat de comprensió per obtenir una participació real. 
Les activitats varen ser programades tenint en comp-
te la necessitat d’exploració activa i de joc dels infants 
d’aquesta edat. La possibilitat de posar llenguatge oral 
a aquestes experiències els permet transformar-les en 
pensaments. 

2. La participació real i conscient de les famílies, 
especialment les immigrants per les dificultats pròpies 
de l’idioma, les diferències culturals i les diverses ex-
periències vitals en la participació i en el concepte de 
democràcia.

3. El procés participatiu com a procés educatiu i 
cohesionador de tota la comunitat educativa.

Cada fase va lligada a unes activitats adaptades 
tant als nens i nenes de l’escola (tres, quatre i cinc 
anys) com a les famílies.

ACTIVITATS

FASE 1: PRESENTACIÓ I OBERTURA

Concurs de logotips amb els infants 

Les mestres tutores varen explicar en cada grup 
classe què són els logotips, per anticipar la sessió 
del Concurs de logotips que es faria després. Els 
nens i les nenes van buscar logotips a les seves ca-
misetes, a les sabates, etc., i van comentar les for-
mes i els colors que veien en els dibuixos. Alguns 
infants van començar a atribuir significats a dife-
rents logotips.

El 27 de febrer, al matí, es va fer el concurs de lo-
gotips amb tots els infants de l’escola: amb una pre-
sentació en PowerPoint, els nens i les nenes van jugar 
a endevinar els logotips que hi apareixien.
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El Sac de les Idees amb els infants

Les mestres varen proposar als infants que dibui-
xessin i escrivissin en diferents papers les idees, els 
objectes i les emocions que els feien pensar en l’Esco-
la Camins. Totes aquestes idees es tindrien en comp-
te a l’hora de dissenyar el logotip de l’escola. Aquests 
papers, amb les idees dels infants, s’exposarien a l’en-
trada de l’escola perquè tothom els pogués veure.

Concurs de logotips amb les famílies

El 27 de febrer, a la tarda, vam fer el Concurs de Lo-
gotips amb les famílies de l’escola. Per tal de facilitar una 
major assistència de famílies a la trobada, l’escola va con-
tractar un servei de monitoratge per a fer-se càrrec dels 
nens i nenes mentre durés la trobada amb les famílies.

Un cop les famílies van arribar, les mestres van re-
partir gomets de diferents colors aleatòriament. Aquests 
gomets servirien per a després fer grups amb les famí-
lies per a omplir el Sac de les Idees.

Les mestres van fer d’«hostesses» i van dinamitzar 
el concurs presentant-lo, portant un marcador, ani-
mant el públic a aplaudir…

Amb la mateixa presentació en PowerPoint que van 
veure els infants, però seguint una dinàmica diferent, les 
famílies van jugar a endevinar els logotips que hi apa-
reixien. Es va convidar diferents famílies a participar en 
el concurs de forma voluntària: quan sabien el nom del 
logotip havien de tocar un timbre i, si no el sabien, te-
nien el comodí per a fer una trucada a alguna persona 
del públic perquè els ajudés. Després d’haver endevinat 
uns quants logotips entre tots, es va demanar a les famí-
lies que es reagrupessin segons el seu gomet per a fer 
l’activitat d’omplir el Sac de les Idees.

El Sac de les Idees amb les famílies

Les famílies es van agrupar segons els colors dels 
gomets i es varen situar a diferents espais de l’escola 
per tal d’escriure els elements, objectes, sensacions, 
emocions, idees… que els fessin pensar en l’Escola 

Camins i que es poguessin tenir en compte a l’hora de 
dissenyar el logotip. Es tractava de fer una pluja d’ide-
es entre tots i totes.

Quan van acabar, ho van posar dins un sac comú. 
Aquest sac de les idees va estar uns quants dies a l’en-
trada de l’escola per si algú volia posar-hi alguna idea 
més. Les idees de les famílies, juntament amb les dels 
infants, les vàrem exposar a l’entrada de l’escola per-
què tothom les pogués llegir. També les vàrem pu-
blicar a la pàgina web de l’escola amb les bases del 
concurs del logotip perquè serien les premisses que 
s’havien de tenir en compte a l’hora de dissenyar el 
logotip de l’Escola Camins.

FASE 2: REFLEXIÓ, DEBAT I PROPOSTES

Comissió promotora

A partir de la trobada amb les famílies per a fer el Con-
curs de logotips, es va demanar la col·laboració de qui 
volgués per a formar part de la comissió promotora del 
procés. Es varen anticipar les tasques d’aquesta comissió:

 ▪ Definir i redactar les bases del concurs.
 ▪ Planificar el calendari.
 ▪ Decidir el «premi» per al guanyador del concurs.
 ▪ Escollir els finalistes per a passar a una votació fi-
nal de tota la comunitat.
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La comissió es va configurar en el mateix moment 
i durant els dies següents a la trobada. 

Finalment, la varen formar una mestra de l’equip di-
rectiu, una mestra de l’escola, un representant de l’AFA 
i representants de famílies de P3 i P4. Les persones que 
varen formar part de la comissió van ser:

 ▪ Representació de l’equip directiu: Alícia Vilarnau
 ▪ Representació del claustre: Olga Puignou
 ▪ Representació de les famílies i l’AFA: Íngrid Morera 
 ▪ Representació de les famílies: 

 ▪ Josep Callís 
 ▪ Eva Ontoso 
 ▪ Cristina Vàllez 
 ▪ Lluís Duran 
 ▪ Nabila Chkouri

La comissió es va reunir alguns dimarts a la tarda 
a l’Escola Camins:

18 de març

Durant aquesta primera trobada es va decidir que 
calia finalitzar el procés durant el mes de maig. Es va 
planificar el calendari de les trobades i de la llista de 
tasques que es portarien a terme. 

Com a treball previ, es van compartir diferents exem-
ples d’altres «bases de concurs», per iniciar un debat so-
bre el tipus de concurs, a qui aniria dirigit i les diferents 
característiques que hauria de tenir. Per consens, es va 
decidir que el concurs seria públic, obert a tothom.

A partir d’aquí es va iniciar la redacció de les ba-
ses del concurs. Es va crear un document compartit 
per anar elaborant les bases del concurs on line. Es va 
acordar que els diferents membres de la comissió hi 
anirien fent anotacions per arribar a un consens du-
rant la trobada següent.

L’Escola Camins no podia afrontar el compromís a 
l’hora de fer l’aportació per al logotip guanyador, i és 
per això que es va acordar que les diferents persones 
de la comissió cercarien col·laboradors per a premiar 
el logotip guanyador.

25 de març

A partir del document compartit, es varen elabo-
rar les bases definitives del concurs públic. Es va deci-
dir iniciar el procés de promoció i difusió del concurs.

Tal com establien les bases del concurs, els logo-
tips presentats haurien de sorgir d’algunes de les refle-
xions i els desitjos expressats per la comunitat educa-
tiva de l’escola. Per tal que qui volgués participar en 
el concurs ho tingués a l’abast, es va elaborar una pre-
sentació i una llista amb les idees que havien aportat 
les famílies i els infants, es va adjuntar aquest recull al 
blog de l’escola i també es varen exposar les idees a 
la mateixa escola, a l’entrada. 

Amb la presentació de les aportacions del Sac de 
les Idees, que havien omplert famílies i nens, s’inicia-
va el període de presentació de propostes, que es va 
allargar fins al dia 29 d’abril.

29 d’abril

La comissió es va reunir per fer la selecció dels 
tres logotips finalistes.

19 de maig

Es van exposar els tres logotips finalistes al passa-
dís de l’escola acompanyats de les tres propostes cor-
responents de l’escrit descriptiu del procés. També es 
van publicar a la pàgina web i al blog del centre.
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13 de maig

Durant aquesta trobada es va decidir l’organització 
de la festa de cloenda del procés per presentar el logo-
tip guanyador a tota la comunitat educativa de l’escola. 

Es va acordar que:
 ▪ El sistema de votació seria per vot secret (es dema-
naria la col·laboració dels infants per «crear» una 
urna per a utilitzar durant les votacions).

 ▪ El període de votació seria fins al 29 de maig.
 ▪ Cada família rebria tres gomets, i el claustre i el 
personal laboral de l’escola, un. En el cas dels ger-
mans bessons, en rebrien quatre per família.

 ▪ Cada proposta podria rebre, com a màxim, tres 
vots per butlleta.

 ▪ El dia 22 de maig es repartirien les butlletes per a 
votar.

 ▪ A les butlletes s’hi veurien les tres propostes finalis-
tes en color, que anirien acompanyades de la des-
cripció descrita pels concursants. 

28 de maig

Preparació de la festa. Es va fer un primer recomp-
te de les butlletes per saber el guanyador. Quedava 
pendent fer el recompte final en espera dels vots que 
faltaven (la votació s’acabava el 29 de maig). Es van 
preparar els diferents trencaclosques (ampliacions dels 
tres logotips finalistes) que desvelarien el guanyador.

29 de maig

 ▪ Festa Logotip de l’Escola.
 ▪ Publicació del logotip guanyador a la pàgina web 
de l’escola i al blog.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DEL CONCURS

Es va fer difusió del concurs de diverses maneres:
 ▪ En diferents publicacions mensuals gratuïtes de la 
comarca: L’Ham, Els Colors, El Mirador i Banyo-
les 30.

 ▪ En la pàgina web (https://sites.google.com/a/xtec.
cat/escolacamins/home/la-nostra-escola).

 ▪ En el blog de l’Escola Camins (http://blocs.xtec.cat/
escolacamins/concurs-logotip/), on es van publicar 
les Bases del concurs (annex 3), el seguiment del 
procés i el resultat final.

 ▪ En el blog d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.
 ▪ En les xarxes socials (Facebook, Twitter…), on es 
va fer promoció del projecte.

 ▪ Per correu electrònic, a altres centres de la comar-
ca, Centres de Recursos Pedagògics, escoles de se-
cundària, batxillerat i cicles formatius.

 ▪ Per correu electrònic, a les famílies del centre. 
 ▪ Mitjançant rètols pintats pels infants de l’Escola per 
repartir a diferents comerços del municipi. 

 ▪ Amb una sortida per a anar a penjar els rètols als 
comerços del barri de l’escola. 

http://https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolacamins/home/la-nostra-escola
http://https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolacamins/home/la-nostra-escola
http://blocs.xtec.cat/escolacamins/concurs-logotip/
http://blocs.xtec.cat/escolacamins/concurs-logotip/
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FASE 3: RECULL I DELIBERACIÓ

Rebuda de les propostes

La fase de recollida de propostes va allargar-se fins 
al 29 d’abril. 

Selecció de tres logotips

Després de valorar les propostes, els membres de 
la comissió varen escollir, per consens, les tres finalis-
tes, que van ser les següents: 

Després que aquests logotips finalistes rebessin el 
vistiplau del Consell Escolar del centre, es mostraren a 
la comunitat educativa a través de la pàgina web i del 
blog, i també s’exposaren al passadís de l’escola. Les 
mestres tutores varen informar els infants i les famílies 
de les propostes seleccionades.

Aprovació del Consell Escolar 

En una convocatòria extraordinària, es va informar 
sobre el procés participatiu per a escollir el logotip de 
l’Escola Camins i les propostes seleccionades per a 
passar a la votació final al Consell Escolar. Els repre-
sentants del Consell Escolar donaren el vistiplau a les 
propostes. 

FASE 4: VOTACIONS I TANCAMENT

Votem

La comissió promotora va decidir i va organitzar 
el sistema de votació dels tres logotips finalistes, a 
partir d’una butlleta on s’havien d’enganxar gomets. 
Cada família va rebre una butlleta i tres gomets, i els 
membres del claustre i el personal laboral de l’esco-
la, un. En el cas dels germans bessons, en varen rebre 
quatre per família. A les butlletes hi havia impreses les 
tres propostes de logotips finalistes en color, acompa-
nyades de la descripció detallada dels concursants. 

Cada proposta podia rebre, com a màxim, tres vots 
per butlleta. 

La votació va ser per vot secret i les butlletes es 
varen anar dipositant en una urna que els nens i ne-
nes de l’escola havien decorat a l’ambient del Taller.

El dia 22 de maig es varen repartir les butlletes per a 
votar i el període de votació va durar fins al 29 de maig.

El logotip representa un llarg CAMÍ, que surt de 
l’ESCOLA i acaba OBERT... perquè algun dia els nens 
deixaran l’escola i començaran un nou camí.

El mateix camí forma la paraula CAMINS, sembla 
un LABERINT, però és un camí bonic, del color de 
l’herba (VERD ESPERANÇA). Ple de JOCS, AMICS i 
APRENENTATGES.

El camí també està obert a la meitat perquè pot-
ser alguns agafaran una nova drecera. El SOL (d’un 
groc càlid que tot ho embolcalla) i les FLORS (verme-
lles com l’AMOR i la PASSIÓ per les coses ben fe-
tes) representen tota la comunitat educativa (FAMÍLIA 
i MESTRES) que acompanyaran els NENS al llarg de 
tot el procés...

Des dels ulls d’un nen: camins i un sol, l’herba, lle-
tres on posa Escola Camins Banyoles. Hi ha també un 
cel blanc. I ja ho hem dit tot!
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Des dels ulls d’un adult: muntanyes, alts i baixos, 
camins que decidim al llarg de la vida, un sol que ens 
dóna llum i alegria per decidir quin camí triar. Co-
mencem des de més avall per arribar alt i lluny. Bàsi-
cament són els camins que triem a la nostra vida.

El cercle és la representació del món i la figura ge-
omètrica més perfecta. El cercle representa l’escola, 
aquell entorn idíl·lic —limitat conceptualment, pels in-
fants, al recinte del pati que l’envolta—, des d’on co-
mencem a observar el món.

Una cara que somriu —de color verd de la natu-
ra—, amb dos ulls, on un és la finestra de l’edifici i l’al-
tre, la pilota que simbolitza el joc. Jugant, jugant aprèn 
el nen i descobreix els camins sinuosos que l’aproparan 
a la plenitud de l’ésser.

Trencaclosques del logotip guanyador

El 29 d’abril, a la tarda, infants i famílies varen par-
ticipar en la construcció dels tres trencaclosques ge-
gants dels logotips finalistes. Cada família disposava 
d’una peça d’un trencaclosques que corresponia a un 
dels tres logotips. Totes les peces tenien un símbol al 
darrere. Les famílies i els infants havien de mirar el sím-
bol de la seva peça i buscar altres famílies que tingues-
sin el mateix. Junts havien d’anar construint el trenca-
closques sobre un paper d’embalar enganxat a la paret.

El trencaclosques del logotip que tingués totes 
les peces i que es pogués completar seria el gua-
nyador.

Festa de cloenda

Després d’haver construït els tres trencaclosques 
dels logotips, només n’hi havia un que tingués totes 
les peces: era el logotip guanyador de l’Escola Ca-
mins. Ens vàrem trobar tots plegats al menjador, on hi 
havia el trencaclosques del logotip guanyador. Es va 
donar a conèixer el nom del creador (David Díaz La-
torre) i es va fer l’entrega dels premis.

La directora de l’escola va agrair a les famílies la 
seva assistència; a la comissió, el treball fet; a l’Ajun-
tament, les entrades a diferents espectacles que 
s’oferiran a la ciutat; a la Biblioteca, la donació de 
llibres, i a l’AFA, la dotació econòmica de 100 eu-
ros per comprar contes i llibres en una llibreria de 
Banyoles.

A continuació va tenir lloc un berenar compartit 
amb totes les famílies i infants de l’escola per celebrar 
que l’Escola Camins tenia el seu propi logotip. Cada 
família va aportar alguna cosa diferent per a berenar i 
per a compartir entre tots els assistents.

Enllaç del vídeo de la jornada:
https://vimeo.com/125029847

https://vimeo.com/125029847
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RESULTATS DE LES VOTACIONS

El període per a votar el logotip va ser del 22 al 
29 de maig. Va poder votar tota la comunitat educati-
va de l’escola (infants, famílies, mestres i personal de 
serveis). Hi varen participar setanta-dues de les setan-
ta-set famílies de l’escola (quatre famílies eren fora i no 
van poder votar). 

El nombre de vots va ser:

69 famílies amb un sol infant a l’escola 
x 3 vots per família

207 vots

3 famílies amb germans bessons a l’es-
cola x 4 vots per família

12 vots

6 mestres 6 vots

Monitores de menjador + personal de 
neteja + monitora d’activitat extraesco-
lar + conserges + monitores de trans-
port + mestres en pràctiques

11 vots

TOTAL: 236 vots

Els resultats de la votació van ser:

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Objectiu 1

Potenciar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de creació i elecció del logotip 
de l’escola.

Indicadors

 ▪ Participació dels infants en el procés: majoritàriament, els alumnes han assistit a l’escola durant tot el pro-
cés, i amb les observacions de les mestres hem constatat que els nens i les nenes de l’escola han anat en-
tenent el procés per escollir el logotip. 
 ▪ Participació a la reunió de famílies de nova incorporació a l’escola. Trobada dirigida a famílies d’in-
fants que van començar aquest curs a l’Escola Camins i que, per tant, no varen viure el procés partici-
patiu per escollir el nom de l’escola del curs passat. Es va visionar el vídeo que recull l’experiència. Les 
famílies varen agrair rebre la informació, perquè van poder conèixer millor el procés i el grau d’impli-
cació en el projecte. L’assistència a la reunió va ser alta: hi varen participar la majoria de famílies con-
vocades. 
 ▪ Participació de les famílies en el procés: el percentatge d’assistència en tot el procés ha estat alt. La parti-
cipació en la trobada de presentació del projecte, durant la qual es va portar a terme un Logo-Quiz, va ser 
del 72%. Durant les votacions, van participar un 93’5% de les famílies. A la festa de cloenda n’hi van as-
sistir un 90%.
 ▪ Participació del claustre de l’escola: la participació de les mestres durant tot el procés queda reflectida en 
les actes de cicle i de claustre, com també en les actes de les trobades pedagògiques amb agents externs 
a l’escola i l’AFA.
 ▪ Participació de l’Ajuntament de Banyoles: l’Ajuntament va estar informat de tot el procés participatiu. La 
comissió promotora va demanar la seva col·laboració a l’hora de premiar el guanyador. Els obsequis van 
consistir en:

 ▪ Dues entrades per a la programació estable de teatre o música a la ciutat de Banyoles (segon semestre 
de l’any).
 ▪ Dues entrades per a la zona VIP de la Copa d’Europa de Triatló a Banyoles (juliol).

 ▪ Participació de la resta de la comunitat educativa: el personal no docent va poder votar la proposta de 
logotip. 

111 vots

43 vots

82 vots
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Objectiu 2

Afavorir la cohesió i la bona convivència entre les famílies de l’escola. 

Indicadors

 ▪ Comprensió del procés per part dels infants i les famílies: recull d’observacions de les mestres i aportaci-
ons al Sac de les Idees. Tots els infants van ser capaços d’aportar idees per al concurs. En el recull de les 
diferents observacions fetes per les docents, vam constatar que el procés havia estat seguit amb interès i 
havia potenciat la cohesió dins el grup.
 ▪ Grau de cohesió aconseguit entre els participants: enquesta de valoració de les famílies recollida a final del 
curs escolar. Les preguntes, contestades amb valors que anaven entre l’1 (poc satisfet/a) i el 10 (molt satisfet/a), 
són les següents:

 ▪ Creieu que les relacions entre les persones del centre són bones? Un 90% de les famílies va valorar-ho 
entre 8 i 10.
 ▪ Us sentiu a gust amb el centre (us agrada, el sentiu vostre...)? Un 87% va valorar-ho entre 8 i 10.

Objectiu 3

Escollir un logotip per a l’escola mitjançant un procés participatiu i democràtic.

Indicadors

 ▪ Grau de satisfacció pel procés: enquesta de valoració de les famílies.
 ▪ Esteu satisfets del procés seguit per escollir el logotip de l’escola? Un 79% va valorar-ho entre 8 i 10.

 ▪ Valoració del procés per part de l’AFA de l’escola.
 ▪ A la reunió de valoració del procés del logotip, es va destacar la importància d’aquest tipus d’activitats per a 
fomentar la participació democràtica i la cohesió entre els membres de la comunitat educativa. Les famílies 
valoren molt positivament poder participar tan activament en les activitats que es porten a terme a l’escola.

 ▪ Formació d’una comissió promotora. 
 Enquesta de valoració i propostes de millora dels membres de la comissió promotora:

 ▪ Valoració:
 ▪ L’experiència de treball entre mestres i famílies ha resultat positiva i gratificant. La dinàmica de treball 
ha estat bona. L’assistència dels membres de la comissió ha estat regular. El teletreball a través d’eines 
com Googlegroups i Googledocs ha facilitat la comunicació, la coordinació i l’avenç de la feina.
 ▪ El format d’algunes de les produccions no s’ajustava a les demandes fetes en les bases del concurs, però, 
atès el reduït nombre de propostes presentades, juntament amb el fet que la comissió va intuir que la 
major part de propostes provenia de famílies del centre, es va optar per acceptar totes les propostes.
 ▪ Els membres de la comissió que es van presentar personalment al concurs es van abstenir de partici-
par en l’elecció de les propostes finalistes.
 ▪ La participació a la votació va ser elevada.
 ▪ La festa de presentació va anar molt bé, tot i la manca d’espai a l’interior de l’escola, que és on es va 
haver de fer per culpa de la pluja i el mal temps.

 ▪ Propostes de millora:
 ▪ Crear les futures comissions al més aviat possible, per poder planificar les activitats amb més antelació 
i poder-ne millorar l’eficàcia.
 ▪ Per a futures demandes o col·laboracions gràfiques es pot presentar una proposta formal a l’alumnat i 
als coordinadors de centres educatius com l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i el batxillerat 
artístic de l’IES Josep Brugulat de Banyoles, a principi de curs perquè la proposta es presenti amb an-
telació suficient per a poder ser programada dins les tasques acadèmiques dels centres.
 ▪ Terminis de presentació suficientment amplis per a facilitar una millor i més gran participació en els projectes. 
 ▪ Evitar la complexitat d’algunes característiques de format per a facilitar una millor i més gran participa-
ció en els projectes. 
 ▪ Definir el perfil dels membres que participin en una comissió gestora d’un projecte. 

 ▪ Logotip de l’Escola Camins, escollit a partir d’un procés participatiu amb el màxim de consens.
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Objectiu 4

Promoure la participació d’agents externs per a escollir el logotip de l’escola.

Indicadors

 ▪ Nombre de propostes de logotip rebudes: es van rebre quinze propostes.
 ▪ Nombre de visites per a consultar les idees inicials de les famílies i els infants per a participar en el con-
curs. El nombre de visites a la presentació slideshare amb les idees dels infants i les famílies va ser de 505. 
 ▪ Publicacions de difusió externes al centre.
 ▪ Es va enviar la informació del concurs als centres educatius que podien estar-hi interessats (centres esco-
lars de la comarca, Escola d’Art d’Olot, batxillerats artístics…). Per manca de temps per a fer propostes, no 
va ser possible que cap alumne s’hi presentés.
 ▪ Es va publicar la convocatòria del concurs en diverses publicacions gratuïtes de la comarca: L’Ham, Els 
Colors, El Mirador i Banyoles 30.

VALORACIONS

El procés per a escollir el logotip ha estat el segon 
gran procés participatiu de la nostra escola. Ha estat 
una experiència de participació i foment dels valors de-
mocràtics, durant la qual la creativitat ha estat present 
en moltes de les fases del procés (elecció de les propos-
tes, planificació dels tallers...). Tothom hi ha pogut dir la 
seva, tothom s’hi ha sentit representat. El procés ha estat 
lent i això ha afavorit que s’hagi anat creant una cohesió 
que ha aportat efectivitat a la millora de la convivèn-
cia de la comunitat educativa de l’escola. A més, s’han 
acomplert els objectius proposats i això ens obre les 
portes a iniciar altres processos participatius en el futur. 

Els indicadors ens han permès observar el grau 
d’assoliment dels objectius i avaluar l’experiència. Ha 
estat un procés que ens ha servit per a potenciar l’ús 
de la llengua oral a través de les activitats de participa-
ció, tant entre els infants com en les famílies. Ens ha fet 
viure la llengua catalana com a llengua de comunica-
ció i inclusió. També ens ha aportat aspectes de millo-
ra per a futurs processos (organització dels materials, 
planificacions...). 

Tant el procés com les activitats, els recursos i 
aquest mateix recull de l’experiència ens serviran per a 
reutilitzar i garantir-ne continuïtat. Es tracta, doncs, d’un 
projecte sostenible, que conduirà a nous reptes com ara 
fer un projecte per al nostre pati o bé la creació i edició 
d’un conte de l’escola.

Com a equip, considerem que un dels grans 
èxits del procés ha estat la inclusió de tota la co-
munitat educativa, sobretot pel que fa a les famílies 
amb menys tendència a la participació dins la vida 
de l’escola. Aquesta experiència ha fet que aques-
tes famílies se sentin molt més seva l’escola i s’hi im-
pliquin molt més. S’han sentit acollides, valorades 
i que formaven part del projecte. Tot això ha anat 
 creant vincles entre les famílies i infants, i ha facilitat 
la participació, la implicació, les relacions i la bona 
convivència.

Aquestes famílies, els infants, el claustre de l’es-
cola, el personal no docent del centre i els represen-
tants de l’Ajuntament han estat els principals agents 
que han fet possible assolir els objectius fixats. 
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