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NOTA DE L’EDICIÓ

L’Associació d’Antigues Diputades i Antics Diputats  
del Parlament de Catalunya ha impulsat el premi al millor 

programa pedagògic sobre el tema «Conviure a Catalunya». 
El treball que es publica és el guanyador de la primera  

convocatòria que té per objectiu contribuir a la integració 
social per mitjà de la participació política. 
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L’èxit indiscutible que ha tingut la primera convo-
catòria del Premi Conviure a Catalunya ha animat 
l’entitat convocant, l’Associació d’Antigues Diputa-
des i Antics Diputats del Parlament de Catalunya, a 
prosseguir en la línia iniciada i convocar un altre any 
l’esmentat premi.

Els membres de l’Associació estem plenament 
con vençuts que el millor capital del país són les no -
ves generacions de joves i adolescents que estan 
cridats, en un futur no llunyà, a tenir en llurs mans el 
progrés espiritual i material de la terra en què viuran 
i treballaran, i a aquests dos vessants del progrés 
estan íntimament lligats els valors de la llibertat, la 
democràcia, la participació, el diàleg i la solidaritat, 
que propugnem no des de la política activa, però sí 
amb to ta la passió patriòtica que no vam abandonar 
amb el nostre escó.

Admirem la tasca dels nostres centres educatius, 
que, vencent tota mena de dificultats, s’esforcen a 
elevar la formació de les futures generacions, i per 
això creiem molt convenient que sorgeixin nous 
programes destinats a infondre els valors cívics que 
han de conformar la Catalunya de demà.

Estem segurs de comptar amb la generosa col·la-
boració del Parlament de Catalunya i de la Conselle-
ria d’Educació de la nostra Generalitat, als quals de 
bell antuvi volem deixar constància del sincer agra ï-
ment de l’Associació.

JOAQUIM XICOY I BASSEGODA

President de l’Associació d’Antigues Diputades  

i Antics Diputats del Parlament de Catalunya

Pròleg 
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Catalunya està rebent una quantitat significativa d’alum -
nat immigrant que s’incorpora als diferents nivells del 
nostre sistema educatiu. En els darrers cursos, el CEIP 
Pe rú es troba al davant d’un espectacular augment 
d’alum nes de nacionalitats estrangeres. En el moment 
de la presentació del Pla estratègic (2001), Integració 
i assoliment de competències bàsiques, que va ser 
aprovat per als cursos 2002-2006, el 62,5% de la seva 
població escolar corresponia a alumnes im migrants; 
enguany, ja és del 87%. La major part d’aquests alum -
nes són procedents d’Amèrica Central i del Sud, seguits 
pels alumnes dels països del Magrib, sense oblidar els 
de procedència asiàtica, cada cop més pre-
sents. Quan el nombre d’immigrants 
s’in crementa i la matrícula és o ber-
ta i viva al llarg del curs, l’a dap-
tació i la in  tegració pre   senten 
més en  trebancs, dificultats 
que, d’u na manera o altra 
i pel bé d’aquest alum-
nat, cal so lucionar. Part 
d’aquest alumnat no ha 
estat mai es  co la ritzat o 
la seva es co la rit zació ha 
estat ir  regular i el nivell 
assolit no cor res pon al 
del nostre àm bit educatiu. 
Sigui com si gui, l’alumnat 
nouvingut es troba amb un 
seguit de ne cessitats que difi-
culten el seu a pre nentatge. Una 
de les més bàsi ques és l’adaptació a 
la nova realitat. Adap tació que passa per 
po der-se comunicar i, per facilitar aquesta co-
municació, cal que se sentin acollits. Com a escolars, 
hauran d’a prendre una nova llengua que els permetrà 
vehicular els aprenentatges, i també per desenvolu-
par-se en un futur els caldrà aprofundir en el coneixe-
ment de la llengua i cultura catalanes i participar en 
tots els valors democràtics. Valors com aprendre a ser, 
a fer i a conviure tots junts amb la voluntat de diàleg 
són alguns dels objectius de la nostra escola que té la 
llengua catalana com a eina de cohesió social.

Al davant d’aquesta nova realitat i integrat dins el 
seu Pla es tratègic (DOGC núm. 3809, del 28-1-03),  
el CEIP Pe rú va dur a terme el projecte de crear una 
aula d’acollida per a alumnes de nacionalitats estran-
geres, amb l’objectiu de garantir-los una ràpida inte-

gració lingüística que els permeti comunicar-se, ac-
cedir als diferents con tinguts escolars i adaptar-se a la 
no va realitat social.

Al davant de l’actual canvi polític i del nou Pla LIC 
(Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) del De-
partament d’Educació, molts centres educatius han 
im plan tat el darrer curs o aquest una aula d’acollida. 
La nostra escola, juntament amb d’altres, ha estat pio-
nera en aquest àmbit i és punt de referència de molts 
cen tres.

El repte del curs 2002-2003 va ser la creació d’a-
questa aula, i el del curs 2003-2004 el de la seva con -

solidació. Gràcies a l’esforç, la col·la bo ració 
i la disposició de tot l’equip de profes-

sorat, aquest objectiu ha estat ple-
nament as solit. Una prova del 

seu èxit és que bona part de 
l’alumnat que durant tot un 

curs rep l’atenció de l’au-
la d’acollida es pot in-
corporar, a mesura que 
va assolint una certa 
competència lin güísti ca, 
a l’aula ordinària. No 
hem d’oblidar, però, que 
els re sultats sa  tisfactoris 

que s’obtenen són el re-
sultat de la feina des en-

   vo lupa da tant per tot l’equip 
de pro fes sorat com pel de mo-

nitoratge i pel per sonal d’admi-
nistració i serveis, ja que tots man-

tenen una estreta relació afectiva amb 
la totalitat de l’alumnat i trans meten la idea 

que aprendre una llengua diferent de la pròpia els situa 
en la seva nova realitat.

L’ús de la llengua catalana és present en tota la 
pra xi educativa, en els continguts, els objectius i les 
ac tivitats, és a dir, en la vida diària de l’escola. També 
es fan cursos de català per a pares i mares amb l’ob-
jectiu d’estendre la catalanització a les famílies del 
nostre alumnat i contribuir així a la seva integració i a 
l’estimació de la nostra llengua i cultura.

Un altre punt d’atenció a les famílies, en aquest cas 
en col·la bo ració amb els Serveis Socials del districte, 
és el project e Estació Oberta. Mitjançant aquest pro-
jecte, les famílies del nostre alumnat poden rebre una 
primera acollida en el propi centre (lloc conegut per 
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ells i on tenen dipositada molta confiança) per part 
d’una educadora i assistent social. Després, si s’es-
cau, es deriva l’atenció als Serveis Socials. D’aquesta 
manera es potencia que les famílies coneguin els re-
cursos en les activitats de lleure que ofereix el barri i 
que es puguin relacionar amb les famílies autòctones. 
L’experiència va concloure en una festa: «Passa-t’ho 
bé». Es van organitzar una sèrie de tallers de les di-
ferents entitats de lleure del barri per a tots els nens i 
nenes del centre. Així van conèixer, tot jugant i par-
ticipant, les activitats que poden fer quan surten de 
l’àmbit escolar.

L’experiència portada a terme al centre sempre 
s’ha intentat transmetre al món de l’ensenyament; en 
aquest sentit s’han realitzat diferents col·laboracions 
amb institucions perquè la tasca portada a terme tin-
gui difusió: ponència al Congrés de Competències 
Bàsiques organitzat pel Departament d’Educació, xer-
rada anual a la Universitat de Blanquerna, participa-
ció en el Màster d’In terculturalitat de la Universitat 
de Lleida, xerrades al Centre de Recursos Pedagògics. 
Experiència que també ha estat difosa per diversos 
mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, et-
cètera.

En el curs 2003-04 l’Aula d’Acollida del CEIP Perú 
va treballar els tres eixos del Fòrum de les Cultures 
(diversitat, pau i sostenibilitat) amb l’alumnat del cicle 
superior. Aquests eixos van permetre comunicar les 
nostres reflexions i el resultat final va ser l’elaboració 
d’una auca: Auca del món que volem. També, tota 
l’escola va participar en el Fòrum de la Pau i l’alum-
nat de sisè va rebre i va poder compartir experiències 
amb nens i nenes d’arreu del món.

El curs 2004-05, l’escola va engegar projectes nous 
per a afavorir la integració i millorar la convivència i 
la participació de la comunitat educativa, fent-los al-
hora usuaris de la nostra llengua mitjançant: 

 ▪ Totes les arts: projecte MUS-E 
 ▪ Les habilitats socials comunicatives
 ▪ Les festes escolars

Amb la nostra realitat de centre, tal com veureu 
reflectit en el dossier que ara teniu a les mans, as-
pectes com integració, convivència, participació i de-
mocràcia resulten imprescindibles en tota la pràctica 
educativa i inherents a qualsevol tasca docent. És per 
aquest motiu que hem estructurat el present treball en 
quatre grans blocs: democràcia, autonomia, pluralis-
me i participació, que pretenen donar-vos una imatge 
del treball que s’està portant a terme a la totalitat del 
centre, acompanyat de pràctiques docents concretes 
amb l’alumnat del Cicle Superior, que ens han per-
mès d’obtenir el premi Conviure a Catalunya.

L’atorgament d’aquest premi dóna un gran impuls 
al nostre centre, ja que es veu reconeguda la tasca 
que s’hi duu a terme, i amb l’aportació de més recur-
sos materials que permetrà avançar en la integració, 
en l’ensenyament de la llengua catalana i en l’estima 
per la nostra terra de tots aquests nens i nenes, ciuta-
dans de Catalunya, vinguts d’arreu.

Voldríem també des d’aquestes ratlles dedicar 
aquest premi a tots els i les professionals que han 
aportat el seu esforç i la seva il·lusió durant tots aquests 
anys i han col·laborat a fer que l’escola esdevingui 
l’actual.
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OBJECTIUS GENERALS

 ▪ Comprendre i expressar ordenadament  
les pròpies idees i les dels altres.

 ▪ Comprendre i utilitzar el vocabulari bàsic  
en discursos orals simples.

 ▪ Descobrir en el llenguatge un vehicle  
d’accés i participació en el patrimoni  
cultural català i en el d’altres cultures.

 ▪ Preocupar-se per produir missatges  
orals emprant una dicció, entonació  
i pronúncia adient.

OBJECTIUS DE L’AULA 
D’ACOLLIDA

1 

L’objectiu general de l’Aula d’Acollida és el de ga
rantir un adequat acolliment i aprenentatge de 
l’alumnat nouvingut, sobretot en allò que fa re
ferència a una ràpida integració lingüística que 
els permeti comunicarse i accedir als diferents 
continguts escolars i a la seva nova realitat.

Si entenem que democràcia vol dir sobirania i igualtat de tots, tal com s’anirà veient al llarg 
del projecte, a l’escola Perú s’eleva al rang de ciutadans i ciutadanes tots els components 
d’una família nouvinguda en dotar-los dels elements bàsics i necessaris per a la seva inte-
gració i equiparar-los així en igualtat de condicions a la resta de la població.

1.1 Aula d’Acollida (200205)

Àmbit curricular

L’Aula d’Acollida contempla la necessitat d’oferir als 
alumnes de nacionalitats estrangeres un espai d’adap-
tació i integració a la llengua catalana i també en la 
seva cultura i tradicions. L’ensenyament del català es 
planteja com l’adquisició d’un instrument d’integra-
ció al nou país, útil i necessari per a la comunicació i 
per a la resta dels aprenentatges.

DEMOCRÀCIA

  OBJECTIUS DIDÀCTICS

Llengua parlada
 ▪ Interpretar ordres de complexitat progressiva.
 ▪ Distingir el valor dels elements  
no lingüístics en la comunicació oral.

 ▪ Esforçar-se a fer-se entendre.
 ▪ Exposar vivències i fets.
 ▪ Trobar gust i exercitar els jocs lingüístics.

Llengua escrita
 ▪ Distingir la idea principal d’un text.
 ▪ Elaborar petits textos partint de models.
 ▪ Compondre i analitzar petits textos que  
combinin diferents recursos comunicatius:  
cartell, còmic, premsa...

 ▪ Llegir expressivament textos breus.
 ▪ Realitzar els treballs de manera ordenada  
i amb lletra clara i llegible.

Treball sistemàtic de la llengua
 ▪ Comprendre i utilitzar el vocabulari d’ús.
 ▪ Sentir curiositat per saber el nom de les coses.
 ▪ Discriminar els sons vocàlics i consonàntics 
i realitzar correctament la correspondència 
so-grafia.

 ▪ Mostrar interès per pronunciar correctament.
 ▪ Mostrar interès per aplicar l’ortografia  
treballada.
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FETS, CONCEPTES

Llengua oral
 ▪ Registres d’ús en l’entorn.
 ▪ Elements no lingüístics: gest, mirada, entonació.

Llengua escrita
 ▪ Escrits com a vehicle de comunicació i font d’informació.
 ▪ Relació text-imatge-veu: cartells, murals, auques, còmics, contes...

Treball sistemàtic de la llengua 
 ▪ Sons vocàlics i consonàntics.
 ▪ Normes ortogràfiques bàsiques: majúscules, plurals.
 ▪ Les frases i la puntuació.
 ▪ La concordança: determinant, nom, adjectiu i verb.

PROCEDIMENTS

Llengua oral
 ▪ Execució d’ordres relacionades amb l’entorn i instruccions pròpies de la vida de l’escola.
 ▪ Explicació de fets i vivències.
 ▪ Realització de jocs lingüístics.

Llengua escrita
 ▪ Lectura expressiva de petits textos preparats.
 ▪ Reconeixement del missatge global d’un text.
 ▪ Producció d’escrits amb frases senzilles.
 ▪ Utilització de diferents recursos comunicatius: cartells, murals, còmics, contes, auques...

Treball sistemàtic de la llengua
 ▪ Discriminació i reproducció dels sons vocàlics i consonàntics.
 ▪ Correcció de petits escrits atenent a les normes ortogràfiques treballades.
 ▪ Ús de diferents tipus de frases simples i la seva puntuació.
 ▪ Establiment de la concordança.

ACTITUDS, VALORS I NORMES

Llengua oral
 ▪ Esforç en l’audició atenta.
 ▪ Interès per fer-se entendre.
 ▪ Preocupació per una bona pronúncia.
 ▪ Curiositat per conèixer el nom de les coses i comprendre el significat de paraules i expressions.
 ▪ Participació en els jocs lingüístics.

Llengua escrita
 ▪ Gust per la lectura com a font de plaer i de coneixement.
 ▪ Valoració del text escrit com a instrument de comunicació i font d’informació.
 ▪ Interès per la comprensió de textos.
 ▪ Preocupació per l’escriptura correcta.
 ▪ Esforç en la presentació dels treballs, tant pel que fa a l’aspecte formal com al de la correcció lingüística.

Treball sistemàtic de la llengua
 ▪ Consciència de l’enriquiment que suposa la diversitat lingüística i el fet de conèixer i de parlar  
més d’una llengua.

CONTINGUTS
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UNITATS DE TREBALL

PRIMER TRIMESTRE

 ▪ Presentació: Com et dius? D’on ets? On vius?...
 ▪ Festa Major de la nostra ciutat (sortida pel centre de Barcelona).
 ▪ L’escola i l’aula: Com és la nostra escola?, Què necessito per a treballar a l’aula? (números, colors, 
dies de la setmana, mesos, alfabet, accions...)

 ▪ El cos: Com som? 
 ▪ La tardor - la castanyada: Ha arribat la tardor. Celebrem la castanyada (sortida al mercat de Sants).
 ▪ La roba: Com ens vestim? 
 ▪ Nadal (les joguines): Ja és Nadal! 

SEGON TRIMESTRE

 ▪ Els aliments: Què m’agrada menjar? 
 ▪ Les botigues: Anem a comprar (sortida pel barri).
 ▪ Carnestoltes: Vull disfressar-me!
 ▪ La casa: Com és casa teva? 
 ▪ La primavera: La primavera ja és aquí!
 ▪ Setmana Santa: Què és la mona? 
 ▪ Sant Jordi: Flors i llibres.

TERCER TRIMESTRE

 ▪ Sant Jordi: Tota una llegenda. 
 ▪ La ciutat: La meva ciutat, Barcelona (el carrer, el barri, l’hora, els vehicles...)
 ▪ Els animals: Has anat al zoo? (sortida al Zoo).
 ▪ La platja, la muntanya: A mi m’agrada anar...
 ▪ L’estiu: Per Sant Joan coca i petards.
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METODOLOGIA
Cal partir del principi que la llengua és comunicació i 
que s’aprèn quan s’usa. La comunicació oral és l’eix de 
la vida social comuna a totes les cultures. Per això, la 
metodologia es basa en l’enfocament comunicatiu i els 
criteris per a crear les activitats són: oralitat, activitat 
(participació), interactivitat (intervenció dels interlocu-
tors), funcionalitat (activitats significatives) i sistematit-
zació (seguir una programació seqüencial). Es tracta de 
parlar, de crear situacions reals o versemblants de co-
municació mitjançant jocs, explicacions d’experiències 
viscudes o representacions d’un conte, per exemple.

Generalment, es parteix d’un centre d’interès que 
tre balla el vocabulari, l’estructura de la frase i la conver-
sa. Es fa un tractament especial de les festes tradi cionals 
catalanes, propiciant el coneixement de la res ta de cul-
tures que es representa en la totalitat de l’alumnat.

ACTIVITATS
Les activitats han de respondre al nostre propòsit; han 
de ser lúdiques, atractives i capaces de fer participar 
tot l’alumnat. La majoria es fan de manera oral, però 
també cal reflectir-les i reforçar-les per mitjà de la lec-
tura, l’expressió escrita i la plàstica.

 ▪ El joc és l’eix central de la majoria de les acti-
vitats, perquè totes les seves funcions van adre-
çades a aconseguir el nostre objectiu general: 
comprendre el català i expressar-s’hi. El joc re-
presenta una font de plaer en la relació, una for-
ma de comunicació, pot reproduir la vida diària 
i l’alumnat s’enfronta a situacions que ha de re-
soldre, anticipar i parlar-ne. Els nens i les nenes 
s’hi impliquen activament i la repetició de les 
estructures i del vocabulari que el joc demana 
es fa de manera contextualitzada, ja que això és 
implícit en les seves mateixes regles. Alguns ti-
pus de jocs poden ser d’endevinar de memòria, 
de cartes, de taula i de moviment, entre altres.

 ▪ Els contes són un altre recurs didàctic, sobretot 
per a l’alumnat dels cicles inicial i mitjà. A partir 
de l’explicació d’un conte, es poden dur a ter-
me ac ti vitats com la repetició de frases o dià-
legs més significatius, l’explicació seqüencial del 
conte mit  jançant dibuixos, enregistraments, etc.

 ▪ Les dramatitzacions perme ten practicar la nova 
llengua d’una manera lú dica i funcional. Es po-
den dramatitzar les situacions més variades, des 
de les més quotidianes, com anar a comprar, anar 
al metge o a un restaurant, fins a les més imagina-
tives, sorgides de llegendes, contes o tradicions. 
Des del curs 2003-04 a l’Aula d’Acollida, amb el 
suport d’un especialista del Servei per a l’Ense-
nyament del Català del Departament d’En se nya-
ment, es va crear un taller de teatre per a l’alum-
nat del cicle superior. S’ha demostrat que aques ta 
ac tivitat és una eina potent per a la participació, 
la convivència i per a l’aprenentatge de la llengua. 

Amb el teatre podem treballar els valors demo-
cràtics i les quatre habilitats lingüístiques de ma-
nera generosa i lúdica, per la qual co sa l’alumnat 
progressa ràpidament i amb interès en el seu 
aprenentatge. Aquest escenari va ser el context 
per a la comprensió –i la comunicació verbal re-
forçada pel gest, l’entonació, els decorats...– de 
dues petites obres: Molts oficis i pocs beneficis i 
Una recepta per a sucar-hi pa, de Joa quim Canals 
Daví. Aquesta nova experiència va ser tan enri-
quidora que a partir del curs passat els grups de 
cicle mitjà també formen part d’aquest taller, i 
així l’alumnat nouvingut demostra al davant d’un 
públic la seva competència comunicativa. 

 ▪ Les sortides afavoreixen el coneixement del 
me di sociocultural i faciliten un veritable diàleg 
amb l’entorn més immediat, eina indispensable 
per a la integració. Si un dels objectius de l’Aula 
d’Acollida és el de donar recursos a l’alumnat per 
a facilitar l’adaptació a una nova societat, ha de 
conèixer la localitat on viuen. Les sortides poten-
cien l’autonomia i l’adaptació al seu nou entorn i 
fan necessari l’ús funcional i social de la llengua 
catalana. Uns exemples d’aquestes sortides de 
l’Aula d’Acollida són: el barri, anar a comprar al 
mercat i el centre de Barcelona. Totes elles són 
programades amb unes activitats prèvies, durant 
la sortida i després de la sortida.
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RECURSOS MATERIALS
Els recursos materials es poden emmarcar en els se-
güents blocs: 

 ▪ Material fungible: llapis, tisores, fulls... tot el que 
cal per a proposar activitats de manipulació.

 ▪ Imatges: cartells, pòsters, murals, revistes, objec-
tes i fotografies constitueixen un recurs molt im-
portant perquè les imatges ajuden a comprendre 
i retenir el vocabulari i perquè els estímuls vi suals 
ajuden l’alumnat a transferir allò que està veient.

 ▪ Biblioteca: llibres de lectura, contes, diccionaris 
visuals, llibres temàtics...

 ▪ Recursos TIC: cintes d’àudio i vídeo enregistra-
des, verges i comercials, també CD-ROM amb 
jocs, contes interactius o cursos de català.

 ▪ Jocs i altres materials: jocs de taula com dòmi-
nos, quintos, jocs amb tauler, jocs de memòria, 
cartes... i altres materials manipulables com ti-
telles, maquillatges o robes.

 ▪ Material LIC: el Centre de Recursos Pedagògics 
té uns valuosos fons de material didàctic que 
ofereix en préstec (dossiers, quaderns, llibres...) 
per a l’alumnat nouvingut i per al professorat, 
que comprèn des d’experiències de centres de-
terminats fins a materials que existeixen en el 
mercat.

AVALUACIÓ
L’avaluació ens informa de si el procediment del pro-
fessor o professora, el material emprat o la progra mació 
han aconseguit el seu objectiu, i també si el procés d’a-
prenentatge i els resultats finals assolits per l’alumnat 
han estat o no satisfactoris. El que ens interessa avaluar 
del nen o la nena és l’ús instrumental que fa de la llen-
gua i no els coneixements concrets dels fets lingüístics. 
No es pot oblidar que aquest suport lingüístic «inten-
siu» és un recurs temporal i que la finalitat és la incor-
poració de l’alumnat a la dinàmica de la seva aula.

L’avaluació és formativa, mitjançant l’observació 
diària i durant el procés de l’aprenentatge, i sumati-
va, mitjançant l’observació i una prova en finalitzar el 
tema o centre d’interès.

D’altra banda, aquesta avaluació queda reflectida 
en un informe trimestral que s’adjunta amb l’informe 
de l’aula ordinària.

Àmbit organitzatiu

UN ESPAI PROPI: L’AULA D’ACOLLIDA
Disposar d’una aula per a atendre l’alumnat de nacio-
nalitats estrangeres implica tot un seguit d’avantatges, 
dels quals destaquen els següents: la ubicació perma-
nent dels materials i els recursos facilita l’accés del pro-
fessorat i de l’alumnat; l’ambientació exclusiva de l’aula 
ajuda a l’aprenentatge de la llengua; aconseguir un es-
pai agradable i acollidor promou la comunicació i l’a-
daptació de l’alumnat nouvingut. La finalitat és trobar 
un espai de conversa i convivència en tots els àmbits.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 
L’alumnat assisteix a l’Aula d’Acollida en grups de qua-
tre a sis nens i nenes, pel tracte individualitzat de la 
metodologia emprada, i l’atenció que rep cadascun de-
pèn de les seves necessitats, des d’un mínim de dues 
fins a vuit sessions a la setmana.

L’experiència dels darrers cursos de l’Aula d’Acolli-
da ens ha demostrat que, en un principi, l’aprenentat-
ge de l’alumnat de parla no romànica és més lent i 
necessita més atenció que el de parla romànica. Però 
al cap d’un temps és més enriquidor que els grups si-
guin del tot heterogenis.

La dinàmica de cada grup és flexible i oberta, ja que 
es valora la conveniència o no de continuar o reduir el 
suport lingüístic que rep cada alumne, i cal preveure, 
també, l’atenció de nous nens i nenes d’incorporació 
tardana, fet que es dóna amb molta freqüència.
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Quant a l’horari dels grups, es procura que l’alum-
nat pugui compartir les hores d’esbarjo, educació físi-
ca, música, plàstica, informàtica i tutoria amb els seus 
companys i companyes i es vetlla perquè els nens i les 
nenes no «perdin» sempre les mateixes assignatures 
de l’aula ordinària.

SEGUIMENT DELS ALUMNES  
I TASQUES DE COORDINACIÓ
És imprescindible una coordinació entre tots els mes-
tres que treballen amb l’alumne, i especialment en-
tre el tutor, el mestre d’educació especial i el d’Aula 
d’Acollida. Per això es fixen reunions periòdiques amb 
els mestres de cadascun dels cicles, per a fer un segui-
ment de les tasques portades a terme i adequar-les a 
les necessitats i a l’evolució de l’alumnat.

No podem oblidar que el professorat de l’Aula d’A-
co llida manté una estreta coordinació, també, amb els 
ajuts externs: assessor LIC, EAP i Serveis Socials.

CREACIÓ D’UN FONS DE RECURSOS MATERIALS 
En tot el procés d’atenció de l’alumnat nouvingut, l’ob-
tenció d’uns recursos materials adients té cada vegada 
més importància. Actualment, l’oferta de recursos di-
dàctics pensats per a aquest alumnat és força reduïda 
i diversa. Reduïda perquè els escassos materials publi-
cats responen, en moltes ocasions, a edicions curtes; i 
diversa perquè la majoria donen una resposta parcial. 

Aquest fet provoca que els centres hagin de tenir un 
fons de recursos força variat que cobreixi les neces-
sitats del seu alumnat. Primer cal fer la recerca i l’ob-
tenció dels materials i després trobar el sistema que 
permeti usar-los i conservar-los.

1.2 Tallers de llengua catalana 
per a pares i mares

El fort creixement d’alumnat provinent d’altres països 
que ha experimentat l’escola fa que moltes vegades re-
sulti difícil la comunicació amb les famílies en llengua 
catalana (tal com recull el nostre projecte educatiu), 
atès el desconeixement de la nostra llengua per part 
de pares i mares, i en moltes ocasions resulta difícil de 
trobar un mediador per a comptar amb una traducció, 
i ben sovint les mateixes famílies ens feien arribar la  
necessitat o el desig d’aprendre la nostra llengua.

Paral·lelament a aquest fet, tant des del claustre de 
professors i el Consell Escolar com des de l’Associació 
de Pares i Mares es veia una incoherència entre el que 
els nens i nenes vivien a l’escola –la llengua catalana i 
les nostres tradicions i cultura– i el que després troba-
ven a casa seva, on les famílies ni tan sols coneixien 
la nostra llengua ni les nostres tradicions.

Per altra banda, si el que estem perseguint és que 
les famílies que arribin al nostre país el coneguin i 
l’estimin, es feia evident que necessitaven apropar la 
llengua vehicular de l’escola –el català–, i també totes 
les tradicions del nostre país que els infants vivien a 
l’escola, a les seves famílies, fossin d’on fossin.

D’altres institucions ofereixen als adults cursos de 
català, però la por de molts d’ells (por per no tenir 
pa pers), la dificultat d’horaris, els desplaçaments o la 
manca de confiança feia que moltes famílies interes-
sades a aprendre la nostra llengua no trobessin el lloc 
adient per a poder-ho portar a terme.

Per aquests motius, l’escola es va plantejar d’oferir 
a les famílies la possibilitat d’aprendre la llengua al 
propi centre, un lloc que ja coneixen, al qual estan 
units, ja que és el centre educatiu dels seus fills i filles i 
un lloc on no tenen pors ni desconfiances, i varen sor-
gir els cursos de català per a pares i mares d’alumnes 
de l’escola.

Aquests cursos estan organitzats per l’escola i l’As-
sociació de Pares i Mares, i formen part dels tallers de 
llengua que oferia el Servei per a l’Ensenyament del 
Català del Departament d’Ensenyament, i en l’actuali-
tat el Consorci per a la Normalització Lingüística; són 
totalment gratuïts i impartits al mateix centre educatiu 
dels seus fills i filles.

Als tallers es treballa la llengua catalana bàsica a 
nivell oral i també les nostres tradicions i la cultura.  
La idea és que els permeti assolir el grau de compren-
sió i expressió suficient per a comunicar-se en català i 
poder-se incorporar als cursos de «nivell llindar» que 
organitza el Consorci de Normalització Lingüística. 
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De la mateixa manera, en un futur es pretén organitzar 
un curs del Consorci al centre per a aquelles famílies 
que ja hagin fet el curs bàsic en anys anteriors i vul-
guin continuar aprenent la nostra llengua: el català.

ENFOCAMENT METODOLÒGIC  
DELS TALLERS DE LLENGUA
Els tallers de llengua són adreçats a mares i pares de 
l’escola i tenen una doble finalitat; d’una banda, acon-
seguir unes nocions bàsiques de català, i de l’altra, 
conèixer una mica la cultura del seu país d’acollida.

A les classes es parla sempre en català amb la fi-
nalitat que els alumnes s’acostumin a sentir la llen-
gua. Majoritàriament, fora de l’escola es mouen en 
ambients castellanoparlants i pràcticament ningú no 
veu te levisió en català, ja que els suposa fer un esforç 
important per a entendre-la i, en lloc d’una distracció 
al final de la jornada laboral, passa a ser una feina.

És per això que s’intenta que les activitats siguin al 
més lúdiques i atractives possibles i que a l’alumnat 
no li sembli que va a fer una tasca feixuga de conei-
xement de la llengua, sinó que va a passar una estona 
agradable aprenent català. D’aquesta manera es crea 
un ambient agradable i un gust per la llengua del seu 
país d’adopció, que esperem que generi unes ganes 
de continuar aprofundint els seus coneixements de 
català i els porti a inscriure’s als cursos de normalitza-
ció lingüística ordinaris.

Intentem també que l’alumnat demani les activi-
tats o els temes que a ells més els interessin per poder 
adaptar el curs a les seves necessitats. Hem de pensar 
que aquest taller és com un calaix de sastre on caben 
totes les activitats relacionades amb la llengua i la cul-
tura del país i ens adaptem als gustos del grup amb el 
qual treballem en aquell moment.

Cal tenir en compte que aquests cursos aglutinen 
un ventall de cultures i de nivells socials i culturals 
molt diversos; és per això que cal crear un ambient on 
tothom s’hi senti còmode (des de l’alumne que gairebé 
no ha passat per l’escola o no coneix el nostre alfabet 
fins el que té estudis superiors), on ningú no se senti 
discriminat pel seu país de procedència, per la seva 
cultura o per la seva religió. En definitiva, el mateix 
que fa el professorat de l’escola quan acull els seus fills 
i filles.

Pensem que la motivació bàsica de la majoria dels 
alumnes per a assistir als tallers és poder ajudar els 
seus fills i filles en les tasques que fan a casa o enten-
dre els més petits quan aprenen paraules o cantarelles 
de la nostra cultura, ja que, al cap i a la fi, molts d’ells 
han emigrat al nostre país perquè els nens i nenes tin-
guin unes possibilitats educatives, socials i laborals 
inexistents, ara per ara, al seu país d’origen.

Per tot això és bàsic que comencin a conèixer la 
nostra cultura pel que tenen més a prop, que són les 
festes tradicionals que se celebren a l’escola, aprenent 
els orígens, els costums i fins i tot la gastronomia de 
cadascuna d’elles. Això també els servirà per compren-

dre moltes de les activitats que es fan a l’escola i que 
els seus fills i filles comenten a casa: com quan el nen 
diu que ha menjat castanyes o que ha fet cagar el tió.

També animem els pares i mares que expliquin les 
tradicions dels seus països. Així tots podem esbrinar 
particularitats de totes les cultures representades a 
l’au la, crear un clima de diàleg entre l’alumnat i do nar 
motivacions per a participar en les converses (a tot-
hom li agrada explicar costums propis dels seus països 
d’origen, que, malgrat haver-los hagut d’abandonar, en 
la majoria dels casos enyoren).

Aquestes són les principals festes populars catala-
nes que trac tem a l’aula: 

 ▪ La castanyada
 ▪ Nadal
 ▪ Carnaval
 ▪ Sant Jordi
 ▪ Setmana Santa
 ▪ Sant Joan

Durant el curs també es treballa vocabulari bàsic 
per centres d’interès, com més propers a ells millor (la 
casa, els vestits, els aliments, els animals…), els princi-
pals verbs en català i les normes d’ortografia més ele-
mentals, no com a tema independent, sinó les que van 
sortint a mesura que es van estudiant els altres con-
ceptes.

En les converses que es tenen a l’aula sovint sorgei-
xen temes d’interès per a l’alumnat, de vegades sobre 
notícies d’actualitat, que deriven en converses molt 
animades on tothom diu la seva i comparteix la infor-
mació que té sobre el tema. De tot això, també sorgei-
xen objectius i continguts per a classes posteriors.

Sovint s’utilitzen jocs de llengua perquè les classes 
siguin més lúdiques, i de vegades tot jugant s’aprèn 
més i es memoritza més vocabulari que posant-nos a 
estudiar després d’una feixuga jornada laboral. Utilit-
zem jocs de memòria de paraules o d’accions, quin-
tos de noms o d’accions, cartonets de vocabulari… En 
definitiva, volem que els pares i mares es diverteixin 
aprenent el català igual que ho fan els seus fills i filles 
a les aules d’acollida i a l’escola.
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També és important que els nens i nenes vegin 
que els seus progenitors fan un esforç per aprendre la 
llengua que ells utilitzen a l’escola, així, sovint a casa 
intenten parlar català com si fos un joc. Cal dir que 
la majoria de les vegades, per la facilitat dels nens i 
nenes per aprendre idiomes i el fet que ells estan estu-
diant amb un sistema d’immersió lingüística, són els 
petits els que corregeixen els grans. Això els fa molta 
il·lusió, perquè per una vegada ells tenen, en una ma-
tèria, coneixements superiors (encara que sigui alum-
nat d’educació infantil) als dels seus pares i mares.

1.3 Projecte Estació Oberta
Ateses les característiques de l’alumnat de l’escola, 
en moltes ocasions és imprescindible la col·laboració 
amb els Serveis Socials del Districte per a tractar temes 
referents a famílies del centre. Per aquest motiu, les re-
lacions amb aquest equip són molt freqüents i varen 
portar, ja el curs 2003-2004, la implantació de la Co-
missió Social i del projecte anomenat Estació Oberta, 
projecte que es continua portant a terme encara actual-
ment. La Comissió Social és una reunió on hi ha repre-
sentats l’es  cola –direcció, mestres de l’Aula d’Acollida 
i mestra d’Educació Especial, Equip d’Assessorament 
Psicopeda gògic– i dos representants dels Serveis Soci-
als del Districte. Aquestes reunions es porten a terme 
amb una pe  riodicitat mensual, en principi, i sempre 
que en sorgeixi la necessitat, i en elles es pretén fer el 
seguiment i l’intercanvi d’informació de les famílies 
de l’escola que són ateses pels Serveis Socials.

El projecte Estació Oberta pretén, bàsicament, dos 
objectius: per una banda, assessorar i donar la prime ra 
acollida pels Serveis Socials a les famílies al mateix cen-
tre, i per l’altra, possibilitar el coneixement d’entitats  
de lleure del barri on puguin assistir els nens i nenes 
de l’es cola i els seus familiars, per tal que tots ells es 
puguin relacionar amb famílies autòctones i aconse-
guir que se sentin integrats, no només a l’escola, si nó 
també al barri en què viuen. El curs 2003-2004 es va 
organitzar la festa «Passa-t’ho bé», on diferents enti-
tats de lleure del districte –castellers, agrupaments es-
coltes, ludoteca, esplais, etc.– varen organitzar tallers 
per a la mainada de l’escola, perquè aquesta conegui 
les entitats i les activitats que s’hi porten a terme, i el 
curs 2004-05 es va col·laborar activament i conjunta-
ment en l’organització i els tallers de la festa de final 
de curs.

1.4 Projecte MusE.  
Fundación Yehudi Menuhin

Des del darrer curs escolar, l’escola forma part del 
projecte MUS-E finançat per la Fundació Yehudi 
Menuhin. Aquest projecte és present en escoles de 
catorze països europeus, al Marroc i al Brasil. El seu 
objectiu principal és aconseguir la integració dels in-
fants, qualssevol que siguin el seu origen, creences 
o situació social, mitjançant les arts: música, dansa, 
teatre, circ, plàstica etc.

A l’escola es concreta en diversos vessants: 

 ▪ Assessorament i formació al claustre de profes-
so rat.

 ▪ Tallers a l’alumnat: una hora setmanal amb ar-
tistes de cadascuna de les disciplines –dansa, 
arts plàstiques, teatre i circ–, impartides conjun-
tament amb el professorat tutor.

 ▪ Trobades intercentres de la mateixa comunitat 
autònoma o país o a nivell internacional.

 ▪ Trobades internacionals dels professors i pro-
fessores dels centres que formen part d’aquest 
projecte.

 ▪ Dotació de recursos materials per l’escola: ma-
terial de circ, plàstica, etc.

Podeu trobar més informació sobre el programa a 
la pàgina web del centre o a la de la mateixa Fundació: 
www.fundacionmenuhin.org.

1.5 Projecte de les Habilitats 
Socials Comunicatives

L’escola, dins l’aplicació del programa d’immersió 
lingüística, té com a objectiu principal l’ús espontani 
del català en totes les situacions comunicatives.

La competència comunicativa implica conèixer 
no només el codi lingüístic, sinó també què cal dir i a 
qui, i com s’ha de dir de manera apropiada en qualse-
vol situació donada.

És objectiu d’aquest programa que l’alumnat apren-
gui a qui pot o no pot parlar en cada moment, quan 
ha de parlar i quan ha de callar, quines són les rutines 
per prendre la paraula en una conversa, com es pot 
demanar informació, com es pot oferir ajut, com es 
po den donar ordres...

Per a aconseguir que l’alumnat assoleixi aquesta 
com petència comunicativa com a eina de cohesió 
so cial, tot el claustre està elaborant una programació 
vertical –des d’Educació Infantil a Cicle Superior– de 
les habilitats socials comunicatives.

Aquesta programació es concreta en: 

1. Rutines, de P3 a 2n: fórmules lingüístiques con-
cretes per a satisfer o resoldre determinades ne-
cessitats personals o socials dins la vida escolar 
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dels infants. N’hi ha de comprensió i d’expres-
sió. Inclou també les activitats d’avaluació a P5 
i a 2n al final del segon trimestre.

2. Habilitats socials comunicatives, de 3r a 6è: re-
solució de situacions socials comunicatives –ja 
que impliquen l’ús de la llengua– que puguin te-
nir lloc dins i fora de l’escola. A diferència de les 
rutines, no són fórmules lingüístiques prefixades 
sinó el domini de moltes d’aquestes fórmules que 
l’alumnat ha de sa ber administrar en funció de 
la situació social a resoldre tenint en compte el 
context, l’interlocutor, la intenció, el grau de for-
malitat, etc. És a dir, per un costat, se li proporcio-
nen fórmules lingüístiques, i per l’altre, ell o ella 
decideix, es tratègicament, quines fa servir i qui-
nes no, d’a cord amb el que s’ha expressat abans. 
El que es persegueix és l’adquisició d’una habi-
litat. L’escola no només proporciona la llengua, 
sinó que també ensenya a administrar-la a partir 
de models, de representacions i d’anàlisi de ca-
sos... També s’hi inclouen activitats d’avaluació.

3. Exigència/correcció: fa referència a la conducta 
pràctica d’u na actitud professional. Els adults del 
centre –tant el professorat com la consergeria, la 
secretaria, el mo nitoratge i altres associats– no 
només han de dirigir-se sempre en català a tot 
l’alumnat en totes les situacions (fins i tot al da-
vant de les famílies), sinó que també han d’es-
tar a l’expectativa de si l’alumne interacciona 
en català i en quina qualitat de llengua ho fa. 
L’exigència i la correcció cal exercir-les dins uns 
paràmetres de professionalitat i dins els nivells 
de coneixement de la llengua que tingui l’alum-
ne. És molt important, si l’expressió del nen o la 
nena és pobra o mal estructurada, la correcció 
o el retorn que l’adult ha de fer. Cal fer repetir a 
l’alumnat tot el missatge o tota la frase ben dita 
o ben expressada o ben pronunciada. Sobretot 
posant èmfasi en les estructures gramaticals. En 
definitiva, es tracta de modelar els missatges e  me-
sos de forma clara, concisa i estructurada.

1.6 Festes escolars
 
Les festes populars representen les tradicions d’un 
determinat poble i ens ajuden a comprendre el seu 
tarannà, la seva cultura i la seva història.

Des de l’escola Perú creiem que els nostres infants, 
siguin d’on siguin, han de conèixer i viure les festes 
del nostre país, fet que alhora els ajudarà a integrar-se 
a la nostra societat. Per altra banda, el seu vessant lú-
dic fa que sigui molt motivador per als infants, tant la 
vivència com tota la preparació anterior a la festa.

Per aquest motiu, l’escola celebra conjuntament 
diferents festes populars, com poden ser: 

 ▪ Castanyada: sortida de tot l’alumnat del centre 
al bosc.

 ▪ Nadal: concert de Nadal obert a totes les fa-
mílies i representació de l’obra Els Pastorets, a 
càrrec dels alumnes de 6è.

 ▪ Carnestoltes.
 ▪ Sant Jordi i Jocs Florals: dansa conjunta que 
després es farà amb les famílies.

 ▪ Festa de final de curs.

Totes aquestes festes es preparen amb la col·la bo-
ració de l’AMPA de l’escola i, la de final de curs, amb 
par ticipació activa de les famílies, Serveis Socials del 
Districte, voluntariat de la Creu Roja, els Castellers de 
Sants, agrupaments escoltes, la ludoteca, etc.

El darrer curs escolar, la festa de final de curs va 
ser un intercanvi de tallers per als infants preparats 
per pares i mares de diferents països. Hi va haver ta-
llers de bhangra (dansa típica del Punjab), de cúmbia 
(dansa de Colòmbia), de pintura amb henna (Marroc) 
i de diferents menjars dels països que integren la nos-
tra escola. Per part de Catalunya es van oferir jocs tra-
dicionals com el del got d’aigua o els cèrcols per als 
més petits, es va servir pa amb tomàquet, va actuar un 
grup de castellers i es va realitzar un taller de la cançó 
tan popular al nostre país com «És l’hora dels adéus», 
que vàrem cantar conjuntament al pati de l’escola per 
donar per acabada la festa i el curs escolar.
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ÍNDEX

1. Presentació i objectius: conceptuals, procedimentals 
i actitudinals.

2. Coneixements previs: què en sabem  
del Parlament de Catalunya? 

3. Per què hem triat el nou Estatut  
d’autonomia de Catalunya com a tema  
monogràfic per als Jocs Florals d’enguany? 

4. Aspecte del nou Estatut que ens ha  
tocat treballar a cadascú.

5. Procés seguit per a la realització  
dels poemes.

6. Els nostres poemes.

7. Temes dels Jocs Florals dels últims cursos.

Portada i índex del 
dossier dels Jocs Florals 

dedicat a l’Estatut  
d’autonomia.
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2 

2.1 El nou Estatut  
d’autonomia de Catalunya

EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA  
DE CATALUNYA
Seguint la tradició recuperada dels Jocs Florals, per 
Sant Jordi, a l’escola Perú els alumnes des del primer 
curs fins a sisè col·laboren i participen en la creació 
lingüística.

Al Cicle Superior s’escull un tema monogràfic 
d’actualitat, se segueix una metodologia i s’elabora 
un dossier amb tots els poemes de l’alumnat.

A cinquè nivell estudien les institucions del Go-
vern de Catalunya i llegeixen l’himne nacio nal català: 
Els segadors. Aprofitant que començava a tramitar-se 
el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, aquest es va 

convertir en el centre d’interès de tota la classe. Tres 
versos extrets de l’Himne de Catalunya: 

 ▪ «defensem la nostra terra»
 ▪ «ara és l’hora catalans»
 ▪ «hem d’estar ben alerta»

van ser triats per a formar part comuna de les tres es-
trofes de tots els poemes.

A la pàgina anterior es mostra la portada i l’índex 
del dossier dels Jocs Florals, i tot seguit es detalla l’as-
pecte del nou Estatut que va tocar a cada alumne: 

Si autonomia vol dir a Catalunya: autogovern i constitució de la nació catalana, a l’escola 
Perú s’ensenya als alumnes a conèixer les institucions que ens representen perquè de bon 
principi s’identifiquin amb el país que els ha acollit i aprenguin tot seguit a estimar-lo.

•

POEMES DE 5è  

SOBRE EL NOU ESTATUT D’AUTONOMIA

El patrimoni artístic i històric: Víctor
La sanitat: Daniel 

L’assistència social: Sheila 
L’urbanisme i l’habitatge: Raquel 
La policia autonòmica: Nelson 

Els mitjans de comunicació: Benji 
Els aprofitaments hidràulics: Llubitza

L’artesania: Soraya
L’esport: Serguei 

El lleure (teatre, cinema...): Felipe 
La llengua (català i aranès): Jesús 

L’ensenyament: Anas
Les àrees protegides: Dayana

L’economia (sector primari: agricultura i ramaderia): Cristina
L’economia (sector secundari: la indústria): Jordi
L’economia (sector terciari: el turisme): Hannae
L’economia (sector terciari: el transport): Cui Lin
L’economia (sector terciari: el comerç): Xiao Lin

La immigració: K. Isabel
La cultura: Juman

•
AUTONOMIA
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MALETA PEDAGÒGICA 
PER A LA PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA

1. Un per a tots i tots per a un.
 ▪ L’individu i el grup. Jo sé...

2. Els nostres drets, els nostres deures.
 ▪ Drets i deures fonamentals de les persones.
 ▪ Els drets de les Nacions Unides.

3. Saber per parlar.
 ▪ Informació i formació de la pròpia opinió.
 ▪ La notícia del diari.

4. Ara ho has dit.
 ▪ Tècniques de debat i establiment d’acords.

5. Tants caps tants barrets.
 ▪ Majories i minories.
 ▪ No podem excloure les minories  
en un estat democràtic.

6. Alt i clar.
 ▪ Mecanismes d’expressió i mobilització  
democràtica.

 ▪ Ghandi. L’impuls d’un home pot servir  
per defensar els drets d’un poble.

7. Això també és cosa meva.
 ▪ La democràcia de cada dia.
 ▪ Família, colla d’amistats i grup classe.

8. La democràcia de tots.
 ▪ Representants i representats.
 ▪ En la democràcia tots sóm polítics.

9. El Parlament de Catalunya.  
Treballa per a tu.

2.2 Democràcia Activ@
 
Durant els mesos de setembre i octubre a classe l’alum-
nat de sisè va treballar una adaptació feta per l’escola 

de nou fitxes dels continguts de la maleta pedagògica 
que va editar el Parlament per als alumnes d’ESO.
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Fitxa 1
UN PER A TOTS I TOTS PER A UN 
L’individu i el grup

Perquè els nois i les noies s’adonessin de la 
importància de participar en el grup del qual for-
men part, es va proposar que cadascú mostrés 
els seus coneixements sobre un tema que cone-
guessin molt bé.

Vàrem dedicar una classe a verbalitzar davant 
de tothom una activitat que cada alumne sabia 
fer força bé i de la qual se’n podia sentir orgullós. 
Al quadre de la dreta en podeu veure el resultat.

Aquest reconeixement davant de tothom de 
les nostres aptituds va servir per a millorar la nos-
tra autoestima, que els altres descobrissin les nos-
tres possibilitats i per a estimular-nos a millorar 
allò que més ens agrada fer.

El rol que té l’alumne a l’aula condiciona molt 
els seus aprenentatges i una sessió de demostració 
de les seves vàlues en un camp concret capgira 
les opinions que els altres s’havien fet de cadascú 
i aporta una nova dimensió a la convivència.

«La democràcia és un sistema d’organització 
social que parteix del respecte a l’individu i de 
la seva participació en la vida comunitària.»

LES NOSTRES HABILITATS

 ▪ Omar: sap nedar i regatejar al futbol força bé.
 ▪ Llubitza: neda des de petita i és molt ràpida.
 ▪ Víctor: sap anar en bicicleta sense mans.
 ▪ Cristina: sap cuidar els animals i ho fa molt bé.
 ▪ Anas: practica atletisme i és molt ràpid.
 ▪ Raquel: és una gran ballarina.
 ▪ Sara: és molt bona en informàtica.
 ▪ Serguei: és un gran porter de futbol.
 ▪ Cui Lin: compta i raona les mates  
amb rapidesa.

 ▪ Xiao Lin: encistella al bàsquet a la primera.
 ▪ Nelson: sap fer tot tipus d’imitacions
 ▪ Soraya: és una gran equilibrista patinant.
 ▪ Jesús: pot aguantar molts Km en bici sense  
cansar-se.

 ▪ Juman: practica el beisbol des de petit  
i en sap molt.

 ▪ Benji: patina molt bé.
 ▪ Felipe: toca la guitarra i juga a ping-pong.
 ▪ Sheila: cuida gossos i és la seva amiga.
 ▪ Angelo: sap jugar molt bé a futbol.
 ▪ Daniel: juga al tenis des de petit i li encanta.
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«Tots els éssers humans som iguals i tenim els 
mateixos drets.»
«No hem de vulnerar els drets d’altri. Això 
implica preocuparse de l’altre i ser conscient 
tant dels drets com dels deures.»
«Cada individu és una mica responsable del 
que passa en el conjunt del seu entorn.»
Segons s’exposa a la Declaració universal dels 
drets humans: 
Article 1: «Tots els éssers humans naixem lliu
res i amb la mateixa dignitat. Per tant, ens hem 
de tractar sempre amb respecte.»
Article 29: «Nosaltres també tenim deures en 
relació amb les persones que ens envolten, a 
les quals, d’altra banda, necessitem per desen
voluparnos plenament. La nostra llibertat i els 
nostres drets només estan limitats pel respecte 
necessari a la llibertat i els drets dels altres.»
Ghandi va dir: «La meva mare em va ensenyar 

que per fixar bé els drets és necessari un acord 
previ sobre els deures.»

Fitxa 3
SABER PER PARLAR
Informació i formació de la pròpia opinió

La Declaració universal dels drets humans 
(30 articles), aprovada el 10 de desembre de 
1948 per l’ONU, és un dels fets positius més 
destacats del segle XX.

Els drets humans són un element insepara-
ble del sistema democràtic.

Per tal de reflexionar-hi constantment, a l’es-
cola vàrem escriure els articles que més ens 
afectaven a la nostra llibreta després de treballar-
los i els vàrem enganxar a la paret d’entrada de 
la nostra aula davant les escales. Cada dia quan 
pujàvem –al matí, després del pati i a la tarda– 
els llegíem. Era el nostre recordatori particular.

Les nostres petites baralles d’abans s’havien 
acabat.

Fitxa 2
ELS NOSTRES DRETS, ELS NOSTRES DEURES
Drets i deures fonamentals de les persones

El coneixement que tenim sobre un tema ens 
pot fer variar la nostra opinió i adoptar una deter-
minada posició. Com més informació en tinguem, 
més sòlida i completa serà la nostra opinió.

L’article 19 de la Declaració universal dels 
drets humans diu que tenim dret a opinar, po-
dem dir el que volem i tenim dret a intercanviar 
opi nions amb la resta de persones. Per tant, per 
poder expressar la nostra opinió lliurement és fo-
namental que abans la formem, però no pas des 
de la intuïció o els supòsits, sinó sempre des del 
coneixement.

Així, per una banda, ens hem d’informar, però, 
per l’altra, hem de saber seleccionar i interpretar 
aquesta informació per a fer-nos una idea clara i 

real dels fets i poder elaborar una opinió pròpia  
i vàlida.

A classe vàrem llegir diferents articles que ana-
ven informant sobre el procés de l’Estatut. Vàrem 
veure que, realment, si no llegeixes no pots opinar. 
Ens vàrem adonar que seleccionar i interpretar és 
força difícil, cal tenir molts coneixements del te ma.

A mesura que anaven passant els dies ens inte-
ressava cada vegada més escoltar el company de 
classe que havia d’informar-nos sobre les moltes 
dificultats que tenia Catalunya per fer valer el seu 
text a Madrid. Les discussions parlamentàries, les 
opinions dels polítics d’arreu del país ens servien 
per a comentar-les i aprendre a parlar d’una ma-
nera ordenada i coherent.
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El debat és un element fonamental per a po-
der arribar a establir acords dins la cultura demo-
crà tica.

Molt sovint ens trobem en situacions en les 
quals tothom té una opinió diferent sobre com 
fer les coses. Quan dues o més persones pensen 
diferent sobre com afrontar una situació, la so-
lució és arribar a un acord, i no que una d’elles 
imposi la seva voluntat.

Parlar de manera convincent, escoltar amb 
atenció i pensar sobre el que ha dit l’altre per a tro-
bar punts d’acord són habilitats que cal aprendre 
practicant.

A classe vàrem fer el debat número 1 del dossi-
er de l’alumnat: «Els sense sostre s’instal·len al barri 
de l’eixamplada.» Ens ho vàrem prendre molt seri-
osament perquè al nostre barri també hi ha places 
ocupades, com ara la plaça Bonet i Muixí, la plaça 
d’Osca i d’altres, i seguint les instruccions de la fit-
xa vàrem tenir quinze minuts per a debatre el te ma 
a fons.

Ens vàrem sentir més grans, vàrem créixer per-
què mai havíem opinat sobre un tema actual.

Els acords presos van anar encaminats al fet que 
«les persones sense sostre» necessiten ajut de la so-
cietat que els envolta, que la seva marginació ve 
donada en la majoria dels casos per haver nascut 
en una família desestructurada i haver tingut poques 
oportunitats de millorar i canviar el seu es tatus.

Vam concloure que l’educació és fonamental per 
a afavorir la integració, que els éssers amb cultura 
disposen d’eines per a modificar el comportament.

«El demòcrata és aquell que admet que un ad
versari pot tenir raó i, per tant, el deixa expres
sar, i qui accepta reflexionar sobre els seus argu
ments.» (Albert Camus).
«La democràcia és el resultat d’un esforç que 
comença per disposarse a escoltar.» (Norbert 
Bilbeny. Democràcia per a la diversitat. Bar ce
lona: Ariel, 1999).

Fitxa 4
ARA HO HAS DIT
Debatem a classe

Tal com ens demanava la fitxa, a classe ens 
vàrem plantejar una situació fictícia on s’havia 
de prendre una decisió col·lectiva.

Imagina’t que...
«En començar el curs, el club d’esports La 

Pinya té 20 sol·licituds per a entrenar a la pista 
poliesportiva de 8 a 10 de la nit els dies labo-
rables. Dels inscrits, 12 volen fer bàsquet, 6 fan 
gimnàstica rítmica i 2 practiquen tennis taula.»

Això significa que s’hauran de repartir les 10 
hores entre els diferents esports. Cal tenir en comp-
te que tots necessiten un mínim de 2 hores per a fer 
un entrenament com cal.

Per a assignar les hores d’entrenament i assegu-
rar el màxim consens, el director del poliesportiu 

ha decidit que siguin els mateixos inscrits els que 
decideixin com s’utilitzaran les hores.

Després de triar entre tres opcions i fer comptes 
es va acordar que l’opció C era la millor perquè les 
democràcies no poden excloure les minories: «es bus-
carà un sistema que asseguri que tothom tingui, com 
a mínim, 2 hores a la setmana per a entrenar-se.

«La democràcia és un sistema que actua segons 
les decisions de la majoria però que respecta els 
drets de les minories.»

«En democràcia, el que triï la majoria no pot ex
cloure ningú ni negarli la participació.»

Fitxa 5
TANTS CAPS TANTS BARRETS
Majories i minories
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Fitxa 7
AIXÒ TAMBÉ ÉS COSA MEVA 
La democràcia de cada dia

Fitxa 6
ALT I CLAR 
Mecanismes d’expressió i mobilització democràtics

A classe, en tres sessions, vàrem projectar la 
pel·lí cula Gandhi, la versió cinematogràfica de la 
vida d’aquesta personalitat de la India, dirigida per 
Richard Attenborough i magistralment interpretada 
per Ben Kingsley, i que va guanyar 8 premis Oscar 
l’any 1982. 

Les imatges reflecteixen d’una manera colpido-
ra l’esperit de lluita del líder indi, i molt especial-
ment el sofriment del seu poble per a aconseguir 
fer valer la seva dignitat i finalment arribar a la seva 
independència.

Quan s’acabava cada sessió es feia un fòrum a 
classe per a explicar i resoldre els dubtes d’algun 
diàleg o actuació que no s’hagués entès o que no  
hagués quedat clar.

Les escenes parlaven per elles mateixes i van 
arribar molt endins de les tendres sensibilitats de 
l’alumnat.

El missatge promogut per Mahatma Gandhi 
d’aconseguir els seus objectius mitjançant la no-
violència, vàrem veure que donava els resultats 

esperats, i que havia funcionat tant en el context 
del personatge com en qualsevol altra situació de 
conflicte.

Vàrem intentar extrapolar-ho a les vides dels i 
de les alumnes perquè no oblidessin que hi ha me-
canismes d’expressió i mobilització democràtics 
per fer valer el seu parer, sense haver de recórrer 
a la brutalitat.

Vàrem parlar també de les Organitzacions No 
Governamentals perquè l’alumnat conegués el seu 
paper com a entitats sense ànim de lucre que es 
dediquen a lluitar democràticament pels drets d’al-
tres persones que viuen lluny d’aquí, a les quals 
en els seus països moltes vegades se’ls neguen els 
drets fonamentals.

«Democràcia vol dir moltes vegades lluitar. Llui
tar per allò que és just, per defensar la nostra lli
bertat, perquè es respectin els drets de la nostra 
comunitat.» (Gandhi).

Aquesta fitxa ens va tocar de molt a prop per-
què ens demanava que valoréssim la nostra parti-
cipació, tolerància i solidaritat en el nostre entorn 
més immediat: la família, la colla d’amistats i el 
grup classe.

Vàrem reflexionar sobre el fet que viure amb 
els altres no sempre és senzill: sovint significa estar 
entre persones que, amb tot el dret del món, pen-
sen, senten i actuen de manera diferent de la nos-
tra, i moltes vegades fins i tot de manera oposada.

Vàrem haver d’interioritzar els nostres senti-
ments i reconèixer les nostres debilitats. No va ser 
pas fàcil, va costar força que cadascun dels i les 
alumnes verbalitzés quan era tolerant i quan no, 
quan se solidaritzava amb una causa justa i quan 

no i quina participació i implicació mostrava en 
les tasques que ho demanaven, en un exercici fo-
namental d’autoreflexió.

«La convivència democràtica garanteix la 
participació i la implicació de tots els mem
bres del grup en igualtat de condicions i en la 
mesura de les seves possibilitats.»
«La democràcia ha d’estar present en el nos
tre dia a dia, perquè és una manera d’enten
dre la vida i les relacions amb les persones. 
Dins un grup, democràcia és participació, 
diàleg, respecte, solidaritat...»



I  PREMI CONVIURE A CATALUNYA

23

Fitxa 8 
LA DEMOCRÀCIA  
DE TOTHOM 
Representants i representats

Fitxa 9 
EL PARLAMENT DE 
CATALUNYA
Treballa per a tu

Aquestes fitxes ens varen permetre conèixer la 
tasca del Parlament de Catalunya, valorar la feina 
dels diputats i diputades i entendre com s’elaboren 
les lleis que regulen la nostra vida i la de la nostra 
societat.

Vàrem llegir els moments més destacats de la 
història de Catalunya que estan resumits en el llibre 
El Parlament de Catalunya (J. Sobrequés i Callicó, F. 
Vicens i I. E. Pitarch, Publicacions del Parlament de 
Catalunya, Barcelona: 2001) i seguidament vàrem 
respondre les qüestions que se’ns preguntava a les 
fitxes.

Ens vàrem adonar de les dificultats que ha tingut 
Catalunya després del Decret de Nova Planta del 
1716 per a fer valer les seves institucions, les quals 
van ser abolides aleshores i també després, durant 
la dictadura del general Franco.

Per a afavorir un millor coneixement de la insti-
tució del Parlament, vàrem decidir anar a visitar-lo i 
fer el taller «El meu Parlament».

També ens hem inscrit juntament amb quatre 
escoles més per a presentar una proposta de llei 
al Parlament escolar del dia 3 d’abril de 2006, que 
detallarem en pàgines següents. 
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2.3 Seguiment del procés  
del nou Estatut d’autonomia  
de Catalunya

A l’escola hem intentat resumir des de l’estiu fins avui 
el procés que ha seguit el nou Estatut d’autonomia de 
Ca ta lunya.

Ho hem fet conjuntament a l’aula en diferents 
classes llegint les informacions que ens donaven els 
diaris. Després de seleccionar-les, el treball ha quedat 
així: 

 ▪ Estiu del 2005 (juliol, agost i part de setembre). 
Negociacions entre els partits polítics catalans 
per a definir els punts del nou Estatut.

 ▪ 30 de setembre de 2005. Estatut acordat i apro-
vat pel vots favorables del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, el Grup Parlamentari dels 
So  cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - 
Verds i el vot en contra del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

 ▪ Octubre del 2005. L’Estatut és portat al Congrés 
dels Diputats de Madrid perquè donin la seva 
conformitat a la tramitació del text.

 ▪ Novembre del 2005. El dia 3 de novembre la 
pre sa en consideració del nou Estatut català és 
acceptada al Congrés dels Diputats.

S’obren les negociacions entre el Govern de 
l’Estat i el Parlament d’Espanya i el Parlament 
català per a acordar algunes qüestions del nou 
text d’Estatut en les quals hi ha discrepàncies: 

 ▪ Catalunya és una nació.
 ▪ El finançament català.
 ▪ Els blindatges de les competències. 

 ▪ Desembre del 2005. S’acaba el termini de presen-
tació d’esmenes en el Congrés sobre la proposta 
d’Estatut de Catalunya. El Partit Popular presenta 
una esmena a la totalitat de la proposta.

ESTATUT ACORDAT

1. Divuit mesos de negociacions entre els partits polítics.

2. Acord pactat el 29 de setembre i Ple del Parlament el dia 30. 

3. L’Estatut del 2005 ja està llest per enviar-lo al Congrés  

dels Diputats a Madrid. 

Aquests 18 mesos que s’han organitzat per a fer l’Estatut, nosaltres 

érem a la classe de l’escola esperant el moment que tinguessin l’Estatut 

fet. Hem fet poemes sobre la sanitat, el patrimoni català, l’urbanisme..., 

i hem fet molts exercicis del Parlament; hem explicat problemes i hem 

fet de diputats, resolent problemes com per exemple: què s’hauria de 

fer amb els «sense sostre».

Avui, dia 30, ens hem posat molt contents quan hem sabut que 

l’Estatut ja s’ha acabat. Espero i esperem que quan l’enviïn a Madrid 

ens concedeixin tot el que hem demanat per a millorar la vida dels ca-

talans.

Gràcies als partits polítics de Catalunya (PSC, CiU I ERC) i al Par-

lament de Catalunya es millorarà la vida dels catalans. També dono les 

gràcies a la nostra professora de català i socials, que ens ha ensenyat 

moltes coses del Parlament. Gràcies a Pasqual Maragall, Artur Mas i 

Josep-Lluís Carod-Rovira, per fer prosperar Catalunya. Demanem que 

Madrid no s’emporti tots els diners, que ens en deixin uns quants a 

nosaltres. També que no discriminin les persones dels altres països.

Nelson
30 de setembre de 2005
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2.4 Taller: El Meu Parlament 

7 d’octubre de 2005. Programa
 ▪ 10:00. Rebuda de l’escola a l’entrada del Par-
lament (als porxos davant la porta de mercade-
ries) i distribució de les xapes identificatives «El 
meu Parlament» i un document de simulació 
educativa de credencial de diputat/ada.
Entrada dels professors i professores i els alum-
nes per la porta de mercaderies. Trasllat del 
grup a la sala 1.
Constitució de cinc grups parlamentaris: PA, PE, 
PI, PO i PU (grups de cinc alumnes, aproxima-
dament).

 ▪ De 10:15 a 11:15. Simulació de la Sessió cons-
titutiva del Parlament i de la Sessió d’elecció del 
President de la Generalitat de Catalunya.

Simulació de la sessió constitutiva del Parlament: 
Constitució de la Mesa d’Edat: els dos alumnes 

més joves i el més gran van constituir els diputats i 
diputades de la Mesa d’Edat i van seure a la taula pre-
sidencial acompanyats d’un oficial major.

Elecció dels membres de la Mesa del Parlament: 
votació per paperetes amb una urna de tots els dipu-

tats i diputades que prèviament s’havien posat d’acord 
per grups parlamentaris per a escollir el president del 
Parlament i el vicepresident.

Els membres de la Mesa escollits van ocupar el 
seu lloc a la taula presidencial.

Simulació de la sessió d’investidura (d’elecció del 
president de la Generalitat): 

Els grups parlamentaris van debatre entre ells so-
bre qui seria el president o presidenta de la Genera-
litat. Després de cinc minuts de deliberacions es va 
votar per cridar el candidat a president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat va triar tres conse-
llers o conselleres.

Tot seguit vam visitar el Saló de Sessions.
 ▪ 11:15. Esmorzar ofert del Parlament de Ca ta-
lunya a la sala 2.

 ▪ 11:45–12:00. Represa del taller a la sala 1.
Intervenció del diputat Lluís Corominas, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

 ▪ 12:45. Acabament del taller.
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2.5 Simulació parlamentària:  
El Parlament Escolar

Per a conèixer millor la feina dels polítics i com fun-
ciona el Parlament de Catalunya vàrem participar en 
el Parlament Escolar del dia 3 d’abril juntament amb 
les quatre escoles de Catalunya que figuren a la con-
vocatòria anterior.

L’objectiu era viure el paper de la institució parla-
mentària en les societats democràtiques.

L’alumnat de l’escola va ocupar els escons del 
Parlament de Catalunya on normalment seuen els po-
lítics i polítiques catalans i es va portar a terme una 
simulació d’una de les funcions que es fan habitual-
ment al Parlament: aprovar lleis. Ens vam convertir en 
diputats i diputades per un dia.

A classe havíem treballat el Projecte de llei per a 
fomentar el civisme arreu del país. En Daniel havia 
estat escollit democràticament pels seus companys 
i companyes per explicar-lo detalladament des del 
faristol. El projecte sobre el civisme es va concretar 
en la redacció de 10 articles per a intentar frenar les 
actituds incíviques relacionades amb els grafits, els 
sorolls, les drogues o les escombraries.

Els nostres articles van ser titulats així: 
1. Vigilància ciutadana.
2. Autorització municipal.
3. Penalització judicial.
4. Redempció social.
5. Col·laboració institucional.
6. Participació ciutadana.
7. Criteris de selecció.
8. Especialització dels continguts.
9. Premis a les iniciatives populars.
10. Campanyes publicitàries.
La resta dels diputats i diputades ens van aprovar 

el Projecte i nosaltres també, després de posicionar-
nos durant un minut respecte als altres quatre projec-
tes, els vam votar afirmativament.

Vam haver d’aprendre a ser rigorosos amb el 
temps. El Sr. Ernest Benach va haver de tallar algunes 
de les intervencions que excedien el temps assenyalat 
per a cada centre.

Va ser una experiència que no oblidarem mai.
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3 PLURALISME

3.1 Evolució i procedència de l’alumnat 

Si pluralisme vol dir composició de la societat, diversitat de partits, de maneres de viure, 
de tradicions, creences, etcètera, a l’escola Perú s’exemplifica en el seu microcosmos el 
nou repte que les societats europees han d’estar disposades a assumir.
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3.2 Presència als mitjans  
informatius

Durant els darrers anys, el CEIP Perú ha estat present 
a diferents mitjans de comunicació, ateses les seves 
especials característiques i els projectes i programes 
educatius portats a terme per tot l’equip de profes-
sionals del centre per a millorar la pràctica docent i 
l’aprenentatge del nostre alumnat.

Uns exemples d’aquesta presència en mitjans de 
comunicació els trobem a: 

 ▪ Intervencions a TV3: programa «Entre línies» i 
diferents edicions del «Bon dia, Catalunya».

 ▪ Reportatges del centre en televisions: Antena 3, 
TV3, Canal 33, City TV, Tele Sants, etc.

 ▪ Articles en diaris: La Vanguardia, L’Informatiu 
de Sants, Línia de Sants, La Burxa, Toumaï,  
El Periódico Latino, El Universo (Equador), etc.

Revista Toumaï.
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4.1 Participació dels pares  
i mares en els tallers de la festa 
de final de curs
En tot moment, al centre educatiu ens plantegem la 
participació en el procés educatiu de les famílies del 
nostre alumnat.

Cada any, aquesta participació té el seu màxim 
exponent en la festa de final de curs, on les famílies 
col·laboren amb l’escola i les entitats del barri prepa-
rant diferents tallers per a l’alumnat del centre i per a 
altres pares i mares que hi desitgin participar.

El curs passat, es varen plantejar tallers de música, 
jocs, artesania i gastronomia procedents de les dife-
rents nacionalitats presents al centre, com poden ser: 

 ▪ Taller de pastisseria brasilera.
 ▪ Pintura amb henna: Marroc.
 ▪ Còctel de fruites: Bolívia.
 ▪ Pa amb tomàquet: Catalunya.

 ▪ Dansa del bhangra: Punjab.
 ▪ Cúmbia colombiana.
 ▪ Jocs tradicionals: Catalunya.
 ▪ Taller de titelles: Catalunya.
 ▪ Dulce de leche argentí.
 ▪ Malabars.
 ▪ Dames xineses.
 ▪ Cançó catalana: «És l’hora dels adéus».

La col·laboració de les famílies en aquests tallers va 
ser molt important i gràcies a això la festa va ser un 
gran èxit. Per això ja estem treballant conjuntament el 
professorat, els pares i mares i les entitats del districte 
amb moltes ganes en la propera festa de final de curs, 
que de ben segur engrescarà i agradarà a la mainada.

4 
Si participació vol dir ser membres de ple dret d’un estat democràtic, a l’escola Perú 
s’assoleix l’objectiu d’assimilar i apropar les cultures dels vint-i-un països que la formen 
dotant-les del liderat i la representació que són inherents a la seva condició.

PARTICIPACIÓ
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El projecte pedagògic que l’escola Perú va engegar 
l’any 2002, basat en la democràcia, l’autonomia, el 
pluralisme i la participació, s’ha anat demostrant al 
llarg d’aquestes pàgines que facilita la convivència, 
el diàleg, la solidaritat i la participació política de 
l’alumnat i de les seves famílies.

La superació dels reptes, la voluntat d’aconseguir 
l’èxit de l’alumnat, la convivència modèlica, l’estima 
i el respecte a la nostra terra són els desitjos que des 
de l’inici es varen perseguir i avui, quan presentem 
aquest treball, podem dir que ens sentim orgullosos de 
la tasca realitzada i mantenim la il·lusió de continuar 

cercant nous camins per a aconseguir l’enriquiment 
personal del nostre alumnat vingut d’arreu.

Voldríem des d’aquestes ratlles, en aquests mo-
ments, compartir el premi rebut del Parlament de 
Catalunya amb totes les escoles públiques del nostre 
país, on l’arribada d’alumnat estranger ha representat 
i representa un esforç d’adaptació i de recerca d’estra-
tègies tan gran.

Un cop més, moltes gràcies!

CEIP PERÚ
Barcelona

5 CONCLUSIONS
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