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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». 
Els treballs que es publiquen són els guanyadors de la tercera 

convocatòria que té per objectiu contribuir a la integració 
social per mitjà de la participació política. 



L’essència del Premi Conviure a Catalunya és l’edu-
cació en valors per a formar persones conscients i res-
ponsables, que s’impliquin en la vida col·lectiva i que 
participin en la comunitat. Reconeixent la tasca peda-
gògica i la contribució a la cultura cívica i a l’expan-
sió social de valors com ara el compromís social, la 
participació política, el respecte o una actitud crítica 
i activa, la tercera edició del premi que atorga l’As-
sociació d’Antics Diputats va guardonar la primavera 
passada el CEIP Eiximenis de Girona, el CEIP Terres 
de Ponent de Lleida i el Col·legi Sant Ignasi de Sarrià.

Així doncs, aquest premi és alguna cosa més que un 
guardó destinat a promoure projectes, perquè busca 
reconèixer i, sobretot, difondre experiències i trajec-
tòries compromeses amb la societat, i aconseguir, així, 
un efecte de taca d’oli. Com a país, i treballant pen-
sant en el futur, cal que la construcció de la socie-
tat actual, i per tant també de les noves generacions, 
es faci abonant valors ètics, cívics i de convivència. 
Hi insisteixo perquè no ho podem passar per alt: la 
participació política és un valor fonamental que ens 
cal potenciar, tenint sempre present que els valors co-
muns d’un país no són només els que donen cohesió, 
sinó també impuls col·lectiu.

Els propers anys ens esperen molts reptes de país,  
i la ciutadania tampoc no se’n pot desentendre; les 
institucions no ho farem. Necessitem tota l’energia 
política. Necessitem tota la potència d’aquesta ener-
gia per a fer de Catalunya un país millor, un país 
amb futur.

ERNEST BENACH I PASCUAL

President del Parlament de Catalunya

Presentació 





Pròleg 

Conviure a Catalunya és el nom del premi que convoca 
l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Ca   ta lu-
nya per a reconèixer els programes pedagògics impul-
sats pels centres educatius que enalteixin els valors de 
la democràcia, la convivència i la participació política, 
també en actuacions del Parlament. 

És el nom del premi perquè conviure a Catalunya és 
la fita diària que milers de professionals de l’educació 
difonen exemplarment al seu alumnat, als infants i jo-
ves que són el futur de Catalunya. El professorat i tam-
bé les persones que treballen en els centres (personal 
de la cuina i del temps de lleure, monitors, bidells...) 
contribueixen a transmetre els valors necessaris per a 
la bona convivència social emmarcada pel compro-
mís amb l’educació, la cultura cívica i el país. 

L’alumnat va fent seus, al llarg dels anys d’escolaritza-
ció i de forma serena però constant, els mèrits atorgats, 
les capacitats cultivades i l’esperit d’estimació. La ciu-
tadania del futur ha de forjar-se des de l’escola del pre-
sent a partir de la consciència i la responsabilitat, ha 

d’implicar-se en la vida col·lectiva i ha de participar en 
la comunitat.

El jurat, tenint en compte els criteris de les bases, vam 
considerar que el premi mereixia més d’un guanyador. 
Va ser una elecció delicada i complexa per la qualitat 
dels projectes i per la contribució a la participació cívi-
ca i ciutadana que comunicaven els programes descrits.

Tots els treballs presentats tenien condicions per al guar-
dó, de la qual cosa es poden congratular els equips de 
professorat participants. Finalment, la designació va ser 
per als projectes Conèixer el barri, de l’escola Terres de 
Ponent, de Lleida; Programa pedagògic d’educació de-
mocràtica, de l’escola Eiximenis, de Girona –ambdós 
adreçats a tot l’alumnat–, i Programa social del batxille-
rat, del Col·legi Sant Ignasi-Sarrià, de Barcelona. L’en-
horabona a tots els participants.
 

TONA CASTELL

Subdirecció General de Comunicació  

i Atenció a la Comunitat Educativa - Departament d’Educació





TRETS IDENTITARIS DEL CENTRE

L’escola CEIP Terres de Ponent fa vint-i-cinc anys que 
està educant al barri del Secà de Sant Pere, de Lleida. 

La interculturalitat és viscuda com una font de ri-
quesa en què cadascú pot aprendre molt de l’altre. 
Estem plenament convençuts de la riquesa que la di-
versitat comporta. Diversitat no sols entre persones 
provinents de cultures diverses, sinó també la diver-
sitat que es dóna entre les persones nascudes aquí, 
diversitat i individualitat, que és tret distintiu de tota 
persona i que cal atendre com es mereix.

Per això l’atenció personalitzada és una autènti-
ca realitat a la nostra escola, fruit del convenciment i 
d’una organització que ho fan possible.

Avui podem dir que, de veritat, el procés que 
anem seguint està donant bons resultats. El treball en 
equip i la forta implicació de tots els mestres n’han 
estat la peça clau.

Volem que cada alumne se senti acceptat i estimat ja 
des del primer moment que trepitja l’escola. Sabem que 
una bona acollida predisposa positivament a adaptar-se 

i a aprendre. Això ho fem a partir d’una organització 
complexa i diferenciada que permet el seguiment de ca-
dascú d’acord amb el seu ritme i les seves possibilitats.

Donem molta importància a l’acompanyament tu-
torial i al treball en equip. Com a escola, hem fet una 
aposta clara per una educació personalitzada, inno-
vadora i creativa.

Ja fa uns quatre anys que a l’escola hi ha alum-
nes de procedències molt diverses. Això va fer que 
ens plantegéssim a fons aquesta realitat i vam iniciar 
un procés de reflexió entorn d’aquest fet i dels passos 
que ens calia seguir per fer una feina ben feta. Tot 
això va quedar plasmat en un projecte de direcció per 
a l’atenció a tota la diversitat, amb objectius, accions 
concretes dirigides als mestres, als alumnes, a les fa-
mílies, i també com a escola en general.

Ja des d’infantil s’ha optat per un treball creatiu en 
l’àmbit de la lectura i l’escriptura, amb projectes en-
grescadors de contes, poesies, receptes, endevinalles, 
exposicions fora del centre escolar... Veure el produc-
te final del seu esforç motiva i estimula els alumnes a 
avançar-hi.

CEIP Terres de Ponent
Conèixer el barri de l’escola
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En aquesta mateixa línia, el nostre centre està 
compromès en tot el que fa referència al medi am-
bient. Aquest curs participem activament en els pro-
jectes «Escoles Verdes» i «Agenda 21 escolar».

Tot objectiu educatiu que ens plantegem, i en es-
pecial tot el que fa referència a l’atenció a la diversitat, 
parteix del convenciment i la defensa incondicional 
de la igualtat dels éssers humans. Passant per línies 
d’actuació concretes en l’àmbit de coneixement d’al-
tres cultures i formes de vida, treballem alhora amb 
entusiasme perquè creixi el desig d’integració a la 
nova cultura que els acull: el coneixement de la llen-
gua i de la identitat del poble català, perquè conei-
xent-lo puguin i sàpiguen acollir-lo i estimar-lo.

Sabem el que ens cal aquí i arreu, davant el fet 
de la multiculturalitat, fet que no farà marxa enrere, 
i els educadors n’estem convençuts. Som persones 
amb una sensibilitat professional oberta, coherent, 
educadors que valorem i estimem la nostra tasca, 
que estimem cada infant concret que tenim al davant, 
educadors convençuts de la riquesa que representa 
viure i educar en un context intercultural on podem 
aprendre molt els uns dels altres.

Tot projecte, sigui de la tipologia que sigui, s’ubi-
ca i emmarca en un espai, en unes condicions con-
cretes i té uns trets peculiars que fan que sigui diferent 
d’altres que, a primera vista, semblen iguals.

El CEIP Terres de Ponent es troba situat al Nord-
Oest, en un barri de Lleida anomenat Secà de Sant 
Pere i, dins d’aquest, al final de la seva avinguda, en 
un turó elevat que domina Balafia i l’horta de Sant 
Ruf. Fou inaugurat ara fa vint-i-cinc anys. A part 
d’aquest centre, existeix una altra escola, el CEIP Gi-
nesta, de tipologia CAEP igual que el nostre. A banda 
dels dos centres del barri, hi ha un altre col·legi con-
certat molt proper, on assisteixen gran part dels nens. 
La majoria d’alumnes d’aquests centres, una vegada 
finalitzada l’educació primària, continuen els estudis 
a l’IES Torre Vicens, ubicat entre els barris de Balafia 
i el Secà de Sant Pere.

El Secà de Sant Pere és un barri que neix com a 
conseqüència del fenomen migratori que va tenir lloc 

a Catalunya durant els anys 50, on hi ha un sector de 
la població no catalanoparlant que procedeix princi-
palment d’altres llocs de l’Estat espanyol. 

La seva població (2.983 hab.) presenta, en gene-
ral, un percentatge molt elevat d’analfabets o perso-
nes amb estudis primaris incomplets i amb un índex 
socioinstructiu inferior a la mitjana de Lleida. 

Actualment el 70% de la població del Secà és 
nascuda a Catalunya, i entén el català i el sap parlar, 
però no escriure’l, presenta un dèficit lingüístic i no 
es va adaptant lingüísticament al medi. Alguns dels 
immigrants són d’ètnia gitana, de raça negra, sud-
americans, del Magrib i de l’Europa de l’Est. Aquesta 
conjuntura provoca que les deficiències lingüístiques 
siguin importants per a aquest col·lectiu. La llengua 
és considerada en un pla secundari, ja que en alguns 
casos no tenen les necessitats cobertes i, per tant, els 
seus nivells de benestar social són precaris.

Ens trobem, doncs, amb un nucli de població que 
té una problemàtica social més agreujada, que com-
porta definir en una primera fase les necessitats so-
cials i en una segona fase les necessitats lingüístiques 
per a poder integrar-los progressivament dins d’un 
procés motivador que els condueixi a l’arrelament 
dins la comunitat en què vivim.
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L’alumnat del nostre centre, en part, prové del 
mateix barri: autòctons, d’ètnia gitana, un grup de 
nens de les Llars d’Infants Torre Vicens i un altre grup 
molt nombrós que prové de diferents punts de la ciu-
tat de Lleida. Aquests últims utilitzen tots transport es-
colar. Cal afegir també que disposem d’una minoria 
d’alumnes provinents de famílies ben estructurades i 
amb bon arrelament social. Del total dels alumnes, 
aproximadament el 80% són d’origen immigrant que 
s’han anat incorporant des del curs 2004-05. La ma-
joria són d’origen romanès, subsaharià, magribí i del 
Centre i Sud d’Amèrica. Si a aquesta realitat hi afegim 
els alumnes d’ètnia gitana, tenim un 80% d’alumnes 
amb necessitats educatives específiques.

 �En general el nivell socioeconòmic de les famílies 
és mig-baix o baix.
 �La llengua utilitzada majoritàriament en l’àmbit fa-
miliar en els alumnes autòctons és el castellà i, en 
el dels alumnes nouvinguts, llur llengua d’origen.

El nostre centre és un CAEP (Centre d’Atenció 
Educativa Preferent), és a dir, escola que escolaritza 
majoritàriament alumnes amb especial dificultat per 
arribar als objectius generals de l’educació, a causa 
de les seves condicions socials i culturals.

Els alumnes nouvinguts o de parla diferent a la 
catalana reben una atenció del centre que desplega 
els mitjans necessaris per integrar-los al més ràpida-
ment possible a la comunitat educativa. Tot i això, el 
centre té un Pla d’acollida i integració molt acurat per 
a aquests alumnes, ja que el percentatge de matricu-
lació durant el curs és molt elevat i continu. 

La tipologia entre els alumnes que tenim a les aules 
és ben diferent dels uns als altres. Per una banda, te-
nim uns quants alumnes provinents d’un nivell socio-
econòmic mitjà, les famílies dels quals es dediquen 

bàsicament a treballar en fàbriques, en el comerç i 
en el sector serveis. Són, en general, alumnes i pares 
molt assentats i molt pendents de les tasques escolars. 
Per un altre costat, tenim 4 alumnes pertanyents a les 
Llars i un altre grup nombrós de nouvinguts que, si 
bé tenen greus problemes amb la llengua, es mostren 
motivats davant l’aprenentatge, malgrat la poca o  
nul·la implicació dels pares.

La nostra escola té una nova realitat; vol basar l’ac-
tuació en l’obertura a l’entorn, potenciant cada dia 
més la participació de tots els estaments que formen 
part de l’escola, que és la base perquè aquesta tiri en-
davant amb una cultura i una personalitat pròpia. Com 
hem dit abans, l’escola s’està fent gran a nivell de ma-
trícula, està prenent volada en el barri i ens sembla que 
cal aprofitar l’oportunitat de guanyar-nos la confiança 
dels pares i els alumnes que tenim i que vindran. 

L’edifici escolar actualment presenta millores 
en l’espai degudes a les obres que es van fer l’estiu  
del 2007, en què es van realitzar tres tutories noves 
per a poder fer agrupaments i atendre millor la diver-
sitat. Però encara estem pendents del projecte d’am-
pliació del centre, ja que encara estem mancats de 
molts espais que l’escola necessita. D’altra banda, els 
espais d’esbarjo són privilegiats, amb uns patis aire-
jats i molt grans, dividits en tres parts: una zona pavi-
mentada, dedicada a la pràctica d’esports; una altra 
amb terra, i la tercera amb sorra i tancada, la qual dis-
posa d’algun element psicomotriu i de joc simbòlic, 
destinada als nens d’educació infantil. També té un 
reduït menjador que funciona amb servei de càtering.

L’escola disposa de diferents recursos materials, 
que s’haurien d’ajustar a la nova realitat, tant pel que 
fa als cursos i a les especialitats com pel que fa als do-
cuments formals, ja que caldrà actualitzar-los i ade-
quar-los, plasmant sobretot l’atenció a la diversitat, 
tret característic de la nostra escola. 
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EL PROJECTE

L’entorn més proper:  
conèixer el barri de l’escola
OBJECTIUS

L’objectiu general és desenvolupar un eix transversal: 
l’entorn més proper a l’infant per a una educació in-
tercultural, participativa i inclusiva entre l’escola i el 
nostre barri, per evitar qualsevol tipus de marginació 
i exclusió.

Objectius concrets:
 �Aconseguir la integració socioafectiva de tot l’alum-
nat en el barri de l’escola.
 �Millorar l’autoimatge dels alumnes i de l’escola 
mitjançant la interacció i l’intercanvi entre el barri 
i el centre.
 �Descobrir i conèixer el barri de l’escola.
 �Desenvolupar una identitat col·lectiva.
 �Implicar als agents socials del barri en el projecte.
 �Potenciar la coordinació entre tot l’equip docent.
 �Millorar les competències comunicatives de l’alum-
nat aprofundint en les quatre habilitats de la llengua 
(escoltar, parlar, llegir i escriure), a partir de les sor-
tides realitzades.

En aquest centre creiem necessari:

 �Vincular l’escola i els seus alumnes a l’entorn im-
mediat del barri. Mitjançant aquest projecte s’in-
tentarà interrelacionar l’escola al barri i potenciar 
una educació inclusiva, tot ubicant-lo en el currí-
culum com un eix transversal.
 �Implicar tot l’alumnat i el professorat del centre 
d’acord amb els eixos del Pla per a la llengua i la 
cohesió social.

Les activitats del projecte

Temporització 1r curs (2006-2007)  2n curs (2007-2008)

Educació infantil

Els oficis del barri:
 � Mecànics
 � Mestres
 � Botiguers
 � Banquers
 � Urbà/carter
 � Escombriaires...

Les botigues del barri

Cicle inicial
Despertar el gust per la lectura:

 � Biblioteca del centre cívic del barri
Els carrers del barri 
del Secà de Sant Pere

Cicle superior

Visites i descripcions de llocs d’interès del barri:
 � Descripció d’un entorn
 � Entrevista a Julián Garrido, president de l’associació de veïns
 � Visita al centre cívic del barri
 � Visita a les places del barri
 � Visita a les piscines
 � Visita al camp de futbol
 � Visita a la casa xinesa
 � Visita a les altres escoles i l’institut
 � Observació de la panoràmica de la ciutat i de l’Horta de Lleida. La vista
 � Seguiment del barri mitjançant una persona guia
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Cicles Activitat al barri Activitat a l’aula

Educació 
infantil

 � Visita al barri per descobrir els oficis
 � Creació d’un racó: l’ofici que més  
ens agrada
 � Ampliació de la biblioteca, video- 
 teca, DVD d’aula referent als oficis
 � Visita al barri per conèixer les boti-
gues
 � Visita a diferents comerços del barri 

 � Treball a l’aula: recull de fotografies,  
vocabulari, expressions...
 � Realització d’un mapa conceptual per  
interrelacionar els diferents oficis
 � Elaboració d’una enquesta per saber  
quin és l’ofici que més ha agradat
 � Elaboració de murals a l’aula sobre  
les botigues del barri
 � Mural sobre el treball del cicle d’edu-
cació infantil

Cicle 
inicial

 � Visita al barri per anar a visitar la  
biblioteca del centre cívic
 � Veure el funcionament i la funcio-
nalitat d’una biblioteca pública
 � Estudi de tots els indicis textuals  
dels llibres, contes, etc.: autor, il·lus-
trador, editorial, títol, resum...
 � Sortida a la biblioteca pública de  
Lleida per comparar-la amb la del 
barri i l’escola
 � Visita al barri per treballar els seus 
carrers

 � Treball a l’aula: recull de fotografies,  
vocabulari, expressions...
 � Organització de la biblioteca d’aula:  
servei de préstec/omplir fitxa... 
 � Exposició al passadís per explicar-ho  
als altres cicles.
 � Fitxes per treballar allò que s’ha obser-
vat en les sortides als carrers del barri
 � Mural sobre el treball del cicle inicial

Cicle mitjà 
i superior

 � Sortida al pati per treballar la  
descripció de la nostra escola

 

 � Visita al barri per descobrir entorns 
d’interès:
 ▪Visita al casal social

 ▪Visita a les places del barri

 ▪Visita a les piscines

 ▪Visita al camp de futbol

 ▪Visita a la casa xinesa

 ▪Visita a les altres escoles i a l’institut

 � Entrevista a Julián Garrido,  
president de l’associació de veïns, 
per incloure-la al treball cooperatiu 
d’aula
 � Observació de la panoràmica  
de la ciutat i de l’Horta de Lleida.  
La vista

 � Fitxes on s’anoten les característiques  
de la nostra escola
 � Dibuix de l’escola
 � Grup d’experts
 � El treball cooperatiu

 

 � Llistat de diferents entorns característics 
del barri
 � Classificació de les fotografies
 � Realització d’un treball específic  
de cada entorn per parelles, guiat  
i cooperatiu (lloc i situació, descripció, 
servei o ús que se’n fa). Amb PPT
 � Descripcions guiades per grups,  
sobre les places del barri
 � Mural del treball del cicle mitjà i  
superior
 � Dibuixos de diferents panoràmiques  
del barri, utilitzant diferents tècniques 
inspirades en el pintor Vincent van  
Gogh
 � Treball a l’assignatura de medi del  
paisatge rural i paisatge urbà
 � Descripció de diferents paisatges  
rurals i urbans

Seqüència per dur a terme les activitats
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El cicle d’educació infantil va portar a terme un pro-
jecte per a conèixer les botigues que hi ha al barri de 
l’escola, el Secà de Sant Pere, i així donar continuïtat 
a la feina ja iniciada l’any anterior: els oficis del barri.

Activitats que hem portat a terme

Les botigues del barri (any 2007-2008) 

QUÈ SABEM?

 �Pluja d’idees: quines botigues coneixem? Què en 
sabem, de les botigues del barri? Quina ens agrada 
més?... Després, copsar-les en un mural expositiu 
en el racó de la botiga triada pels alumnes, a partir 
d’una estadística.

QUÈ VOLEM SABER?

 �Recollir informació, relacionada amb el tema, de 
diferents fonts: a casa amb l’ajuda de les famílies, 
internet, visionant algun documental...
 �Visita a algunes de les botigues del barri: carnisseria, 
pastisseria, fruiteria, farmàcia, floristeria i quiosc, tot 
fent un recull fotogràfic per al racó del pro jecte.
 �Elaboració d’un mapa conceptual, col·locat també 
al racó de la botiga, perquè tots els alumnes puguin 
consultar-lo.
 �Realització d’activitats relacionades amb el tema: 
làmines, cartrons amb noms, dibuixos, fotogra fies...
 �Joc simbòlic de la botiga triada: juguem a comprar 
i a vendre els productes específics de cada botiga.

QUÈ HEM APRÈS?

 �Avaluarem el grau d’obtenció dels objectius didàc-
tics mínims proposats, si el material ha estat l’ade-
quat, l’organització, la planificació...
 �Autoavaluació: els alumnes realitzaran un qües tio-
nari per comprovar diferents ítems que es confec-
cio naran prèviament.

Les biblioteques de l’escola

Al cicle inicial, durant el primer any del pro-
jecte, van fer un estudi de les biblioteques  
de l’escola, per acostar així l’infant al món de 
la lectura en les biblio teques i orientar-lo per 
poder utilitzar les biblioteques del seu barri.  
A més, es va fer un ampli treball de la llen-
gua, a causa que molts infants del cicle 
inicial són nouvinguts. Els alumnes, a partir 
del treball de les biblioteques, van anar cons-
truint contes a l’aula i el seu vocabulari es va 
anar ampliant.

Passos del projecte

 �Les biblioteques de l’escola: Es va fer un 
mural expositiu de la biblioteca per conèi-
xer com funciona una biblioteca, les fun-
cions, les normes, l’organització...

 �A cada classe hi ha un racó destinat a la 
biblioteca d’aula, amb les seves normes  
i amb els diferents contes que els alum-
nes poden consultar i llegir. A més a més, 
es poden visualitzar els carnets de biblio-
teca per seguir el control de préstec.

 �El préstec de llibres funciona de la se-
güent manera: al darrere del carnet es 
registra el nom del llibre i la data de prés-
tec. Si els lectors el retornen a temps i en 
bones condicions, se’ls col·loca un gomet 
verd; si, pel contrari, no el retornen o el 
retornen en mal estat, se’ls posa un gomet  
vermell. Si tenen tres gomets vermells, la 
propera setmana no es podrà agafar  
el conte.
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Per vincular els alumnes a l’entorn immediat del barri 
on es troba la seva escola i donar-los a conèixer i 
treba llar tot allò que hi ha al seu voltant, durant el 
curs 2006-2007 (primer any del projecte) el cicle mit-
jà va realitzar un treball per visitar els llocs d’interès 
del barri: fer un exhaustiu estudi, anotar les informa-
cions que anaven recopilant en la visita i posar-ho 
en comú a l’aula, mitjançant el treball cooperatiu. 
Els alumnes van aprendre a seguir els passos per po-

der fer una descripció correcta. Cal dir que a l’aula 
prèvia ment es va fer un treball d’allò que els alumnes 
havien d’anar anotant i observant en les visites. 

Treball de descripció a l’aula

La presidenta de l’àrea de la dona del casal social 
del barri del Secà va ser l’encarregada de fer als nens 
i nenes una visita guiada per tots aquest indrets del 
barri. 

Perquè els alumnes realitzessin les descripcions 
es van seguir les següents pautes:

 �Anàlisi de descripcions a l’aula: de persones, ani-
mals, ambients, paisatges...
 �Escriptura per part de la mestra d’una descripció: 
modelatge.
 �Escriptura col·lectiva de descripcions o bé escrip-
tura en petit grup i revisió col·lectiva per elaborar 
les eines d’ajuda. 

Elaboració d’eines d’ajuda:
 �Guia per escriure descripcions.
 �Llistes d’adjectius.
 �Llistes de locucions.
 �Llistes d’adverbis.
 �Llistes de connectors.
 �Fitxa d’autoavaluació.

La primera descripció que es va treballar seguint 
les línies d’ajuda va ser la de l’escola. Primer la van 
anar a observar i van anar anotant formes, colors i 
característiques de l’escola i en van fer el dibuix.

A continuació es van fer les descripcions dels in-
drets més importants del barri del Secà de Sant Pere. 

La meva escola bonica

La meva escola està situada al barri del Secà a 
l’avinguda de Sant Pere, a Lleida, i s’anomena 
CEIP Terres de Ponent.

L’edifici és una mica gran, està fet amb maons 
i és de color carn. Té forma rectangular. També 
es pot observar dues banderes i a més a més 
una antena parabòlica. Hi ha una terrassa molt 
gran i té una vista meravellosa.

La façana està feta de ciment i de maons, té una 
pila de finestres decorades.

El nostre meravellós pati té 5 zones per jugar, 
però no tenim sempre totes les zones lliures, 
perquè quasi sempre estan ocupades. N’hi ha 
alguns arbres frondosos i vells al nostre pati, 
però no fan molta ombra. El lloc on ens podem 
cobrir del sol o de la pluja és el porxo.

Però no som l’única escola del barri, perquè hi 
ha una altra escola que es diu CEIP Ginesta.

Una mostra de descripció feta per un grup d’alumnes, 
després de seguir-ne les pautes de treball.
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Durant el curs 2007-2008, els alumnes de cicle mitjà 
van continuar amb el projecte i les descripcions dels 
llocs d’interès del barri, en concret les seves places. Per 
grups i seguint les pautes del treball cooperatiu, es van 
anar formant els grups d’experts. Cada un dels grups 
s’encarregava de fer la descripció d’una de les places 
que prèviament s’havien anat a visitar i es van pren-
dre les corresponents anotacions. Alumnes prenent les 
anotacions per poder fer les descripcions a l’aula.

Després es formaven grups nous on hi havia un 
membre de cada grup d’experts que llegia i explicava als 
altres membres del grup la descripció de la seva plaça.

Els alumnes de cicle superior vam encarar el projec-
te del barri seguint les directius que des de l’escola 
s’havien proposat: conèixer l’entorn més proper de 
l’escola on estudien els nostres alumnes. 

Les activitats que vam preparar per treballar amb 
els alumnes anaven encarades a conèixer els paisat-
ges que envolten la nostra escola, ja que aquesta es 
troba situada en un dels turons de la ciutat de Lleida 
i el paisatge de què s’hi gaudeix no es troba en altres 
barris de la ciutat. La majoria d’escoles de Lleida que-
den envoltades per grans edificis on la natura queda 
reduïda a la vegetació que hi pugui haver dins del 
pati de cada escola. En canvi, sortir al pati de la nos-
tra escola significa quedar envoltat de natura. Però 
no només és l’escola la que gaudeix de la natura,  
sinó tot el barri. En un extrem els camps es fan extensi-
bles fins on comença la ciutat. En l’altre, la vista es 
perd fins arribar on comença la serra del Montsec.

Prèviament a l’aula i aprofitant els continguts de 
l’àrea de Coneixement del Medi, els alumnes de 5è 
i 6è van conèixer quines eren les principals caracte-
rístiques d’un paisatge urbà i d’un paisatge rural. Un 
cop que els alumnes podien distingir entre els dos 
tipus de paisatge, vam realitzar una sortida pel barri 
per comprovar aquestes diferències. 
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Vam aprofitar la sortida per conèixer els principals 
carrers, places i edificis emblemàtics que té el barri. 
Vam fer-ne un reportatge fotogràfic per poder des-
criure‘ls posteriorment a l’aula. Tot i així i per no obli-
dar-nos-en, vam agafar quatre dades del que anàvem 
veient i ho anotàvem en una llibreta; així seria més 
fàcil de descriure quan fóssim a l’aula.

Mentre anàvem aprenent aquestes noves tècni-
ques pictòriques i les posàvem en pràctica, vam tre-
ballar la segona part del nostre projecte: la descrip-
ció d’un paisatge. Mitjançant el treball cooperatiu, 
vam fer la descripció dels dos tipus de paisatge que 
es contemplen des del barri i que anàvem pintant a 
l’hora de tallers: el paisatge rural i l’urbà. 

Vam aprofitar el reportatge fotogràfic i els apunts 
que havíem agafat durant la sortida per descriure els 
espais més emblemàtics del barri.

Finalment i un cop vam tenir tota la feina enlles-
tida, vam posar-la en comú amb tot el cicle i vam 
preparar els murals per a l’exposició.





PRESENTACIÓ

Des de fa gairebé vint anys, el més que centenari 
Col·legi Sant Ignasi-Sarrià de Barcelona desenvolupa 
de manera pionera a Catalunya un programa social 
per als nostres alumnes de batxillerat. La culmina- 
ció de la formació dels nostres estudiants, després de 
molts cursos entre nosaltres (quinze anys), hem vol-
gut imprimir-la d’uns valors fundants i fonamentals 
per a la persona. No prioritzem que els nostres alum- 
nes esdevinguin grans metges, grans empresaris, grans 
ad  vocats, grans periodistes, grans psicòlegs, grans edu- 
cadors, grans enginyers, grans infermeres, etc.; prete-
nem, amb totes les nostres forces, que els nostres alum-
nes esdevinguin grans persones que els permetin 
posteriorment ser els millors metges, els millors em-
presaris, advocats, mestres, infermeres, etc. El matís 
sembla insignificant, i en canvi és, o pretén ser, el 
moll de l’os del nostre ideari, de la nostra pedagogia i 
del nostre fer de cada dia.

Un exemple concret d’aquesta prioritat, d’aquest 
objectiu, d’aquest ideal, és el Programa Social del Bat-
xillerat, que el Departament d’Acció Social del nos  - 
tre col·legi desenvolupa consolidadament any rere 
any des de fa una vintena d’anys. Ens satisfà, ens 
enor gulleix i ens motiva a continuar coneixent les  
ex perièn cies que dia a dia els nostres alumnes ens ex pli- 
quen i s’emporten dels seus serveis socials amb gent 
gran, infància en risc o disminuïts de tota mena. 
Ens sorprenen a cada moment amb noves visions,  
i ens confirmen que l’educació esdevé aprenentatge 
quan es fa vivència: és el principi de l’aprenentat-
ge-servei.

Alguns d’aquests alumnes han encetat d’aquesta 
manera la seva trajectòria en el voluntariat social,  
que es desenvolupa fortament en la seva etapa de  
formació superior; d’altres, s’han decantat per l’edu-
cació social gràcies a aquestes experiències, o bé 
s’han implicat i s’han decidit més fermament a esde-
venir metges o infermeres per les experiències tin-
gudes; empresaris o gestors d’ONL; altres han arribat 
fins i tot a liderar alguna de les entitats amb les quals 
el col·le gi havia entrat en contacte i hi havia enviat 
alumnes, i avui són el contacte que tenim per a con-
tinuar enviant nous estudiants.

Ens satisfà, per tant, presentar-vos aquest projecte 
que acuradament hem anat millorant i esmolant curs 

rere curs, fins al projecte que ja és una realitat i que 
aquí us presentem. Hem fet nostre el savi pensament 
pedagògic del mestre Confuci:

«Un dia em diràs coses importants, però segur que les 
oblidaré; un altre dia mes les intentaràs explicar i és 
possible que les entengui; però finalment, quan me 
les vas fer viure, és quan les vaig aprendre.»

Aquest és el principi rector del Programa Social 
del Batxillerat, al Col·legi Sant Ignasi-Sarrià de Barce-
lona des de fa vint anys.

TRETS IDENTITARIS DEL CENTRE
LA PRÒPIA HISTÒRIA

Des de la fundació del Col·legi Sant Ignasi el 1895, i 
en la primera època que podríem situar entre 1895  
i 1939, l’escriptor i periodista català Gaziel (antic 
alumne del centre), sintetitzava així el dia a dia de 
l’escola: «Estudiàvem, pregàvem; estudiàvem, pregà-
vem.» L’actual edifici del col·legi s’inaugura el 3 de 
desembre de 1895, però ja havia estat inaugurat el 
centre a Manresa el segle xvii, des d’on es trasllada 
a l’edifici modernista de finals del segle xix. Se se-
gueix la política educativa jesuítica de Manresa, però 
adaptant-la i assuaujant-la. El 1915 es tanca l’escola i 
els alumnes són invitats a continuar en altres centres  
dels jesuïtes, a Barcelona, Saragossa o València.  
Ocupen l’edifici, que rep el nom de Col·legi Màxim, 
jesuïtes encara en període de formació que estu dien 
filosofia i teologia. A partir de 1927 comparteixen 
l’edifici el Col·legi Màxim i el de Batxillerat. Hi co-
mencen a estudiar alumnes que tenen entre set i nou 
anys. Hi ha canvis pedagògics importants, dirigits pel 
P. Moisès Vigo. Durant la II República, com a con-
seqüència del decret d’expulsió dels jesuïtes, la Ge-
neralitat confisca el col·legi. Els jesuïtes obren l’Aca-
dèmia Ramon Llull, que és igualment confiscada en 
començar la Guerra Civil. Se n’obre encara una altra, 
l’Acadèmia Margenat.

La segona època és la que ve marcada per la post-
guerra: de 1939 a 1965. Són anys que el professor 
emèrit de la Universidad Comillas de Madrid, jesuïta 
i exalumne del centre, Antoni Blanch, cataloga de la 
següent manera: «L’excel·lència i l’emulació servien 

Col•legi Sant Ignasi-Sarrià
Programa Social del Batxillerat
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de ressort». Durant aquests anys hi ha una manera de 
fer comuna, amb dos moments crítics: el primer, des-
prés de la Guerra Civil (els més grans han viscut en  
les dues Espanyes, amb ideals diferents), i els últims 
del període (durant els quals s’experimenta una millora 
econòmica, que no va acompanyada encara d’una de 
política). El període central és el més tranquil. Són anys 
de disciplina, estudi i vida de pietat. L’educació secun-
dària a Espanya depèn majoritàriament dels religiosos. 
Les millores pedagògiques, que n’hi ha, són més de  
capacitació personal dels docents que de reforma so-
cial i estructural. El col·legi és summament absorbent. 
No solament s’hi passen els dies feiners, sinó també els 
de festa: actes de la Congregació Mariana, catecismes, 
partits del dijous a la tarda, cine del diumenge...

La tercera època és la dels anys 1965-1981; són 
anys de canvis a l’escola: intervenció de l’Associació 
de Pares en el funcionament del col·legi, professorat 
femení, coeducació, quota responsable, mares cate-
quistes, funció social dels camps d’esport, ampliació 
del nombre d’alumnes i disminució del de jesuïtes, 
fi de les promulgacions de dignitats, de l’internat, de 
les misses diàries. La Companyia de Jesús es planteja 
la transformació dels seus centres educatius, i con-
cretament del Sant Ignasi-Sarrià. Es parla de deixar 
de tenir-ne la propietat pel que té de poder. En el 
camp de l’educació, es lluita per la igualtat d’oportu-
nitats. Una educació laica lluita per un ensenyament 
públic de major envergadura i qualitat, en oposició 
als col·le gis de l’Església, que comencen a formular 
els seus ideals en idearis, i a Catalunya s’agrupen al 
voltant del Secretariat de l’Escola Crisitiana. Enfronta-
da a aquests centres, apareix la idea que l’escola ha de 
ser neutra i que les escoles no han de tenir ideari. És 
l’època en què la Companyia de Jesús (els jesuïtes), 
titular del centre, són dirigits pel P. Pedro Arrupe, que 
imprimí continguts socials de fons en els jesuïtes, els 
novicis i estudiants, i els alumnes dels col·legis en es-
pecial, amb la màxima d’Arrupe d’educar «homes i 
dones per als altres».

Qui va substituir al carismàtic Superior General 
dels jesuïtes, Arrupe, fou el P. Peter Hans Kolvenbach, 
que va agafar el seu testimoni i continuà la seva tasca 
amb sentències que il·luminaven el caminar del nostre 
centre: «L’humanisme cristià inclou necessàriament 
l’humanisme social». És la quarta època, la de 1981 
a 1995. Després de molts anys sense una aplicació al 
peu de la lletra de la Ratio studiorum (regla de peda-
gogia ignasiana) durant els quals cada col·legi segueix 
la seva pròpia metodologia, els jesuï tes es pregunten 
si hi ha alguna característica que identifiqui les seves 
escoles arreu del món. Es publica el document Carac-
terístiques dels col·legis de la Companyia, que aplica 
l’espiritualitat de sant Ignasi a l’educació. Després es 
publiquen les línies pedagògiques de la Ratio, que 
encara tenen vigència i actualitat. Es va dissenyant 
un nou perfil de col·legi de la Companyia. Els laics 
assumeixen la direcció de l’escola. Els jesuïtes limi-

ten la se va funció a l’àmbit pastoral. Els professors han 
de conèixer les claus de l’espiritualitat de sant Ignasi 
i les línies de la pedagogia de la Companyia de Jesús. 
En aquest sentit apunten moltes de les millores en la 
qualitat del professorat. El voluntariat social apareix 
en l’horitzó de l’educació, i el Programa Social del 
Batxillerat està constituint-se la insígnia més valuosa 
en aquest camp.

La darrera època és l’actual: la que va del cente-
nari a l’avui (1995-2009). És l’època de la volada dels 
Estudis Professionals i Universitaris del nostre centre, 
però també és el període que coincideix amb la de-
finitiva fi de la Guerra Freda, l’aparició del fenomen 
de la globalització, la importància de les llengües es-
trangeres, les noves realitats religioses i culturals, la 
prioritat sobre els valors humans, cristians i socials en 
l’educació secundària i l’aparició d’un batxillerat de 
dos anys que permet crear un clar estil propi per als 
alumnes que estan a punt d’abandonar el centre per 
culminar la seva edat formativa. És aquí on el Progra-
ma Social del Batxillerat és ja un «segell de qualitat» 
de la formació humanística i social del Sant Ignasi-
Sarrià, i és en aquest context en què es concreta la re-
dacció i l’aprovació d’un ideari que el professorat fa 
propi i aplica en la tasca docent i educativa amb tots 
els alumnes del centre, que ara ja assoleix el sostre de 
més de 3.000 alumnes.

EL NOSTRE IDEARI

Per a conèixer més i millor l’actualitat del nostre cen-
tre, és important conèixer els quatre grans trets del 
nostre propi ideari, que es resumeix com a continua-
ció es presenta:

Aprendre és la paraula que millor descriu el que 
els alumnes han de fer en una institució educativa. 
Els aprenentatges que defineixen la nostra proposta 
educativa són quatre:

 �Aprendre a ser. Aprendre a conèixer-se i acceptar-
se a si mateix, a desenvolupar les pròpies facultats 
i capacitats, a tenir recursos propis, a anar con-
querint la llibertat, a assumir responsabilitats per-
sonals i socials, a fi d’assolir un veritable estat de 
maduresa. La riquesa de la condició humana prové 
de les seves múltiples dimensions: la intel·lec tual, 
la volitiva, l’afectiva, l’ètica, l’estètica, la religio-
sa, la crea tiva, la física... Volem educar cada una 
d’aquestes dimensions, però amb una visió inte-
gradora, portant a la unitat de la persona realitats 
que encara es viuen en dispersió. La temptació és 
pensar que el que val és «tenir» i no «ser». Es diu 
que el que té «és» i per això sovint s’ensenya a 
adquirir coses, com si la possessió engrandís l’àni-
ma. L’experiència profunda i l’Evangeli diuen que 
és quan es dóna que es rep, quan es perd que es 
guanya, quan es viu l’essencial que s’és més lliure. 
«Tot el que és essencial és invisible als ulls.»



I I I  PREMI CONVIURE A CATALUNYA

19

 �Aprendre a saber. Nosaltres som conscients que 
som facilitadors de l’aprenentatge: volem desenvo-
lupar les facultats internes dels alumnes, transme-
tre cultura, capacitat per a l’estudi, ajudar a treba-
llar i assimilar, fer pensar... El nostre compromís 
és aconseguir ja a l’escola que els alumnes arribin 
a captar que estudiar és comprendre, enriquir-se, 
conèixer a fons les coses, obrir camps nous. En el 
saber hi ha també com una «pubertat de l’espe-
rit», com un despertar a la cultura, es trenca alguna 
cosa per dins: es passa del pensament aliè al pen-
sament propi, del camí marcat per altres al camí 
assumit per un mateix, d’un estat receptiu a una 
passió crea tiva. Conèixer i saber no és, però, sola-
ment obra de la raó i de la ment, sinó també d’una 
comprensió, connaturalitat i empatia que fan arri-
bar més enllà. Hi ha un saber fet d’experiència i es-
tudi; i un altre, més profund i ric, fet de confiança. 
«El cor té les seves raons que la raó ignora.»

 �Aprendre a conviure. La persona és única i irrepe-
tible. Però, perquè això sigui així, necessita altres 
persones. Un aprèn a ser gràcies a l’amor i l’entre-
ga dels qui el reconeixen com a ésser individual i 
el respecten com a tal. S’ha de comptar amb altres 
persones. No vivim sols. Aprendre a conviure és 
aprendre a estimar, a acceptar, a renunciar, a no 
ser el centre de tot, a mirar amb els altres la vida. 
Avui dia, en el nostre món, no es pot ser persona 
sense que els altres –tots– ho siguin. Encara que 
per conviure s’ha de ser respectuós i tolerant amb 
les persones, hi ha coses per les quals val la pena 
viure: l’amor, la justícia, la llibertat, la pau, la ve-
ritat..., i d’altres per les quals no val la pena: la 
falsedat, l’odi, la injustícia, la mesquinesa, la su-
pèrbia, l’enveja, el menyspreu... No tot s’hi val. 
Volem treballar en escales de valor vàlides i ser-hi 
conseqüents.

 �Aprendre a viure la fe. La nostra escola, des de la 
tradició ignasiana, creu que el model de persona 
que representa Jesús de Natzaret val la pena de ser 
transmès, i –malgrat les nostres incoherències– vol 
fer-ho. La fe es rep i es transmet com un do, com 
un regal. I es comunica amorosament perquè si-
gui viscuda. Cada generació l’ha de viure en el seu 
món, en el seu moment històric, i l’ha d’emplenar 
de sentit. Només si és viva serà capaç de donar 
vida. «La fe s’expressa en la caritat.» L’escola, res-
pectuosa amb la llibertat de tots, promou la reflexió 
sobre la fe i la seva celebració i vivència. Essent de 
la Companyia de Jesús, té la voluntat de comuni- 
car un saber vital de Jesús i de l’Església, com a 
comunitat dels que creuen en Crist, el fill de Déu.

Posar els alumnes en la via d’aquests quatre apre-
nentatges –ser, saber, conviure i viure la fe cristia-
na– requereix d’accions formatives que desvetllin i 
poten ciïn les seves capacitats.

LA FORMACIÓ HUMANA I SOCIAL
És el quart element (aprendre a conviure) el que im-
primeix de contingut el que ha vingut a anomenar-se 
com a «formació humana» i «formació social». A cada 
etapa hi ha un responsable d’aquesta important tasca 
en el procés educatiu dels nostres alumnes, que a bat-
xillerat culmina, entre altres, amb el Programa Social 
que es presenta en aquest projecte.

Els educadors del nostre centre considerem que 
l’escola és un lloc idoni per aprendre a conviure. S’hi 
donen moltes de les relacions i les situacions huma-
nes que trobem a la societat, una multiplicitat d’am-
bients, moments diversos i convivència amb perso-
nes d’edats molt diferents. Mentre un es va coneixent 
a si mateix fa també la descoberta de l’altre i aprèn a 
entendre’l i posar-se en el seu lloc.

Saber conviure també inclou sentir-se compro-
mès personalment en la transformació de la societat 
a fi de fer-la més humana, més justa i més fraternal. 
Amb aquesta finalitat, l’escola vol desenvolupar un 
sistema pedagògic sensible a l’evolució de la societat 
i un pla de formació i acció social adequat a les dife-
rents edats per educar persones capaces de deixar-se 
«tocar» per la realitat d’altres, capaces de reaccionar 
solidàriament amb persones marginades i pobres. Els 
alumnes grans, en acabar l’escola, haurien d’inse-
rir-se activament en la societat, compromesos i amb 
consciència dels problemes, sentint-se corresponsa-
bles dels esdeveniments i capaços de prendre posició 
i trobar vies de participació cívica.

Consegüentment, la nostra acció educativa vol 
donar capacitat per:

 �Respectar les persones, les seves idees i els seus 
sentiments, sense que això impedeixi expressar se-
renament i senzillament el que hom sent com 
a propi. El respecte als drets i a la dignitat de la 
persona humana, drets que té cada persona pel 
fet de ser-ho, i per tant inconculcables, és l’opció 
preferencial des de la qual volem educar. La tole-
rància com a valor en la relació amb els altres no 
és indiferència, és un respecte actiu que comporta 
interès, sensibilitat i voluntat de diàleg. El respecte 
a les persones inclou també el respecte a les gene-
racions futures, i això passa pel respecte al medi 
ambient. Sovint hem aplicat la intel·ligència i les 
possibilitats tecnològiques a finalitats immediates 
sense tenir-ne en compte les conseqüències, però 
avui ja no podem al·legar ignorància.

 �Ajudar les persones, començant per les més pro-
peres, i estar atents a les seves necessitats, disposats 
a ajudar: companys de classe, familiars, amics... En 
definitiva tot el que tenim i som ho devem als al-
tres, i ajudant-los no fem més que tornar un deute. 
L’actitud d’ajuda s’anirà estenent cap a àmbits més 
llunyans que no formen part del nostre món quo-
tidià o tan llunyans que ni els coneixem. Els altres 
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poden necessitar el nostre temps, els nostres diners, 
els nostres coneixements, la nostra paciència...  
És el que entenem per gratuïtat. L’escola mateixa 
ha d’estar atenta a les necessitats d’altres institu-
cions educatives i disposada a ajudar.

 �Resoldre conflictes. Els conflictes entre persones 
o grups són ben sovint inevitables. Cal educar per 
fer comprendre que el conflicte, que sol generar 
tensió, no és necessàriament una situació negati-
va que hagi d’acabar amb guanyadors i perdedors, 
ni en què els drets de la persona quedin danyats. 
Els conflictes interiors inherents al creixement i a 
la maduració personals, els conflictes entre grups 
amb interessos oposats, i ben sovint legítims, i tam-
bé els conflictes interpersonals, són una gran opor-
tunitat educativa. La seva correcta resolució passa 
pel diàleg i la voluntat de cooperació, fa créixer les 
persones i enforteix els grups. La capacitat de resol-
dre conflictes demana una educació encaminada a 
aquesta finalitat.

 �Identificar i combatre les causes de la injustícia. 
La marginació, la pobresa, la violència, les guerres, 
les malalties endèmiques, la violació dels drets,  
tenen causes cada cop més ben identificades que 
podríem resumir en l’anomenada violència estruc-
tural. La formació intel·lectual i personal dels nostres 
alumnes els hauria d’abocar a estils de vida austers  
–allò que és nostre no ho és del tot– i a compromi-
sos de solidaritat exercits des d’organitzacions so-
cials i polítiques que, treballant per un ordre social 
més just, són expressió d’aquella esperança humana 
i cristiana que es formula dient que el bé podrà més 
que el mal. La Companyia de Jesús parla en nom-
brosos textos de formar persones que siguin «homes 
i dones per als altres i amb els altres». Educadors i 
pares ens hem de preguntar si ja tenim aquest ideal, 
perquè l’experiència ens ensenya que difícilment  
es pot transmetre allò que no és té ni es viu.

És, per tant, en aquest marc en el que es desenvo-
lupa el projecte del Programa Social del Batxillerat, 
que a continuació desenvoluparem amb més detall.

CARACTERÍSTIQUES  
DEL PROJECTE

INICI I TRAJECTÒRIA DEL PROJECTE

Durant el curs 1987-88 l’equip de tutors de 3r de BUP, 
preocupats per la formació social dels nostres alumnes 
i essent conscients de que la reflexió és un element 
important però insuficient en el procés de conscien-
ciació social, opten per oferir experiències directes en 
el món de la marginació. Pensen que la immersió de 
l’adolescent en una realitat difícil l’afavorirà en la seva 

sensibilitat vers la injustícia, element imprescindible 
per a adoptar una actitud compromesa amb l’entorn. 
En un primer moment, vinculen aquesta experiència 
a l’àmbit de la tutoria, espai que amb freqüència era 
utilitzat per a tractar problemes socials, mostrant situa-
cions d’injustícia i afavorint la crítica i el posiciona-
ment personal. Des de la tutoria s’oferia als alumnes la 
possibilitat de portar a terme algun servei concret amb 
alguna entitat. Es tractava d’una opció personal que, a 
nivell de voluntariat, realitzaven els alumnes que així 
ho desitjaven. Donat que no es disposava de cap tipus 
d’infraestructura per a organitzar aquestes activitats, 
els tutors mateixos connectaven amb entitats que co-
neixien a nivell personal. Malgrat que només hi ana-
ven uns trenta d’un total de dos-cents quaranta alum-
nes, els que sol·licitaven fer un servei a la comunitat 
ho feien de debò i seriosament, si bé el professorat no 
podia garantir una activitat estable per a tota la promo-
ció. Molts d’ells participaven en altres activitats pun- 
tuals, o col·laboraven en alguna experiència concreta 
de voluntariat social, però entre ells hi havia la sensa-
ció que l’experiència no era seriosa i la seva aportació 
era limitada. Per aquest motiu l’equip de tutors analit-
zava la resposta dels alumnes més implicats i d’aquells 
que no ho estaven tant, i elaboraven noves propostes.

El curs següent (1989-90), convençuts del que  
fèiem però també coneixedors de les dificultats orga-
nitzatives que comportava el projecte, l’equip de tu-
tors va recórrer als Serveis Socials del districte. L’aju-
da rebuda va fer possible que un nombre major de 
nois i noies pogués col·laborar amb una entitat social. 
Malgrat la millora organitzativa, l’equip de tutors del 
curs continuava plantejant-se com gestionar de forma 
eficaç aquest tipus d’experiències, però sobretot com 
garantir una formació social completa des de l’esco-
la. L’aprofundiment en el tema, la reflexió conjunta, 
el contacte amb altres escoles dins i fora del país, i la 
convicció que la sensibilització i el compromís so-
cial passen ineludiblement per la vivència personal 
d’experiències significatives, els porta a apostar per 
un model més radical: el contacte amb realitats de 
pobresa i d’injustícia social haurà de formar part del 
currículum, de manera que tots els alumnes puguin 
passar per l’experiència.

L’opció d’incloure l’acció social directa en el 
projecte escolar és celebrada per l’equip educatiu en 
general com un avenç significatiu en el compromís 
amb una educació social atenta als més necessitats. 
Malgrat això, aquest pas de gegant en el terreny edu-
catiu també exigeix modificacions a nivell organitza-
tiu. És obvi que la dinàmica i el treball que requereix 
buscar entitats i col·locar un total d’aproximadament 
dos-cents quaranta alumnes cada curs no pot ser as-
sumit exclusivament pels tutors. Així, el centre opta 
decididament per donar suport a l’experiència, i el 
curs 1990-91 contracta una persona que assumeix 
la responsabilitat d’organitzar i fer el seguiment dels 
alumnes al llarg del curs.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ANÀLISI  
I ACCIÓ SOCIAL
La preocupació del professorat del Col·legi Sant Igna-
si-Sarrià per la formació integral dels nostres alumnes 
és a l’origen de l’experiència que aquí recollim: l’as-
signatura d’Anàlisi i Acció Social, que s’imparteix de 
forma continuada des del curs 1991-92. En aquesta, 
es fusionen acció solidària i aprenentatge curricu-
lar i és una de les apostes més explícites del centre 
per afavorir la presa de consciència dels joves. L’as-
signatura es cursa a 1r de batxillerat, disposa d’una 
hora setmanal en horari lectiu, té una programació 
curricular diferenciada de la tutoria i és avaluada en 
diferents moments del curs. A més, requereix la dedi-
cació d’una tarda setmanal per a activitats de servei 
social en alguna entitat social.

Les finalitats d’Anàlisi i Acció Social giren a l’en-
torn de dos aspectes: la presa de consciència res-
pecte de situacions d’injustícia i el compromís so-
cial. Així, l’assignatura s’estructura en dues parts ben 
diferencia des: l’anàlisi social, on es desenvolupen de 
forma explícita els continguts curriculars, i l’acció so-
cial, a partir de la qual cada alumne s’implica en una 
tasca solidària fora del centre. A continuació presen-
tem breument com es desenvolupa cadascuna de les 
parts de la matèria.

L’anàlisi social té lloc a l’aula durant l’hora set-
manal de què es disposa per a l’assignatura. A partir 
de lectures, debats, reflexions escrites, comentaris 
d’articles de premsa, visionat d’experiències signifi-
catives i altres recursos que introdueix el professor, 
es treballen temes vinculats a situacions de pobresa en 
l’estat del benestar. En aquestes sessions es priorit-
za l’adquisició d’informació significativa respecte de 
problemàtiques que es tracten i el treball sobre con-
tinguts rellevants que aporten elements per a l’anàlisi 
i el debat. L’equilibri entre reflexió individual i diàleg 
col·lectiu permet a cada jove elaborar-se un pensa-
ment propi i autònom que es veurà enriquit amb la 
seva experiència setmanal de participació directa en 
una entitat social.

L’acció social es porta a terme en alguna de les 
entitats que l’escola ofereix; habitualment els alum-
nes s’agrupen per parelles, encara que també poden 
realitzar la tasca de servei a nivell individual. La fi-
nalitat és que cadascun d’ells visqui una experiència 
d’immersió en una realitat social difícil, tot confiant 
que la vivència generi processos de reflexió indivi-
dual. Aquesta part de l’assignatura requereix selec-
cionar un nombre important d’entitats que permetin 
realitzar un servei de qualitat i que estiguin disposa-
des a acollir nois i noies de setze anys. El fet que els 
joves puguin triar el lloc on desitgen anar és un ele - 
ment important sobre el qual el centre té especial 
cura. Així, durant les primeres sessions d’acció so-
cial, el professor de l’assignatura explica els sentit 
de l’experiència que es proposa, els objectius que es 
persegueixen, el treball que s’espera dels alumnes i 

els àmbits d’intervenció: persones amb disminució, 
la infància i la tercera edat. Posteriorment, presenta 
cadascuna de les entitat i les places de què disposa. 
Per això demana col·laboració a alumnes de 2n de bat-
xillerat que van a explicar la seva experiència d’acció 
social en el curs anterior.

La participació dels alumnes en les entitats se sol 
concretar en tasques d’animació del temps de lleu-
re, reforç en activitats esportives o col·laboració en 
la realització de diferents tallers. A més, cada àmbit 
requereix de serveis específics: ajuda en els despla-
çaments de persones amb disminucions físiques, re-
forç escolar en les entitats que treballen amb nens o 
acompanyament a domicili a gent gran.

L’experiència setmanal de servei és comparti-
da informalment amb els companys que assisteixen 
a la mateixa entitat, i de manera formal en diversos 
moments de l’assignatura. Al final del curs es porta a 
terme una activitat explícita de reflexió individual i 
col·lectiva respecte a la intervenció dels alumnes en 
cadascuna de les entitats, els aprenentatges adquirits, 
i les vivències que el contacte amb cada realitat els 
ha proporcionat. Capacitat d’anàlisi, reflexió, respon-
sabilitat i serietat en l’acció social són elements que 
es recullen en l’avaluació de l’assignatura.

Amb tots els matisos que cada experiència con-
creta requereix, l’assignatura d’Anàlisi i Acció So-
cial significa, en la immensa majoria de casos, una 
relació propera amb persones que tenen una vida 
molt diferent a l’habitual dels nois i noies d’aques - 
ta edat, cosa que els alumnes del centre mai no 
obliden.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

Entre els grans principis que, partint de l’ideari del 
centre, creiem que han d’emmarcar la Formació So-
cial del Batxillerat en general i, en particular, el Pro-
grama Social que ens ocupa destaquem els següents:

Volem educar ciutadans actius i responsables ca-
paços de viure socialment amb sentit i, per tant, sub-
jectes de canvi i transformació que:

 �tinguin un sentit de la responsabilitat individual i 
social;
 �respectin els altres en la seva dignitat i tinguin una 
actitud tolerant envers les seves idees, sentiments i 
formes de viure, incloent-hi la relació amb l’entorn 
natural i la cultura;
 �siguin sensibles i empàtics amb l’entorn i, en con-
seqüència, persones que ajuden els altres amb gra-
tuïtat;
 �tinguin una actitud de diàleg i esdevinguin subjec-
tes capaços de resoldre conflictes i els incorporin 
com a element necessari del canvi i el creixement;
 �desenvolupin una actitud crítica i autocrítica que 
els permeti identificar i combatre les causes de la 
injustícia;
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En relació amb el context d’aplicació del Programa 
de Formació, cal destacar:

 �Són alumnes amb una formació prèvia més consis-
tent. Això, però, pot comportar una saturació d’in-
formació i manca de sensibilitat envers allò que 
«sempre han sentit»;
 �Tenint en compte la base prèvia i la importància 
dels afectes i l’experiència per als alumnes, cre-
iem convenient facilitar experiències que con-
nectin amb la seva sensibilitat, ja sigui mitjan çant 
testimoniatges en les sessions d’anàlisi com amb 
accions socials que impliquin veritablement el 
contacte amb una realitat diferenciada de la seva.
 �La valoració positiva que fan els alumnes de ses-
sions d’anàlisi de qualitat intel·lectual. Això ens 
exigeix millorar les sessions d’anàlisi i que com-
portin per als alumnes l’adquisició d’eines cog-
nos citives que possibilitin la crítica i l’autocrítica 
rigoroses.
 �El seu caràcter eminentment pragmàtic fa neces-
sari ajudar-los a visualitzar formes concretes d’in-
tervenció en l’entorn, defugint els radicalismes 
com a úniques vies que altrament porten a la pas-
sivitat.
 �Oferir-los arguments empàtics, del tipus «a tots ens 
interessa solucionar el problema de la immigració 
perquè ens afecta d’aquesta o una altra forma». 
Això pot facilitar la consciència d’aldea global i 
la necessària solidaritat planetària, com a punt de 
partida, esperant que els alumnes arribin a una vo-
luntat d’intervenció per raons no només d’interès 
sinó de justícia i dignitat.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA SOCIAL

L’assignatura d’Anàlisi i Acció Social es fonamenta 
en un doble vessant. Per una banda, hi hauria totes 
les activitats relacionades amb el voluntariat (acció 
social), i, per l’altra, una sèrie de sessions on l’alum-
ne aprengués a desenvolupar una capacitat d’anàlisi 
crítica i sistemàtica i de reflexió de les diferents reali-
tats socials (tant de les més properes com de les més 
llunyanes).

En tot cas, voldríem que l’alumne aprengués a  
ac tuar (acció social) i a conèixer (anàlisi social). Heus 
aquí els reptes que es pretenen assolir en cada ves-
sant:

a) Acció de voluntariat (actuar)
 �Facilitar un contacte directe amb diferents realitats 
de marginació o d’injustícia.
 �Afavorir un canvi real d’actituds.
 �Crear un compromís social, compromís en el can-
vi de la realitat social.
 �Aconseguir la conscienciació de l’alumnat, via 
«immersió social», de les realitats de marginació 
o necessitat.

b) anàlisi crítica i sistemàtica de les diferents reali-
tats socials (conèixer)

 �Analitzar les causes de la pobresa i les causes es-
tructurals del fenomen de la marginació social
 �Apropar l’alumne a persones compromeses amb 
la seva realitat.
 �Clarificar idees que ajudin a prendre posicions 
clares davant la injustícia i la marginació. Can-
viar les percepcions que tenen els nostres alumnes 
d’aquestes realitats.
 �Fomentar valors, actituds i comportaments com la 
democràcia, la participació, el compromís solidari, 
la pau, el diàleg, l’acceptació de la diversitat...
 �Analitzar, amb sentit crític, els valors socials im-
perants i analitzar, també, quins haurien de ser els 
valors socials desitjats.
 �Despertar el desig de participar en la millora de la 
societat.
 �Conèixer, també, els recursos existents i les solu-
cions que ja s’apliquen amb la idea que és impor-
tant conèixer alternatives reals per poder creure en 
els canvis (aproximació a diverses ONG).

AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, 
VINT ANYS DESPRÉS

Als vint anys vista d’aquest gran projecte social del bat-
xillerat, el claustre i l’equip de tutors i directiu del 
bat xillerat considera que l’assignatura Anàlisi i Ac-
ció Social és ja consolidada i ha fet créixer els fruits 
somniats a l’inici. Per una banda, entenem que l’anà-
lisi i l’acció són dos elements complementaris que 
permeten treballar diferents dimensions de la perso-
na: especialment, la reflexió crítica i el compromís,  
–ambdues dimensions indispensables per a la forma-
ció de persones responsables i compromeses amb el 
seu entorn.

Tanmateix, ens afermem en la idea que tots els 
alumnes han de continuar amb la vivència de col·la-
borar en projectes on la població viu en situacions 
difícils. L’experiència ens diu que alguns d’ells con-
tinuen anys després vinculats a activitats de volunta-
riat; altres han quedat marcats per l’experiència que 
no obliden mai més i influeix en les seves decisions 
personals, familiars, professionals, en el seu futur; al-
tres, fins i tot, acaben fent estudis lligats a temàtiques 
socials (com ara Sociologia, Educació Social, Treball 
Social, Polítiques, etc.); i hi ha alumnes que no dei-
xen mai més la seva implicació en tasques de volun-
tariat social, fins i tot liderant entitats sense ànim de 
lucre aquí o bé fent estades de mesos o d’anys en paï-
sos en vies de desenvolupament. Tot plegat ha estat 
gràcies –tal com ells mateixos sovint reconeixen– a 
aquella experiència iniciàtica que van tenir de joves, 
quan amb setze anys, a 3r de BUP (i després al 1r de 
batxillerat actual), van gaudir d’una experiència que 
els va deixar un segell inesborrable.
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Finalment, cal dir que aquesta matèria i aquest 
projecte cobren un sentit més profund dins un pro-
jecte educatiu més ampli que valora el compromís 
social i l’anàlisi crítica de la realitat com una prioritat 
educativa per als nostres alumnes.

Avui sabem que el Programa Social del Batxille-
rat és una realitat consolidada i de referència, i és 
considerat com una valuosa eina educativa del nostre 
centre, que aplica els principis de l’aprenentatge-ser-
vei. La concessió del Premi Conviure per l’Asso cia-
ció d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya és 
una prova més d’una trajectòria que ha de continuar 
i créixer, per potenciar al màxim les possibilitats de 
l’educació en la justícia social, el millorament dels 
col·lectius i la felicitat dels individus.





El president

Il·lustre membre de la Mesa del Parlament de Catalu-
nya, senyor diputat, molt honorable senyor Joan Rigol, 
antics diputats, senyores, senyors, molt bona tarda. Si-
guin benvingudes i benvinguts al Parlament de Cata-
lunya.

Els vull agrair molt sincerament la seva presència aquí, 
aquesta tarda, per a assistir a aquest acte de lliurament 
del premi al millor programa pedagògic «Conviure a 
Catalunya», que convoca anualment, i per tercer any 
consecutiu, l’Associació d’Antics Diputats al Parlament 
de Catalunya.

Permetin-me, però, abans que res, que, tal com he fet 
en les dues anteriors edicions, comenci aquest acte 
fent precisament un agraïment públic i emotiu a l’As-
sociació d’Antics Diputats pel fet d’haver renovat, un 
any més, el seu compromís amb l’educació en valors 
com el civisme, la solidaritat, la tolerància, el respec-
te i la diversitat; uns valors, tanmateix, que serveixen 
per a formar bones persones i bons ciutadans, que a 
la vegada es comprometen i treballen, cadascú des 
de l’àmbit que sigui, en la construcció de la nostra 
nació.

Comencem l’acte, i té la paraula el molt honorable 
senyor Joan Rigol, expresident del Parlament de Ca-
talunya i president de l’Associació d’Antics Diputats 
al Parlament de Catalunya.

El Sr. Joan Rigol (expresident del Parlament de Cata-
lunya i president de l’Associació d’Antics Diputats al 
Parlament de Catalunya)

Moltes gràcies, molt honorable president. Senyora Flo-
ra Sanabra, il·lustres senyors diputats i exdiputats, se-
nyores i senyors, a veure, convoquem els exdiputats 
aquest premi, que es diu «Conviure a Catalunya». És 
una iniciativa que va sorgir de la nostra associació, i 
molt concretament a través del senyor Vicenç Capde-
vila, que és el que l’ha anat, diguem-ne, formant cada 
any perquè això sigui possible, i li ho agraïm.

Per començar, només voldria fer dues coses: parlar 
una mica del que vol dir conviure i parlar una mica 
d’aquest conviure a Catalunya.

Fixin-se, conviure no és només, allò, que no hi hagi 
soroll, que la gent, doncs, més o menys es toleri l’un 
a l’altre. Conviure és alguna cosa més. Conviure és 
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trobar la solidaritat dels uns amb els altres. En una so-
cietat individualista no es conviu, sinó que l’únic que 
es fa és mirar de no fer-se mal l’un a l’altre, i l’enor-
me màxima d’una societat individualista és com una 
espècie de codi de circulació. Conviure exigeix molt 
més. Una democràcia no són només unes normes per 
a anar tirant i perquè puguem circular tranquil·lament. 
Una democràcia sense valors és una democràcia que 
es va morint per ella mateixa, que es converteix en 
una qüestió formal. I una qüestió formal que no impli-
qui l’adhesió real d’intel·ligència i voluntat de la gent, 
doncs, queda cada vegada com una qüestió més se-
cundària.

I resulta que nosaltres necessitem un conviure en un 
país que ha canviat molt si el comparem, per exem-
ple, amb el país de la Renaixença. Ser català o, di-
guem-ne, tenir consciència de catalanitat, als anys d’en 
Prat de la Riba, volia dir pràcticament treure de dintre 
el que ja portaves. Avui dia, amb la complexitat i 
amb la pluralitat de societats on estem, conviure no 
és només això, sinó que és seduir perquè tothom es 
trobi a gust en el nostre país. Ara fa un moment està-
vem parlant de l’escola que avui premiem, de les Ter-
res de Ponent, en què el 63 per cent dels alumnes són 
de divuit nacionalitats diferents. Bé, doncs, saber que 
d’aquí hem de trobar la força de la nostra convivèn-
cia és un repte, però segur que només el podrem as-
solir si entenem la convivència i entenem la demo-
cràcia com una crida a sentir-nos responsables, tots, 
del nostre propi país.

Assumir aquest pluralisme polític, bàsic en una socie-
tat democràtica –no tots pensem igual pel que fa a la 
nostra societat, cadascú hi pensa a la seva manera–, 
saber-nos respectar en aquest pluralisme, saber-nos 
res  pectar i a la vegada anar convergint amb les diver-
ses persones que procedeixen de països tan diferents, 
aquest pluralisme de procedència, el pluralisme cultu-
ral i religiós, tot això, si ho sabem formular en forma 
de riquesa i de compenetració, és una gran oportuni-
tat. Si entenem només la convivència i la democràcia 
d’una manera, diguem-ne, neutra, aquest repte se’ns 
escapa, se’ns queda una mica el país endins.

I hem de dir i hem de ser conscients que la catalanitat 
es fonamenta en aquest civisme actiu, en el qual les 
persones no només rebem actituds de civisme, sinó 
que ens comprometem a generar-les. I avui premiem 
això exactament, premiem unes actituds construc tives 
davant d’una Catalunya molt plural, molt diferent i 
que hem d’intentar tots de mirar que tingui aquest àm-
bit de convivència i que la gent que formen aquesta 
massa crítica d’acollida no quedi esmicolada en les 
baralles internes, sinó que sigui capaç de projectar 
un projec te de país absolutament acollidor, ferm i 
aguantat damunt els seus fonaments: la seva llengua, 
la seva cultu ra, la seva tradició.

Aquest és el gran repte que tenim. I civisme vol dir 
això, i conviure vol dir això, i Catalunya avui dia vol 

dir també això. I tots els catalans el que hem de fer 
és arromangar-nos i, cadascú en el seu àmbit, sigui 
a la classe, sigui a l’escola, sigui a la família, sigui al 
barri, sigui allà on sigui, saber traduir aquest sentit de 
civisme, aquest sentit d’actitud constructiva davant la 
societat, i veure que en aquest país, que ha tingut 
una llarga història, secular, que té una llengua que 
la defensem tant com podem perquè forma part de la 
nostra identitat, que té una manera de veure les co-
ses, sigui un lloc d’acollida de tothom que ha vingut 
a viure aquí i que hi desitja posar les arrels.

Per tant, aquest acte d’avui és un acte que es fona-
menta en dos grans conceptes: conviure –conviure 
en aquest sentit, diguem-ne, d’interrelació i de ple-
nitud, no de quedar aïllat, conviure–, i Catalunya, la 
Catalunya del segle xxi, tan diferent en molts aspectes  
de la Catalunya de finals del xix i de començaments  
del xx, però que té un repte esplendorós, que és mirar 
que tothom arreli aquí, pel convenciment que podem 
fer un país digne de totes les persones que hi vivim. 

I aleshores aquests premis que anem donant tenen 
aquest sentit. I avui, doncs, tindrem el goig de do- 
nar aquests premis, perquè no deixen de ser l’esforç 
que fan els mestres i que fan els alumnes, que fa tot-
hom, per a mirar de tenir aquesta actitud constructiva 
davant la societat.

És per tot això que els agraïm a tots vostès que hagin 
vingut aquí a compartir aquests premis.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Seguidament té la paraula la senyora Flora Sanabra, 
vocal de la junta de l’Associació d’Antics Diputats al 
Parlament de Catalunya i portaveu del jurat.
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La Sra. Flora Sanabra (vocal de la junta de l’Associa-
ció d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya)

Bona tarda. Veredicte del jurat del III Premi «Con-
viure a Catalunya». A Barcelona, al Palau del Parla-
ment, es reuneix el jurat de la III edició del Premi 
«Conviure a Catalunya» el dia 13 de febrer de 2009, 
a les 11 hores del matí. Integren aquest jurat el senyor 
Vicenç Capdevila i Cardona, membre de l’Associació 
d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya, que el 
presideix; els vocals senyora Flora Sanabra i Villarro-
ya, senyor Joan Descals i Esquius, senyor Jaume Jané 
i Bel i senyor Magí Cadevall i Soler, tots ells membres 
també de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament 
de Catalunya, i la senyora Maria Antònia Castell i Es-
cuer, del Departament d’Educació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. Actua com a secretari el 
senyor Lluís Pibernat i Riera, cap de l’Àrea de Serveis 
Educatius del Parlament de Catalunya.

El jurat, fent ús d’allò que estableixen les bases de la 
convocatòria, acorda proposar dos accèssits, atorgats 
ex aequo. Un, al programa pedagògic presentat amb 
el lema «Educació democràtica» pel CEIP Eiximenis 
de Girona. Rep el guardó la senyora Montserrat Asso, 
directora del centre, a qui demanem que després ens 
adreci unes paraules.

(Aplaudiments.)

La Sra. Montserrat Asso (directora del CEIP Eixime-
nis, de Girona)

Molt honorable senyor Ernest Benach, molt honora-
ble senyor Rigol, senyora Flora Sanabra, bona tarda a 
totes les persones presents en aquest acte.

L’escola Eiximenis és una escola pública ubicada al 
centre de Girona. És l’escola pública més antiga de 
Girona, atès que fou inaugurada el 1908, i recent-
ment ha complert cent anys. En aquests cent anys, 
l’escola s’ha omplert de records i d’història. La me-
mòria col·lectiva de tots aquells que s’hi han educat 
ens ha permès fer evident que és i ha estat en tot mo-
ment una escola d’innovació pedagògica i avançada 
al seu temps.

L’Eiximenis, que és com l’anomenem, és, doncs, una 
escola que per damunt de tot té una llarga trajec-
tòria de compromís pedagògic i social. Els mestres 
estem convençuts que allò que dóna veritable sen-
tit a la nostra tasca són els nostres alumnes i la seva 
educació, una educació no només basada en l’apre-
nentatge dels continguts curriculars, sinó també en 
l’educació en va lors democràtics, de diàleg, respecte 
i solidaritat.

D’aquest plantejament va néixer ara fa vint anys el 
programa pedagògic «Educació democràtica», ideat 
pel senyor Antoni Domènech, antic mestre i director. 
El programa s’ha fet realitat any rere any gràcies a la 
trajectòria dels successius equips directius. Permeteu-
me, doncs, fer un reconeixement especial a la meva 
antecessora, senyora Maria Lluïsa Bonmatí. Tanma-
teix, ha estat imprescindible l’esforç dels equips de 
mestres que l’hem desenvolupat i que hi hem donat 
continuïtat amb convenciment i dedicació. Ara i aquí, 
tenim el goig de veure-ho reconegut.

És un programa pedagògic en què participen tots els 
alumnes, des que comencen l’escola, als tres anys, 
fins que acaben la primària, i està integrat en el cur-
rículum. Té l’objectiu que els alumnes participin de-
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mocràticament en el debat i la presa de decisions 
que afecten la vida i l’organització escolar. Pretenem  
formar en els valors democràtics a través de la praxi 
real.

L’assemblea general és l’òrgan plenari de participa-
ció d’alumnes, mestres, pares i mares; hi conflueixen 
les propostes a debatre, que provenen de les comis-
sions de treball i les assemblees de classe que es reu-
neixen setmanalment, i és on es plantegen i es reso-
len els conflictes. És un projecte molt dinàmic, on els 
nens i les nenes han de prendre decisions, acceptar 
la crítica i la discrepància, aprendre a escoltar, refle-
xionar, fer propostes, exposar-les en públic i respectar 
els acords. I en vull destacar la implicació de tota la 
comunitat educativa, especialment dels pares i les ma-
res dels alumnes.

Els nens i les nenes de l’Eiximenis m’han demanat que 
en nom seu expressi en aquest acte la il·lusió que els 
fa aquest accèssit. Aquesta tarda, com totes les tardes 
de dilluns a l’escola, els mestres i els alumnes han es-
tat treballant a les comissions i preparant la propera 
assemblea general, que és el nostre petit parlament. 
M’honora, doncs, poder recollir aquest accèssit en 
nom seu i de tota la comunitat educativa. 

Per acabar, un agraïment i un desig. L’agraïment a tots 
els membres de l’Associació d’Antics Diputats i al ju-
rat, pel fet d’haver valorat positivament el nostre pro-
grama pedagògic. I el desig que els valors democràtics 

continuïn essent la base de la convivència a Catalunya 
per sempre més. 

Moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments.)

La Sra. Flora Sanabra

L’altre programa pedagògic premiat amb un accès-
sit és el presentat amb el lema «Conèixer el barri de 
l’escola» pel CEIP Terres de Ponent, de Lleida. Rep 
el guardó la senyora Maite Torrelles, directora del 
centre, a qui demanem també que ens adreci unes 
paraules.

(Aplaudiments.)

La Sra. Maite Torrelles (directora del CEIP Terres de 
Ponent, de Lleida)

Bona tarda a tots i a totes, i moltes gràcies, senyor 
pre sident Ernest Benach, senyor Rigol, senyora Flora 
Sanabra. Per nosaltres, per tota la comunitat educa-
tiva de l’escola, que aquest any compleix vint-i-cinc 
anys, és un orgull poder estar avui aquí, al Parlament 
de Catalunya. És un dia especial, pel significat que re-
presenten aquest reconeixement i aquesta valoració 
del treball pedagògic que ens ha atorgat aquest ac-
cèssit al Premi «Conviure a Catalunya» pel projecte 
«Conèixer el barri de l’escola».
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A la nostra escola acollim nens siguin qui siguin, vin-
guin d’on vinguin, i són portadors de cultures molt ri-
ques, encara que diferents de la nostra. El nostre rep-
te és fer d’aquesta diferència un motiu d’enriquiment 
per a tots i totes i evitar que aquesta diversitat cultural 
pugui esdevenir una font de noves desigualtats. L’ob-
jectiu general del projecte va ser desenvolupar un eix 
transversal per a una educació intercultural, partici-
pativa, inclusiva, entre l’escola i el nostre barri, per 
tal d’evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

Durant el curs 2004-2005, el nostre centre va rebre un 
degoteig constant de nens i nenes provinents de dife-
rents països d’arreu del món –de Romania, del Mar-
roc, de Bolívia, de Colòmbia, de l’Equador, d’Àfrica–, 
fins a tenir avui divuit nacionalitats diferents a les clas-
ses. Aquests nens, amb les seves famílies, van haver de 
marxar del seu país d’origen cercant una vida millor, 
i van patir un desarrelament de la seva cultura. Quan 
van arribar a Lleida, no hi havia lloc a l’escola del cos-
tat del seu domicili, i és per això que la majoria del 
nostre alumnat prové del centre de la ciutat. Aquests 
nens venien i vénen cada dia amb autocar al barri del 
Secà de Sant Pere, al tercer turó de Lleida, a la seva 
escola, on no coneixien ningú ni res del seu entorn 
més immediat i patien un altre cop desarrelament i 
des orientació.

Davant d’aquest problema, l’equip directiu i tot el 
pro fessorat, molt implicat, amb molt esforç i il·lusió, 

vam pensar que havíem de fer alguna cosa perquè 
aquests nens se sentissin com a casa, que l’escola i 
el barri els veiessin com a propis. Els mestres veiem 
molt clar que per a millorar l’aprenentatge i la bona 
convivència calia despertar entre els alumnes i la 
seva gent, la gent del barri, un vincle, un apropament 
més directe, més pròxim, de coneixement vivencial 
entre totes les persones que configuren el barri, el 
qual va néixer als anys seixanta pels fluxos migratoris 
dins l’Estat espanyol. La interculturalitat i la diversi-
tat presents al centre són viscudes com una font de 
riquesa, on cadascú de nosaltres pot aprendre molt 
de l’altre i viure aquest fet com a natural i adaptat a 
aquest canvi social. De seguida ens vam adonar –i ho 
vam comprovar– de la força educativa que represen-
taria poder aconseguir aquesta interrelació per a una 
millor cohesió amb el barri i la seva gent.

La participació dels alumnes en totes les activitats, 
com sortides per visitar les botigues, el centre cívic, 
trobades amb l’altra escola del barri, a conèixer els 
carrers, les places, els edificis, a dibuixar el paisatge, 
a parlar amb les persones, a portar tot això a l’aula, 
ha permès un lligam molt estret i necessari per a con-
viure i ser feliç, per a aprendre i adaptar-se. Grà cies 
a aquest projecte, «Conèixer el barri de l’escola», 
hem aconseguit que els nostres alumnes i nosaltres 
tinguem un vincle i un coneixement molt més respec-
tuós i interactiu amb el barri, i, no menys important, 
ha permès que la gent més propera a l’escola apreciï 
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la realitat del centre i ho entengui com un fet natural, 
que comporta una societat que és canviant i lliure de 
prejudicis. Tot això ha dut a un major reconeixement 
de la tasca educativa que es fa dins l’escola.

Com a directora del centre, i en nom de tota la comu-
nitat educativa, dono les gràcies a totes les persones 
que han fet possible la realitat d’aquest moment. Això 
ens esperona a continuar treballant amb esforç, amb 
més projectes, per tal que els futurs catalans i catala-
nes aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a viure junts 
en la pau.

Gràcies, moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

La Sra. Flora Sanabra

Després de deliberar sobre els diferents treballs pre-
sentats, aquest jurat decideix atorgar el III Premi «Con-
viure a Catalunya», convocat per l’Associació d’An-
tics Diputats al Parlament de Catalunya, al programa 
social del batxillerat del col·legi Sant Ignasi - Sarrià, 
de Barcelona. Rep el guardó el senyor Eduard Rovira, 
coor dinador general de batxillerat del col·legi Sant Ig-
nasi - Sarrià, a qui felicitem i demanem unes paraules.

El Sr. Eduard Rovira (coordinador general de batxi-
llerat del col·legi Sant Ignasi - Sarrià, de Barcelona)

Molt honorable senyor president del Parlament, expre-
sident del Parlament i president de l’Associació d’An-
tics Diputats al Parlament de Catalunya, senyora Flora 
Sanabra, professors, pares, alumnes, benvolguts tots, 
vull agrair aquest premi, que és el reconeixement a un 
somni que es va fer realitat fa més de vint anys. Em fa 

molta il·lusió que avui, amb motiu d’aquest acte, ens 
trobem tots aquells que hem fet possible aquest pro-
jecte al llarg dels anys. No vull deixar d’esmentar avui 
especialment –deixeu-me fer-ho– la Bely Comas, que 
va ser el motor i la impulsora d’aquest projecte tan 
maco del nostre centre. Aquest premi, però, és de tots: 
dels professors que hi hem estat implicats, de la direc-
ció i dels alumnes que hi han participat.

El programa d’anàlisi i acció social ja fa molts anys 
que va començar amb alumnes de primer de batxi-
llerat. Fa que tots els alumnes –i ja n’han passat més 
de quatre mil– realitzin un servei social setmanal en 
àmbits d’infància, disminuïts o gent gran. El seu com-
promís fa que passin per més de vint entitats, entitats 
que tenen la paciència d’acollir, doncs, nois i noies 
de quinze, setze anys, i que els ajuden a tenir una 
bona experiència que els faci créixer com a persones. 
Aquesta part pràctica va complementada també amb 
classes d’anàlisi de la realitat, on es treballen molt a 
fons els problemes d’injustícies del nostre món.

L’objectiu és clar, i és compartit amb tots els col·legis 
de la Companyia de Jesús: volem educar homes i do-
nes per a i amb els altres, volem que els nostres alumnes 
trobin el sentit a la seva pròpia vida i sàpiguen posar-
la al servei dels altres. La nostra feina no té sentit si no 
eduquem persones espirituals i compromeses social-
ment en la transformació del nostre món.

Un dels correus electrònics de felicitació d’aquests 
darrers dies ha arribat d’un antic alumne, també, del 
nostre col·legi, dels jesuïtes: en Rafa Sivatte, un jesuï-
ta que està al Salvador i que va ser company d’Ellacu-
ría i d’altres sis jesuïtes assassinats al Salvador també 
ara fa vint anys. Ell, com molts d’altres, ha sabut en-
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tendre que la vida només té sentit si la sabem gastar 
a favor dels altres.

A aquest ambiciós objectiu educatiu no s’arriba no-
més fent-los classes. Requereix experiència de con-
tacte directe amb la realitat de la marginació. Tots 
nosaltres, tots, hem tingut experiències de servei, i 
han estat l’origen del nostre compromís social. L’ac-
tual president del Parlament, el senyor Benach, va ser 
un bon escolta i ha estat sempre vinculat a l’asso-
ciacionisme. L’anterior president del Parlament, el 
senyor Rigol, va descobrir el seu compromís social a 
través d’associacions d’església. Joan Reventós –que, 
per cert, va ser antic alumne dels jesuïtes en una altra 
època, i potser més val deixar-la enrere– també va te-
nir un compromís social important. Joaquim Xicoy... 
Podríem anar enrere, amb molts altres presidents del 
Parlament de Catalunya. Ells, nosaltres, tots, hem tro-
bat o hem ini ciat la nostra crida al compromís social.

On la vam trobar, aquesta crida? On van ser els ini-
cis? Estic segur que en primeres experiències de ser-
vei a la comunitat que els van tocar per dins, que no 
els van deixar indiferents. Hem de potenciar aquestes 
experiències que encenen l’espurna del compromís. 
I el projecte que presentem avui és dels que s’han 
d’afavorir en l’àmbit educatiu.

Hem treballat més de vint anys en aquest projecte sen-
se rebre grans premis; de fet, aquest és el primer a 
què ens presentem. Però és paradoxal que rebem un 
important premi just en el curs en què més ens ha 
costat mantenir-lo. Enguany hem hagut de reduir les 
hores de classe d’anàlisi i acció social, perquè no hi 
cabien. Se’ns reconeix que som una experiència em-
blemàtica en l’àmbit de l’aprenentatge servei, i molts 
altres centres ens han pres com a model, però aquest 
projecte ja no té cabuda en el nou batxillerat amb la 
LOE a la mà. Es valora molt el que fem, però la llei 
no hi deixa espai.

Calen lleis i normes que ens donin cabuda a projectes 
d’aprenentatge servei, si volem que els nostres joves 
potenciïn la seva responsabilitat social com a ciuta-
dans. Sense lleis flexibles i sense l’impuls i la impli-
cació real de les direccions dels centres, no es podran 
realitzar mai aquests essencials projectes. Cal voluntat 
política i flexibilitat legislativa, i crec que ens hi ju-
guem molt i que val la pena apostar-hi, pel futur del 
nostre país.

Crec en aquest projecte i m’estimo aquest projecte, 
i és per això que en dono les gràcies i hi demano 
suport. Sant Ignasi va escriure a sant Francesc Xa-
vier una carta en què diu: «Vós, que esteu al peu de 
l’obra, veureu millor el que convé fer.» Jo he estat al 
peu de l’obra molts anys, i he tingut el suport de tota 
la direcció. Per això he passat el premi al director 
general del centre, que m’ha donat l’oportunitat de 
dir aquestes paraules.

Moltes gràcies a tots, i tant de bo puguem seguir aju-
dant els nostres alumnes a ser homes i dones amb i 
per als altres.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

El Parlament de Catalunya ha estat sempre, és i so-
bretot vol continuar essent una institució transparent, 
ober ta a la ciutadania i propera a la societat civil 
d’aquest país. I ho és perquè segueix una filosofia 
que mai no ha abandonat, que forma part de la seva 
essència més fonamental i que no és sinó la de servir 
el poble de Catalunya de la millor manera possible.

Els premis «Conviure a Catalunya», impulsats per l’As-
so ciació d’Antics Diputats al Parlament i que, com ja 
hem dit diverses vegades, arriben a la tercera edició, 
penso que entronquen justament amb aquesta volun-
tat de ser permeables a la societat, de relacionar-nos-
hi més i millor i, per tant, de promoure el coneixement 
mutu.

Per això, cada nova edició que es convoca no és un 
tràmit més, ni molt menys. És un motiu de satisfacció 
i de joia, perquè representa un petit però sentit ho-
menatge als centres que impulsen i projecten aquesta 
cultura, basada en uns principis que són els valors 
que han perdurat en el decurs de la nostra història.  
I, permetin-me que hi insisteixi, això té un gran valor.

Per aquest motiu, és lògic que m’afegeixi amb tot el 
cor a les felicitacions que s’han fet als guardonats 
en aquesta tercera edició –el CEIP Eiximenis, de Gi-
rona; el CEIP Terres de Ponent, i el col·legi Sant Igna-
si, de Sarrià– i els agraeixi no només els seus pro jec 
tes, sinó la seva participació en aquest acte i les seves 
paraules.
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En cadascun d’aquests tres projectes pedagògics guar-
donats i reconeguts hi ha el mateix fil conductor: una 
proposta d’educació en valors per a formar persones 
conscients i responsables, que s’impliquen en la vida 
col·lectiva i participen en la comunitat. Per tant, de 
nou, felicitats i gràcies, gràcies i felicitats per la con-
tribució que esteu fent des de la base, des dels fona-
ments, per a la construcció i l’enriquiment nacional 
del nostre país. «És per l’home que hi ha valors al 
món», deia en Jean-Paul Sartre, i efectivament és així.

Com molts de vostès ja coneixen, la cambra catalana 
impulsa des de fa uns anys un projecte educatiu que 
s’ha batejat amb el nom «El Parlament a les aules» i 
que no és sinó l’evolució d’un projecte anterior pel 
qual els alumnes dels centres escolars venien al Par-
lament; doncs, ara el Parlament també va a les aules. 
I què fa el Parlament a les aules? Doncs, senzillament 
explicar, intentar explicar i apropar la institució i tot el 
que l’envolta a les escoles i els instituts de Catalunya.

Doncs bé, a cada centre que anem per mirar de con-
nectar el Parlament amb els estudiants, no em canso 
de repetir el mateix missatge, adreçat evidentment als 
joves. I els dic, als joves, que al marge o a més a més 
de ser el futur de Catalunya –segur que un futur bri-
llant si fan bé les coses– són una part molt important 
del present.

I és per aquest motiu que els animo que s’informin, 
que participin, que s’impliquin, que estudiïn de va-
lent i, per descomptat, que es formin com a grans 

professionals. Però també, i sobretot, els encoratjo que 
excel·leixin com a bons ciutadans i millors persones, 
posant en pràctica aquests valors universals que he 
intentat explicar-los i de què he intentat parlar-los al 
llarg de la conferència.

El mot «valor» prové del baix llatí «valere», que vol dir 
«estar sa, valer». Així, i a diferència dels fets, els valors 
indiquen la manera com volem que siguin el món i 
la societat, no com el món i la societat són. Per això, 
per a qualsevol ens, ja sigui individual o col·lectiu, els 
valors que valen i que, per tant, no són fumera ni són 
quimera són els que exerceixen de manera satisfactòria 
la manera de contribuir a la preservació i el desenvo-
lupament d’aquest ens. A més, els valors fonamentals 
formen part dels signes d’identitat d’una organització, 
d’una societat, d’un poble, d’una nació. I, si tenim en 
compte que avui dia ens ha tocat viure un període  
en què gairebé tothom coincideix que hi ha molts va-
lors en crisi, la tasca de perseverança i persistència de 
la gent que treballa per tal que no es perdin aquests 
valors és impagable i digna d’elogi.

El doctor Àngel Castiñeira, director del Departament 
de Ciències Socials d’ESADE, deia fa poc en una con-
ferència titulada «Observant els valors: Una Catalunya 
en transformació» el següent: «El trànsit de la moder-
nitat a la postmodernitat que estem vivint actualment 
ha produït una pèrdua de referència de les institucions 
tradicionals. L’emergència dels valors tradicionals ha 
afavorit la crisi actual dels valors col·lectius i un plu-



I I I  PREMI CONVIURE A CATALUNYA

33
ralisme moral que ha desplaçat l’hegemonia moral 
d’una única institució.»

Doncs bé, ens cal treballar de valent per recuperar 
els valors que ens permetin redescobrir la realitat 
d’aquest món, enfortir el bagatge de les persones per 
adequar-lo a l’entorn actual, fomentar nous estils de 
vida positius, engrescadors i en harmonia amb el tre-
ball i totes aquelles activitats emergents amb valor 
intel·lectual afegit. I si volem una societat cohesio-
nada, que reforci el sentiment de pertinença a la col-
lectivitat, cal més que mai educar en l’actitud crítica 
i activa.

Acabo, i no se m’ocorre cap altra manera de cloure 
aquest acte que no sigui fent un agraïment extensiu a 
tota la comunitat educativa. A tots ells, a totes elles, 
els vull manifestar la meva admiració i el meu agraï-
ment. La feina dels professionals del sector educatiu 
no és fàcil, no sempre es reconeix, no sempre, per 
desgràcia, es valora com caldria.

L’educació, ja sigui reglada o no, ens fa capaços de 
crear una societat democràtica i justa, ens ofereix pos-
sibilitats d’elecció, de canvi i de transformació social 
cap al progrés i cap a una societat de més benestar i 
de més cohesió. És responsabilitat de tothom, evident-
ment; però la feina en els anys d’escolarització és fo-
namental a l’hora de transmetre aquests valors posi-
tius, universals i humanitaris. Per al futur del alumnes, 
i tant, però essencialment per al futur del nostre país.

Perquè, que quedi clar, el país el fem tots i cadascun 
de nosaltres, i el fem cada dia, amb paraules, amb opi-
nions, amb gestos, amb treball. El país no el fan només 
els polítics, les administracions o les institucions. El 
país el fem tots i cadascun de nosaltres. I no tinc cap 
mena de dubte que els mestres, les mestres, els pro-
fessors i les professores hi tenen un paper rellevant i 
fonamental.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)
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