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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 sisena convocatòria, que tenen per objectiu  
contribuir a la integració social  

per mitjà de la participació política. 



Presentació 

El Premi Conviure a Catalunya, concedit l’any passat 
en la sisena edició, és un bon exemple de l’aposta 
clara pels afers de ciutadania que ha fet i fa l’Associa-
ció d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya. Té 
l’encert de reconèixer tasques pedagògiques remar-
cables en l’àmbit de l’educació per a una ciutadania 
que sigui conscient, responsable i compromesa amb 
uns valors de pau, de respecte i de pluralitat demo-
cràtica, que són valors de convivència. A més, amb 
la creació de la menció especial al millor programa 
d’integració social, insisteix també en l’arrelament i la 
comprensió de l’entorn, com a condicions sine qua non 
per a la cohesió de Catalunya com a  societat i com a 
nació.

Em plau felicitar els centres educatius que van 
merèixer, al maig del 2012, el premi ex aequo al mi-
llor programa pedagògic –l’Escola Josep Pla, de Sant 
Andreu de la Barca, i l’Institut Manuel de Montsuar, 
de Lleida– i la menció especial al millor programa 
d’integració social –l’Escola Joan Maragall,  de Saba-
dell–, amb llurs propostes premiades, que són l’ob-
jecte d’aquesta publicació, perquè fan aportacions 
rellevants al treball per una societat democràtica més 
avançada, tot fomentant entre els més joves la bondat 
de fer comunitat, de voler ésser-ne part activa, des de 
la participació, des de la responsabilitat, des de l’as-
sumpció d’actituds de diàleg positiu.

Vull que la meva felicitació es faci extensiva als 
alumnes i als equips educatius protagonistes dels pro-
jectes que s’han presentat a les successives convo-
catòries del Premi Conviure a Catalunya, tant si han 
estat guardonats com si no ho han estat, perquè en tot 
cas han fet un bon exercici de civisme i una aposta 
per l’educació de valors. Expresso, alhora, el meu en-
coratjament a tots els centres educatius de Catalunya 
perquè reforcin aquesta opció de sensibilitat cívica i 
de militància per una ciutadania expansiva. Pertoca a 
tothom, però sobretot a la comunitat educativa, treba-
llar per a crear un entorn de llibertats, de justícia i de 
pau, que acompanyi i empari el procés formatiu dels 
alumnes que els portarà a desenvolupar-se plenament 
com a persones en el si de la nostra comunitat. Per-
toca proclamar que tot això passa per la cohesió i 
per l’equitat implícites en els plantejaments dels qui 
volem ésser un sol poble i tenir un model educatiu 
integrador.

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ
Presidenta del Parlament de Catalunya





Pròleg 

El VI premi Conviure a Catalunya es va atorgar en la 
reunió del jurat de l’any 2012, d’acord amb el que re-
cull l’acta d’aquella sessió.

La Comissió Europea va declarar l’any 2012 Any 
europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat in-
tergeneracional. Aquesta declaració europea, de fet, 
engloba diversos aspectes importants, aspectes que 
van motivar les convocatòries d’aquest premi promo-
gut i mantingut per l’Associació d’Antics Diputats al 
Parlament de Catalunya. 

El Parlament de Catalunya és l’hereu de la cort 
comtal i de les assemblees de pau i treva, antece-
dents de les corts catalanes, per tant, amb prou anys 
d’història. Amb la seva activitat constant, més que 
vell el fan productiu de camins de renovades condi-
cions de vida projectades al bé comú. 

En aquest premi també trobem la solidaritat entre 
generacions que convivim en un mateix temps i espai.

M’atreveixo a pensar i a escriure que la voluntat 
de l’Associació d’Antics Diputats, des del mateix mo-
ment que el premi Conviure a Catalunya es va pensar, 
proposar, decidir i començar a fer possible fins avui 
mateix, és participar positivament en la idea que com-
porta la profunditat de la dita d’origen africà, i que el 
professor i filòsof J.A. Marina ha difós entre nosaltres, 
«qui educa és la tribu».

Ja fa anys –l’edició és del 1970–, el doctor Octa-
vi Fullat, en la seva obra Pensar y hacer, en el capítol 
dedicat a formes de sociabilitat, escriví: «Les comu-
nitats, o grups primaris, són més naturals; les asso-
ciacions, o grups secundaris, són totalment cultu-
rals. Malgrat la seva inesquivable culturalització, els 
grups primaris obeeixen a exigències emocionals 
i físiques d’elevada temperatura. La família, el grup 
d’amics, la pàtria, el clan... són exemples de comu-
nitats; l’agrupació, en elles, té arrels irracionals. Si es 
tingués intenció de prescindir d’aquests grups prima-
ris, els homes es neurotitzarien ràpidament.» Això ho 
escriu el prestigiós professor en un llibre de text des-
tinat als alumnes d’aquell sisè curs de batxillerat dels 
anys setanta del segle passat.

Els membres del jurat del premi Conviure a Ca-
talunya, convocatòria rere convocatòria, hem po-
gut constatar la intencionalitat educadora que perviu 
als centres educatius de Catalunya, de tota comar-
ca, pel testimoni dels objectius i les metodologies 
que apliquen en cada projecte, a fi d’aconseguir-los, 
i que esdevenen eines forjadores de valors de convi-
vència per a aconseguir ciutadans ben arrelats.

Enguany, a més de donar fe dels treballs premiats, 
l’acta del premi reflecteix aquesta important qüestió: 
«Alguns treballs, és a dir, algunes escoles posen de re-
lleu que la feina dels educadors es desenvolupa en un 
ambient dur i difícil en què, atesa la composició so-
cial de l’alumnat i l’origen territorial, apareix com una 
tasca prioritària la integració social de l’alumnat, as-
pecte aquest que cal qualificar de bàsic i primari per 
a la incorporació de l’alumnat en una vida normalit-
zada de societat i de país». 

Tot aquest procés permet destacar l’esforç dels 
educadors i la finalitat integradora dins la societat de-
mocràtica catalana i els valors que volen estimular. 

Els programes pedagògics presentats per l’Escola 
Josep Pla, de Sant Andreu de la Barca, sota el lema 
«Treballem els valors», i per l’Institut Manuel de Mont-
suar, de Lleida, sota el lema «L’organització política 
de la societat», han estat considerats ex aequo pri-
mers premis, i les consideracions esmentades han fet 
que s’atorgui una menció especial al treball «Estima 
on vius sense oblidar les teves arrels», presentat per 
l’Escola Joan Maragall, de Sabadell. 

El pròleg no té altra funció que estimular la lectura 
del contingut d’aquesta publicació, que no és altra que 
un eloqüent mostrari, viu i actual, de la molt bona ma-
nera de fer de tants i tants mestres i professors del nos-
tre país i una mostra molt valuosa del treball educatiu 
i, consegüentment, integrador dels equips docents que, 
dia a dia, fan de Catalunya un país per als seus ciutadans.

Jaume Jané i Bel
Membre del jurat del premi Conviure a Catalunya
Antic Diputat al Parlament de Catalunya





ESCOLA JOSEP PLA

Treballem els valors

INTRODUCCIÓ

La nostra societat passa en aquests moments per greus 
dificultats econòmiques. Aquestes dificultats afecten 
doblement l’escola. D’una banda, les famílies del nos-
tre alumnat pateixen la crisi i, de l’altra, l’escola públi-
ca pateix com a institució aquest ajust econòmic. 

Pensem, però, que en aquests moments tan di-
fícils l’educació en valors té encara més sentit: edu-
car els nostres infants en els valors de la solidaritat, 
el respecte, la participació, etcètera, els dóna eines 
per a poder afrontar els canvis constants de la socie-
tat que els ha tocat viure. 

Cal educar i ensenyar que els conflictes, els pro-
blemes i les dificultats són inherents a la societat i que 
el que hem d’aprendre és a afrontar-los, a lluitar per a 
solucionar-los i a conviure-hi. Vivim en un món com-
plex on escoltar, parlar i entendre’s són les eines es-
sencials per a poder conviure i viure. Aquesta és una 

tasca ingent, difícil, en què massa cops a l’escola ens 
trobem sols, on no sempre coincidim amb els valors 
de les famílies i on els missatges que ens arriben de la 
publicitat i dels mitjans de comunicació sovint van en 
una direcció contrària a valorar l’esforç, la convivèn-
cia i la tolerància, entre d’altres.

És a partir d’aquesta situació que neix la progra-
mació de l’atenció educativa alternativa del segon ni-
vell de cicle mitjà de la nostra escola: «Treballem els 
valors», una programació elaborada a partir del marc 
de la legislació educativa actual, de la contextualitza-
ció de l’Escola Josep Pla i d’acord amb els trets psi-
coevolutius de l’alumnat al qual va destinada, par-
tint sempre de la idea del que indica l’article 2 del 
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària 
a Catalunya: 
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«La finalitat de l’educació primària és proporcio-
nar a tots els nens i nenes les competències que els 
permetin assegurar el seu desenvolupament personal 
i social per tal de poder integrar-se en la societat.»

L’ESCOLA I ELS TRETS  
QUE LA IDENTIFIQUEN
L’Escola Josep Pla, de Sant Andreu de la Barca, una 
localitat del Baix Llobregat nord que té uns 26.300 
habitants, va ser inaugurada l’any 1986. 

Fa alguns anys Sant Andreu de la Barca havia es-
tat un municipi d’estiueig, però actualment l’augment 
de les activitats industrials i de fàbriques, com tam-
bé la proximitat a la localitat de Martorell, han con-
vertit el poble en una zona urbana molt transitada i de 
fàcil  comunicació, fets que han causat un augment de 
població. 

La crisi que actualment pateix Catalunya i l’Estat 
espanyol també ha arribat a Sant Andreu de la Barca. 
Molts dels seus ciutadans han hagut d’afrontar aques-
ta situació i el creixement demogràfic del municipi 
s’ha vist malmès: trasllats, canvis de domicili per la 
pèrdua del lloc de feina, etcètera. 

L’Escola Josep Pla és una escola catalana que 
transmet la nostra realitat lingüística, històrica, geo-
gràfica i sociocultural; pública i pluralista, que no ex-
clou ningú per la seva procedència, religió, ideolo-
gia o condició social; que vetlla per la coeducació i, 
per tant, educa en la igualtat sense discriminació per 
raó d’origen o gènere, i transmet a l’alumnat els valors 
d’una societat democràtica. 

És una escola que entén l’educació com un procés 
integral que considera les vessants i les dimensions de 
la personalitat de cada infant i que posa els mitjans 
per a potenciar-les i dirigir-les a una situació positiva. 

És escola verda, una escola compromesa ferma-
ment amb el medi ambient: aposta pel respecte a la 
natura i la cura de l’entorn per a aconseguir un món 
més sostenible, capaç de conviure amb el procés tec-
nològic i sense perjudicar l’equilibri ecològic ni ex-
plotar indiscriminadament els recursos naturals del 
nostre planeta. 

També aposta per la formació contínua de tots els 
professionals que en formem part, per tal de poten-
ciar l’exigència i la innovació per a poder, d’aquesta 

manera, aconseguir que l’alumnat aprengui de mane-
ra més funcional i significativa. 

Per últim, dir que és una escola innovadora, que 
fomenta la iniciativa i la recerca a partir de l’aprenen-
tatge interactiu i compartit. Posa a l’abast de l’alum-
nat innovacions tecnològiques com a elements facili-
tadors del procés d’ensenyament i aprenentatge.

EL PROJECTE

El projecte «Treballem els valors» és una progra-
mació didàctica de l’atenció educativa alternativa, 
que es desenvolupa al segon nivell de cicle mitjà 
d’educació primària. És una programació que sorgeix 
per a incidir en la crisi de valors que actualment pa-
teix la nostra societat i, conseqüentment, el nostre 
alumnat.

Consta de trenta sessions d’una hora cadascuna, 
en les quals es treballen, a partir de la lectura d’un 
conte, diferents valors a partir d’activitats pràctiques, 
de reflexió, de col·laboració, etcètera.
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TRIMESTRE SESSIÓ CONTINGUT
Primer trimestre 1 i 2 El respecte 

3 i 4 L’amistat i la confiança
5 i 6 La tolerància
7 i 8 La justícia
9 i 10 La constància
11 i 12 La paciència
13 i 14 Repàs dels valors treballats: ET, l’extraterrestre 

Segon trimestre 15 i 16 El diàleg
17 i 18 L’alegria
19 i 20 La generositat
21 i 22 L’honradesa i la sinceritat
23 i 24 L’autocontrol

Tercer trimestre 25 i 26 La reflexió
27 i 28 La cooperació
29 i 30 Repàs dels valors treballats: Charlie i la fàbrica de xocolata

Objectius del projecte

Els objectius que des del projecte educatiu de centre 
s’estableixen per a aquesta programació són els següents:     

 � Entendre les normes de convivència i els hàbits cívics.
 � Reconèixer els drets humans fonamentals. 
 � Identificar els drets i deures que regulen l’ús dels 
béns comuns. 

 � Conèixer els mecanismes bàsics de funcionament 
democràtic. 

 � Reconèixer, acceptar i respectar les característi-
ques pròpies i les dels companys. 

 � Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
 � Escoltar i respectar les opinions dels altres. 
 � Reconèixer i acceptar la diversitat. 
 � Identificar i rebutjar les injustícies socials.

Les sessions del projecte

Cada dues sessions s’inicien amb el recordatori de 
tots els valors que s’han treballat fins al moment, 
la seva explicació i exemplificació amb situacions 
quotidianes de l’alumnat.

Després s’introdueix un nou valor amb la lectu-
ra del conte corresponent. Els contes s’han triat de la 
publicació: Pujol i Pons, E.: El gran llibre dels contes 
amb valors. Editorial Parramón. Barcelona, 2009.

A continuació, es fa un breu comentari del conte 
llegit i de les idees que es poden extreure i es fan un 
seguit d’activitats on l’alumnat ha de reflexionar sobre 
el valor en què es treballa. Poden ser jocs de taula, 
reflexionar sobre una situació real o imaginària, posa-
da en comú d’experiències, etcètera.

Per últim, individualment o en petit grup, l’alumnat 
ha d’emplenar una targeta explicant què ha après du-
rant la sessió. Aquestes targetes formen part d’un mu-
ral amb totes les idees de l’alumnat.

 
Temporització de les sessions 
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* Recordatori de les sessions anteriors en les quals es van treballar els valors següents: el respecte, 
l’amistat i la confiança, la tolerància, la justícia, la constància i la paciència. 

 � Lectura en rotllana del conte: El roure i el jonc. 
 � Reflexió sobre el conte: comprensió lectora, vocabulari... 
 � «Els problemes se solucionen dialogant»: explicació i reflexió a partir de les imatges, de les fases 
que s’han de seguir per a resoldre un conflicte. 

 � Cas pràctic: resolució d’un conflicte a partir de les fases treballades. «El conflicte de les fotos». 
 � Joc de taula: Què faig?  

Es fan quatre equips de dos a quatre jugadors per equip. S’agafa una targeta de situació i entre tot l’equip i 
han de decidir alternatives no violentes i dialogants. Aquestes alternatives les exposen a l’altre equip 
i entre tots decideixen si són solucions encertades o no, i se n’analitzen, sobretot, les conseqüències. Si 
és així avança una casella, si no en la propera ronda haurà de buscar més alternatives. Potser els costa 
trobar solucions comunes, l’important és que dialoguin i s’adonin que tot es pot solucionar parlant.  

 � Elaboració d’una tira de paper per alumne per a penjar al mural «Contes amb valors», juntament 
amb la tira del valor treballat: què és per a tu el diàleg? Posa un exemple. 

 � A la propera sessió, reflexió sobre aquest valor.

SESSIONS 15 I 16: EL DIÀLEGG

Exemple de sessió
A continuació exposem un exemple de sessió d’aquesta programació. Es tracta de les sessions 15 i 16, on 
es treballa el diàleg.
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Avaluació

Atès el caràcter voluntari i d’organització pròpia dels 
centres educatius, la normativa no estableix cap tipus 
concret d’avaluació per a l’atenció educativa alterna-
tiva, depèn de cada centre establir-la. 

Atesa la transversalitat del projecte, al nostre cen-
tre educatiu l’atenció educativa alternativa s’avalua 
d’una forma global durant tota l’etapa, és a dir, no rep 
una avaluació trimestral ni de cicle. 

Els criteris d’avaluació de l’atenció educativa alter-
nativa de l’educació primària són: 

 � Entén les normes de convivència i els hàbits cívics. 
 � Reconeix els drets humans fonamentals. 
 � Identifica els drets i deures que regulen l’ús dels 
béns comuns. 

 � Coneix els mecanismes bàsics de funcionament 
democràtic. 

 � Reconeix, accepta i respecta les característiques 
pròpies i les dels companys. 

 � Argumenta i defensa les pròpies opinions. 
 � Escolta i respecta les opinions dels altres. 
 � Reconeix i accepta la diversitat. 
 � Identifica i rebutja les injustícies socials.

Com qualsevol programació, en finalitzar cada 
curs es revisen les qüestions que no han acabat de 
funcionar per a proposar-ne canvis per al curs vinent, 
a partir de les novetats que poden sorgir.

Material annex

Per a desenvolupar cada sessió d’aquesta programa-
ció cal disposar del material annex que s’indica en la 
programació de cada sessió: el llibre de contes al qual 
fèiem referència anteriorment (Pujol i Pons, E.: El gran 
llibre dels contes amb valors. Editorial Parramón. Bar-
celona, 2009), jocs de taula, imatges i vídeos, entre 
d’altres

Recursos didàctics emprats

 � PUJOL I PONS, E.: El gran llibre dels contes amb 
valors. Editorial Parramón. Barcelona, 2009.

 � PUJOL I PONS, E.: Valors per a la convivència. 
Editorial Parramón. Barcelona, 2002





INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

L’organització política de la societat
Experiència pedagògica d’educació cívica  

i de participació ciutadana

IDENTIFICACIÓ I TRETS 
D’IDENTITAT DEL CENTRE

L’Institut Manuel de Montsuar està ubicat a la partida 
de Montcada, als afores de Lleida, a uns dos quilòme-
tres de la ciutat, la capital del Segrià. Els alumnes pro-
venen, generalment, d’Alpicat i de Lleida, i hi arriben 
amb transport escolar i autobusos municipals. 

L’alumnat és atès des del primer dia de l’arri-
bada al centre, en bona part, gràcies als recursos des-
tinats a la tasca tutorial que fa que cada alumne tin-
gui un seguiment personalitzat. Aquesta acció tutorial 
es concreta en: contacte continuat amb les famílies, 
entrevistes individualitzades (alumnes i pares), tre-
ball en valors, eixos educatius transversals, contactes 
permanents amb els centres adscrits de primària, en-
tre d’altres.

La finalitat de la línia d’actuació pedagògica del 
centre és contribuir significativament a l’educació 
integral dels alumnes que ens arriben. En les dues 
etapes  d’educació secundària prioritzarem la trans-
missió de valors i d’hàbits de conducta social i tre-
ballarem per a l’adquisició de les competències bà-
siques i per al desenvolupament de les capacitats 
de tot l’alumnat. Al final de l’estada al centre cada 
alumne ha de ser capaç de definir un projecte de 
vida propi, de desenvolupar-lo, d’optar per una sorti-
da adequada a les seves característiques i necessitats, 
i d’esdevenir una persona responsable, activa i prepa-
rada per a viure en societat.

El que avui dia coneixem com l’Institut Manuel 
de Montsuar és el resultat d’un llarg procés de canvi 
que abasta vint-i-cinc anys durant els quals el centre 
ha crescut al ritme dels temps, adaptant els mètodes 
educatius i les instal·lacions a les innovacions fruit de 
l’evolució social, cultural i tecnològica.

JUSTIFICACIÓ  
DE L’EXPERIÈNCIA
És habitual que entre l’alumnat d’educació secundària 
se senti la resposta «– els jutges» a la pregunta simple 
i senzilla: «– Qui creieu que fa les lleis?».

També és corrent denotar la ignorància entre 
l’alumnat d’educació secundària –de tots els nivells, 

obligatori i postobligatori–, i potser també entre els 
universitaris, respecte dels treballs quotidians dels 
parlaments de l’Estat. Aquesta constatació assoleix 
cotes massa altes pel que fa a l’interès o al coneixe-
ment de l’activitat parlamentària catalana en el nostre 
país. I no és perquè els mitjans de comunicació pú-
blics i privats no emetin informacions constants sobre 
els treballs legislatius i de control governamental que 
es fan al Parlament de Catalunya! 

El prejudici del nostre alumnat respecte de la 
política com a activitat pública de gestió dels afers 
col·lectius i del patrimoni comú és, si fa no fa, el ma-
teix que podem constatar entre els adults al carrer, 
als llocs de treball, en les reunions familiars o en les 
tertúlies de cafè. No cal anar gaire lluny per a afir-
mar que el desconeixement real d’allò que fa un par-
lament és la base sobre la qual se sustenta una «ideo-
logia» de la indiferència o de la desconfiança envers 
l’activitat política del col·lectiu –al marge dels pensa-
ments partidaris o ideològics– que representa la sobi-
rania popular. 

El seguiment de les polítiques governamentals 
és, òbviament, força més elevat que no pas el que 
s’exerceix sobre els parlamentaris i llurs cambres. No 
caldrà pas que ens estenguem en les causes, prou 
clares. I, tanmateix, un cert prejudici general convi-
da la majoria de ciutadans a considerar que les actua-
cions dels governs no difereixen, bàsicament, entre si; 
o que també els membres dels governs ho són per la 
inèrcia de la seva carrera, per la defensa, a ultrança, 
d’interessos propis o partidistes. Deixem-ho, de mo-
ment, aquí. Aquestes mirades sobre l’exercici de la 
política democràtica són conegudes i preocupen 
igualment tots els analistes i els sectors més moral-
ment implicats en la construcció democràtica dels 
pobles.

Allò que es viu en les paraules desencadenades  
a l’entorn de la taula familiar és allò que apre-
nen els adolescents i els joves i el que aquests aca-
ben transmetent en llurs respostes. Forma part de la 
seva «consciència cívica», malgrat tots els ensen-
yaments i pràctiques que reben i executen en llurs 
centres educatius, o segons les prescripcions curri-
culars. Com si només fos veritablement significatiu 
l’aprenentatge social o familiar: al carrer, a casa...; 
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cepció o la consergeria..., perquè hi interactuen so-
vint. En canvi, no és fàcil que respongui a una pregun-
ta complexa quan un professor la hi fa: «Per què mou 
la taula arrossegant-la com si pesés tres mil quilos?» 
«Per què llença el paper a terra?» «Per què enclasta la 
sola de la sabata contra l’envà del passadís?» Darrere 
de les respostes ha d’haver-hi una «consciència cívi-
ca» que no és fàcil d’adquirir; una «saviesa política»  
–els recursos són limitats, cal compartir en iguals con-
dicions, cal confiar en qui ha ordenat la convivència, 
el que jo gaudeixo és fruit de l’esforç dels conciuta-
dans, etcètera– que tampoc no existeix si no hi ha un 
treball que la faci aflorar i un altre que la faci assumir.

Els nostres alumnes d’educació secundària avui 
són això, alumnes. Demà, però, seran agents direc-
tes i actuants de la construcció responsable de la co-
munitat adulta. Que avui aprenguin qui, com, per 
què i quan es prenen decisions que regeixen la vida 
col·lectiva és essencial perquè demà usin el criteri ad-
quirit i madurat per a participar en aquestes decisions. 
No és que avui no siguin, els nostres alumnes, agents 
de la construcció de la «seva» comunitat: en són! En 
són a casa seva, a l’espai públic i, sobretot, al seu 
centre educatiu. Les seves accions repercuteixen di-
rectament i immediatament en la vida quotidiana dels 
altres, del conjunt harmònic que és la comunitat.

La indiferència respecte dels treballs d’aquells que 
tenen responsabilitat en l’ordenació de la vida co-
muna, ciutadana, escolar, prové, essencialment, del 
fet que hom no ha pres aquesta responsabilitat –en 
la mesura que li escaigui o esculli– en mans pròpies. 
Això que s’esdevé en la política nacional, igualment 
s’esdevé en la petita política de la comunitat imme-
diata.

Si el que acabem de dir és correcte es desprèn que 
una educació significativa per a l’acceptació d’aquesta 
responsabilitat comença per la com  prensió dels seus 
extrems i s’aferma amb l’experimentació de la seva 
pràctica. Això pretén, humilment, el crèdit variable 
que tot just tractem.

les impressions generals que es filtren com l’aigua 
a través d’un sedàs de roba espessa.

Ni encara l’activitat immediata, viscuda, sovint 
molt palpable, d’un consistori municipal –tan imme-
diat a l’experiència personal– no és prou significa-
tiu en la vida d’un adolescent o d’un jove. A la pre-
gunta sobre qui és l’alcalde o l’alcaldessa del propi 
poble o ciutat se sol tenir una resposta immediata 
i  correcta, però no se’n té, ni de bon tros, si la pre-
gunta és per saber el nom d’una regidora o d’un regi-
dor. Ni és fàcil d’obtenir una resposta positiva sobre 
les darreres accions d’un ajuntament dins la població 
o el barri on viu l’adolescent o el jove enquestat. 

Heus ací per quina raó experiències de partici-
pació infantil o juvenil a propòsit dels afers de la 
comunitat –fetes o no a imatge dels experiments 
protagonitzats per pedagogs com Francesco  Tonucci– 
tenen una especial rellevància, tanta com les visites 
d’alumnes de totes les edats als parlaments nacionals; 
al Parlament de Catalunya, en el nostre cas. I tanta 
com la participació dels escolars en experiències le-
gislatives com les que anualment promou –amb èxit 
considerable– la cambra catalana. No ens hi referi-
rem més, per tal com aquestes pràctiques pedagògi-
ques (i didàctiques!) són a bastament conegudes.

Si allò que deixem dit fins aquí és cert, no ens 
haurà d’estranyar que els nostres alumnes desco-
neguin de quina manera s’estructura la seva comu-
nitat educativa, aquella de la qual formen part essen-
cial, imprescindible, i de la qual són els agents que la 
justifiquen. Viure a les aules, deambular pels passa-
dissos, socialitzar-se als patis, alimentar-se als men-
jadors són fets quotidians que no tenen rellevància 
en la consciència dels alumnes en tant que alumnes, 
membres de la comunitat educativa: tot és disposat 
perquè això s’esdevingui amb normalitat, amb natu-
ralitat, cada dia del curs. A un alumne li és fàcil do-
nar el nom del director o directora del centre; del tu-
tor o tutora propis, de qui té la responsabilitat de la 
prefectura  d’estudis, de les persones que atenen la re-
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La quarta dificultat va ser pragmàtica: com deter-
minar la mesa electoral? 

La cinquena dificultat va venir del recompte: els 
elegibles eren molt pocs com per a configurar grups 
de majoria i grups de minoria. I encara és més com-
plicada la resolució d’assegurar la representació –ma-
jor o menor– de tots els grups partidaris, a fi que cap 
alumne quedés fora d’un parlament o d’un consistori 
«experimental» i participatiu.

Tanmateix, creiem rellevant, en aquest punt on 
som, descriure els objectius sobre els quals es com-
pondrien els programes electorals entorn dels quals 
es debatria en l’experimental Parlament o consistori.

Atès que l’objectiu del crèdit era la formació polí-
tica dels alumnes que l’havien escollit, els destinata-
ris dels esforços pedagògics havien de ser els alum-
nes, potser no solament els del crèdit, sinó el conjunt 
d’adolescents i de joves en formació al centre educa-
tiu. No podia ser altrament que l’estructura política  
resultant dels nostres aprenentatges i de les nos-
tres tasques experiencials tingués com a destinatari 
l’alumnat. I què, de l’alumnat?

Vam considerar que la participació dels deixe-
bles en una comunitat educativa, per gran que si-
gui, sempre pot ser encara més extensa i prou més 
intensa. Hi ha afers que pertanyen a l’organització 
del centre, però que igualment són responsabilitat –o 
poden ser-ne– dels alumnes. Són aquells assumptes 
que fan referència a ells mateixos, a la qualitat de la 
seva convivència, a la manera com es concep i s’or-
dena l’espai comú: els passadissos, els patis, el men-
jador, etcètera. I també el temps compartit amb els 
companys: entrades i sortides, estones de lleure en-

PLANTEJAMENT PEDAGÒGIC

Partint de l’acceptació dels principis que sustenten 
allò que la pedagogia contemporània ha anomenat 
com a «aprenentatges significatius», hem volgut esta-
blir una formació cívica en afers de política demo-
cràtica que tingui com a principal caràcter la «vivèn-
cia» dels conceptes i procediments.

No es tracta tant d’ensenyar com és una democrà-
cia sinó de practicar-la, de fer-ne una simulació al més 
aproximada possible a la realitat constatable i alho-
ra al més útil possible a la realitat diària dels alumnes.

Les nocions necessàries sobre l’organització polí-
tica d’un estat i de les seves administracions públi-
ques, adequades a la circumstància temporal i geo-
gràfica dels alumnes (la Catalunya actual, en el nostre 
cas) havien de precedir –per a llur comprensió es-
sencial– les nocions sobre «l’acte polític», si podem 
enunciar-lo d’aquesta manera. I aqueix acte polític 
no pot ser només un teòric ensenyament de proce-
diments socials sinó que s’ha d’acompanyar d’una ex-
periència individual i de grup per als alumnes que vo-
luntàriament s’acullen al crèdit de què parlem. 

Considerant que la part de la comunitat educati-
va formada per l’alumnat, el personal d’administració 
i serveis i el professorat constitueix l’essència de la 
societat en què viu l’alumne, la majoria d’hores 
del dia i que aquesta part de la comunitat educa-
tiva no deixa de ser un reflex ben nítid del cos so-
cial de què l’alumne forma part, era lícit considerar 
el centre educatiu com a camp experimental d’un 
procediment democràtic que aboqués a unes elec-
cions, el protagonisme de les quals havien de te-
nir, és clar, els alumnes que cursaven el crèdit. 
La idea, doncs, va ser de comprometre aquests alum-
nes a estudiar els continguts i les formes de la demo-
cràcia en el pla teòric i en el pla constatable a par-
tir de les informacions observades en l’exercici de 
la política dels parlaments, governs i consistoris mu-
nicipals més pròxims: Corts Generals, Parlament de 
Catalunya, Governs central i de la Generalitat, ajun-
tament del poble o ciutat de cada alumne. Però igual-
ment podíem comprometre aquests alumnes en 
l’experimentació personal dels procediments de la 
democràcia mitjançant una simulació que tindria lloc 
en el centre educatiu. Aquest darrer extrem significa-
va que els alumnes haurien d’acabar convertint-se en 
candidats de grups partidaris, amb un programa pro-
pi i amb disposició a constituir-se en òrgan de gestió 
política.

El primer problema a superar era configurar grups 
partidaris: quins? Sobre quina base programàtica? 
Sota quines denominació i sigla?

El problema segon fou d’ordre ètic: ésser elegibles 
per a quina finalitat?

La tercera dificultat era: com fer la campanya 
electoral un cop decidits els programes? Quin uni-
vers elector havíem de designar?
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OBJECTIUS I CONTINGUTS

Genèrics, sobre el coneixement 
de l’estructura política 
i administrativa de l’estat:

ELS OBJECTIUS

Sobre una base programàtica essencial, que pot ser 
útil a qualsevol nivell de l’educació secundària obli-
gatòria i postobligatòria, segons la complexitat amb 
què es vulgui treballar, es pretén que els alumnes co-
neguin, en essència, com s’estructura políticament 
un estat i com s’organitzen les administracions públi-
ques. En el cas de Catalunya, es pretén que sigui relle-
vant la comprensió del fet autonòmic o d’autogovern 
que a la nació li és propi per dret constitucional, con-
sagrat en la carta estatutària.

Importa que l’alumne sigui capaç de comprendre 
nocions essencials de l’organització interna dels es-
tats i que sàpiga distingir-ne els poders, en tant que 
competències separades i autònomes en l’exercici 
que en fa cadascun. De la mateixa manera és impor-
tant que l’alumne comprengui quines són les atribu-
cions generals atorgades a cada poder i com cadas-
cun d’aquests les executa.

No és menor la importància que l’alumne com-
prengui quins són –i per què s’estableixen d’aquesta 
manera– els nivells competencials de les Administra-
cions públiques, a fi que puguin dirimir a quina corres-
pon una responsabilitat o una altra que importa en el 
dia a dia de la vida d’un ciutadà. Especialment rellevant 
és, en el nostre cas, la localització de les competèn-
cies educatives a Catalunya: les que es reserva l’Estat, 
les que corresponen a la Generalitat i les altres que són 
deure i vocació dels municipis. Aquestes nocions han 
d’anar acompanyades del criteri que una competència 
educativa significa no solament pensament per a la mi-
llor execució i l’obtenció dels majors profits, sinó tam-
bé recursos econòmics de la comunitat per atorgar, a 
qui s’educa, les millors condicions possibles per a ga-
rantir-li l’èxit, si les usa responsablement. 

Es pretén que l’alumne conegui el perquè i el com 
de les diverses eleccions a què tenen dret de partici-
par els ciutadans. 

Importa, doncs, que l’alumne assoleixi coneixe-
ments fonamentals sobre les eleccions per sufragi uni-
versal i directe; però també sobre les que podem ano-
menar segones o secundàries: les que protagonitzen 
els electes en el si de les cambres legislatives i en el 
dels plens dels ajuntaments perquè l’alumne compren-
gui què és una elecció per sufragi directe i universal i 
una altra –igualment democràtica– establerta entre els 
electes per a la constitució d’òrgans administratius i 
distribució de responsabilitats en el si d’aquests. De 
més a més, aquests raonaments permeten, sense gai-
re esforç, l’enteniment de la noció d’«elecció indirec-

tre classes, hores destinades al descans i a l’alimen-
tació; dies destinats a mostres i festes dels cursos o 
dels nivells, etc. Més encara: vam comprendre que 
hi ha actuacions individuals i col·lectives la bondat 
i correcció de les quals, tot i ser regulades pel re-
glament intern del centre, poden ser més o menys 
assumides, més o menys perfeccionades per l’alum-
nat si, efectivament, formen part de la seva consci-
ència personal i comuna. És més: les actuacions de 
què parlem  són més pròpies de l’alumnat en la me-
sura que aquest participi en la regulació. Heus ací, 
doncs, la base dels programes experimentals que po-
den dur a terme els nostres alumnes ja constituïts en 
grups partidaris.

L’òrgan resultant de les eleccions preestabler-
tes debatria sobre la implementació d’aquells corpus 
programàtics, atenent el resultat electoral i, doncs, la 
majoria i les minories. En aprovar per votació demo-
cràtica les mesures, aquestes serien debatudes, con-
trastades i finalment consensuades amb la resta de la 
comunitat educativa, si era el cas, a fi de posar-les en 
funcionament.

Enteníem que aquests objectius podien interessar 
no només els alumnes del crèdit –els actors princi-
pals– sinó el seu auditori: la globalitat d’alumnes del 
centre.

Com és natural, vàrem fer llistes d’idees genèri-
ques sobre les quals els alumnes, constituïts en grups 
partidaris, tenien oportunitat de treballar, imaginati-
vament, el seu programa electoral. Sovint, aquests 
apunts van exigir explicacions sobre l’essència del 
que deien i sobre els extrems del que era possible 
treballar-hi, sense col·lidir amb les competències 
atribuïdes per les normes a altres estaments de la 
comunitat educativa. També aquests debats van va-
ler la pena: els alumnes van prendre consciència 
dels límits de la seva condició i de l’amplitud de les 
possibilitats que aquesta els atorgava en un centre  
flexible, democràtic i amb un programa educatiu 
que atén la participació, entre altres aspectes de 
l’activitat humana, com a valor altament constructiu.    
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 � Comprensió de l’estructura política de l’Estat es-
panyol com a estat compost.

 � Descoberta i comprensió dels nivells en què s’es-
tructura l’Administració pública d’un estat. El cas 
d’Espanya i de Catalunya.

 � Comprensió dels sistemes bàsics de finançament 
de les Administracions públiques. El sistema im-
positiu.

Sobre l’actuació dels candidats 
i dels electes en els òrgans 
polítics corresponents

ELS OBJECTIUS

Es pretén que els alumnes prenguin consciència de 
la finalitat última d’elegir, segons la voluntat majori-
tària de la ciutadania, gestors temporals de la cosa 
pública: allò que pertany a tothom genera el dret que 
tothom elegeixi les persones que han de gestionar-ho 
en el nom de la voluntat majoritària i les altres perso-
nes que han de vetllar perquè la gestió sigui al més 
correcta possible.

Per a un tal objectiu, cal prèviament un enteni-
ment de l’organització política en l’intern d’una so-
cietat. Es tracta, doncs, de poder comprendre el sis-
tema democràtic representatiu, per la qual cosa cal 
saber què són i com actuen els partits polítics, quines 
són les seves responsabilitats i quins els seus límits, 
ambdues nocions establertes en el dret fonamental 
de l’Estat.

Només a través del coneixement del quefer dels 
partits polítics i associacions democràtiques amb fi-
nalitats polítiques podrem accedir a la comprensió 
de l’entitat ideològica de les organitzacions socials 
i del paper que, segons les majories i minories esta-

ta», establerta per a òrgans de l’administració que són 
destinats al suport dels primordials (cas de les dipu-
tacions provincials i dels consells comarcals a Cata-
lunya).

La noció de «democràcia» en l’alumne ha de 
transcendir el mer acte electoral i inserir-se en la 
consciència que és democràtic tot acte dels elegits 
i tota actuació de les administracions públiques que 
aquests gestionen. Així, és tan democràtica l’elecció 
per sufragi universal d’una cambra legislativa o d’un 
consistori municipal, com la d’una presidència de 
govern per sufragi dels electes, com ho és el siste-
ma de recaptació d’impostos en tant que recurs de 
redistribució de la riquesa de la comunitat; com ho 
és, també, la despesa que se’n fa, proposada pel Go-
vern, aprovada pel legislatiu i ordenada pels respon-
sables de les Administracions públiques. Igualment, 
l’alumne ha de comprendre que si és democràtica 
l’elecció d’una presidència de govern després de la 
constitució de la cambra legislativa que en té la po-
testat, ho és igualment la direcció d’un centre educa-
tiu públic, puix que aquest dimana de la voluntat po-
pular, manifestada en l’elecció parlamentària que ha 
establert una majoria i unes minories.

ELS CONTINGUTS

 � Introducció al coneixement del que comporta la 
idea i la praxi de democràcia política i social.

 � Introducció al coneixement de la noció i de l’or-
ganització d’estat.

 � Conèixer com és l’Administració pública en tant 
que estructura política que incardina un estat uni-
tari o compost.

 � Introducció al coneixement de les tipologies d’es-
tat, segons el model de màxima representació 
d’aquest.



INSTITUT MANUEL DE MONTSUAR

18

Sobre les campanyes electorals

ELS OBJECTIUS

Per bé que els adolescents i els joves no estan, ge-
neralment, atents a les ofertes electorals dels partits 
polítics, en canvi són sensibles –com la majoria de 
la població– als missatges electorals dels candidats, 
especialment pel que fa als líders dels partits majo-
ritaris. Per això, els conceptes bàsics en què consis-
teix una campanya electoral o les idees genèriques 
que la despleguen pertanyen al coneixement de 
l’alumnat, que els descobreixen a través dels cartells, 
de les informacions en els mitjans de comunicació, 
i de les converses que se susciten entre les persones 
adultes.

Així mateix, el fonament del que és un acte 
d’elecció també pertany a l’imaginari dels joves: 
el dia de reflexió, el dia de les eleccions, les paperetes 
de vot, l’urna, el recompte del vespre-nit...

Amb tota probabilitat, aquest adolescent o jove 
no ha anat mai a un col·legi electoral, tot i que 
potser ho ha estat el seu centre educatiu. Per tant, 
desconeix què és la mesa electoral i el procedi-
ment de recompte de vots extrets de l’urna.

Com que tant les campanyes electorals com tota 
la litúrgia que envolta l’acte de les votacions són la 
«plàstica» de la democràcia representativa, els 
ensenyaments  i les reflexions que hi girin entorn se-
ran sempre  ben acollides, i els debats que s’hi escai-
guin seran vius. Tot plegat es convertirà fàcilment en 
aprenentatges significatius.

Els objectius, però, que percacem van més enllà 
de la reproducció oral o vivencial d’un acte electo-
ral (que els alumnes, altrament, han exercit en elegir, 
per exemple, els seus delegats). Es tracta, fonamental-
ment, de foragitar els clixés i els prejudicis que tot so-
vint emboliquen una campanya electoral, moltes ve-
gades propiciats pels propis discursos i maneres de 
manifestar-se dels candidats. De foragitar clixés i do-
nar consistència cívica al procediment que condueix 
a l’elecció de representants.

És objectiu d’aquest treball, doncs, que els alum-
nes coneguin què significa presentar el contracte-
programa a la ciutadania; demanar-li reflexió, decisió 
i confiança. Cal que l’alumne comprengui la gravetat 
d’un compromís electoral per part del candidat i les 
conseqüències que la seva eventual elecció reportarà 
a una ciutadania davant la qual ha fet el compromís 
solemne.

Alhora, és essencial que l’alumne entengui quina 
és la responsabilitat de l’elector, que assumeixi, tant 
com pugui, la gravetat de la seva responsabilitat 
a l’hora de decidir de votar, d’escollir un programa 
i uns portaveus d’aquest programa i de desestimar-
ne uns altres. I que comprengui que la seva responsa-
bilitat no acaba després d’emetre el vot, sinó que se-
gueix en forma d’informació constant sobre els fets 

blertes pel resultat dels comicis, els grups partidaris 
hauran de desplegar en l’interior dels òrgans demo-
cràtics de gestió política.

Per a un adolescent o un jove no és gens fàcil 
comprendre els rols de l’oposició política confrontats 
als rols de majoria governamental. Sovint les confron-
tacions verbals –amb tot allò que generen en el cos 
social– són enteses com a picabaralles que destorben 
la governació i que pretenen la simple captació de 
simpaties i de fòbies en l’electorat.

És a aquest efecte que un dels propòsits del 
crèdit que fem explícit en aquestes línies enca-
ra l’organització interna de les cambres legislatives 
o de les corresponents a les Administracions locals i, 
naturalment, els papers polítics que hi despleguen, 
d’acord amb l’ordenament legislatiu escaient, les 
majories i les minories.

Aquests conceptes: «majories» i «minories», con   - 
juntament amb l’acceptació de la controvèrsia, del 
contrast, de l’oposició, de l’acord i del consens  
han de ser compresos i assumits per l’alumne com 
a ròtules del treball polític. De fet, com a formes 
de conducta social que hom viu a diari en els que-
fers socials. L’alumne afronta sovint la controvèrsia, 
la discrepància, el desacord, tant com sovint gau-
deix de l’acord i l’aquiescència en la seva convi-
vència amb els altres alumnes, amb els companys, 
amb els familiars. I l’alumne sap que aquest contrast 
no és pas un senyal de destrucció, sinó un procedir 
construc tiu humà, habitual i, segurament, necessari 
en societat.

ELS CONTINGUTS

 � Els partits i les associacions polítiques. 
 � Els efectes del resultat d’una elecció. Majories i 
minories.
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polítics, en l’opinió personal pública o privada que 
emetrà durant la legislatura, en l’acompliment dels 
deures de ciutadania que dimanen de les lleis i de les 
normes que estableix la majoria electa... I de la ne-
cessitat que els ciutadans exigeixin als representants 
electes la rectitud ètica necessària i el millor treball 
d’acord amb el rol que les eleccions els han assignat, 
tot col·laborant, si és el cas, en els esforços col·lectius 
que es demanen des de les instàncies del poder de-
mocràtic establert.

ELS CONTINGUTS

 � La campanya electoral: inici, durada, actes de di-
fusió de les idees i compromisos polítics.

 � L’univers elector i els elegibles.
 � L’organització de les eleccions.
 � L’autoritat electoral.

PROGRAMACIÓ I 
DESPLEGAMENT TEMPORAL

VOLUNTARIAT

Els alumnes a qui anava dirigit el crèdit variable eren 
tots voluntaris, en la mesura que hom els havia donat 
a escollir entre diverses opcions.

TEMPS DIDÀCTIC DISPONIBLE 

El crèdit s’estructurava en tres mesos. Les sessions de 
treball eren d’una hora, distribuïdes en dues sessions 
setmanals. En total, doncs, van ser unes trenta hores 
lectives, aproximadament, disponibles.

VISITES A INSTITUCIONS

Atès que els alumnes ja havien visitat anteriorment 
la seu del Parlament de Catalunya, no vam fer una 
visita expressa de les que la institució programa per 
als escolars de Catalunya. Tanmateix, la memòria re-
cent o la previsió per a qui tenia la visita pendent, van 
permetre’ns de repassar els espais i les tasques que 
s’hi fan.

El grup classe es va desplaçar a l’Ajuntament 
de Lleida, la Paeria, un divendres de finals del mes de 
març. El ple de la Corporació s’hi reuneix per als debats  
mensuals, de manera que vam tenir l’oportunitat de fer 
el seguiment dels temes de l’ordre del dia, els procedi-
ments de reflexió i debat i les votacions. Prèviament, 
el grup classe havia conegut el que és essencial en 
l’Administració municipal, amb constants referències 
al consistori lleidatà, elegit com a exemple d’un ajun-
tament de ciutat mitjana.

Alguns alumnes, la residència dels quals és en po-
blacions limítrofes a Lleida, van tenir ocasió d’assistir 
a sessions plenàries dels seus respectius ajuntaments.
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Així mateix, els alumnes tenien a disposició resums 
temàtics lliurats pel professor tutor, una llista biblio-
gràfica a l’abast i una selecció d’adreces electròniques 
que remetien a pàgines web d’interès per a la matèria.

A l’aula van arribar els programes electorals (a 
Corts, al Parlament i a l’Ajuntament de Lleida) de di-
versos grups polítics, la majoria en forma resumida. 
I també vam poder recollir diverses mostres de publi-
citat electoral, de paperetes de vot d’eleccions passa-
des i còpies d’actes d’escrutini.

Els alumnes tenien accés al Reglament que regula 
la convivència i l’ordenament de les activitats al cen-
tre educatiu.

DISTRIBUCIÓ DELS TEMES I DELS TEMPS

Les sessions disponibles de la meitat de febrer, març 
i part de l’abril es van dedicar a l’aprenentatge de les no-
cions teòriques sobre l’organització política d’un estat: 
els continguts constitucionals, la prefectura d’Estat, els 
poders de l’Estat. Les administracions d’un estat. Els es-
tats compostos i les nacions que els composen. El cas 
de Catalunya. L’Estatut. La Generalitat de Catalunya: 
Parlament i Consell Executiu. L’Administració catalana.

Els mesos d’abril i maig van ser preferentment 
dedicats a les organitzacions polítiques partidàries i 
les convocatòries electorals. Paral·lelament, els alum-
nes decidien –al marge del temps lectiu– la consti-
tució de grups partidaris, l’elecció de nom, d’imatge 
corporativa i d’eslògan; i cohesionaven la seva uni-
tat interna. Els grups que es van poder formar van ser, 
finalment, cinc. Van constituir-se amb dues o amb 
tres persones cadascun, atesa la quantitat relativa-
ment petita d’alumnes inscrits al crèdit. 

El mes de maig es va dedicar a la reflexió sobre 
la base en què s’havien de fonamentar les propostes 
electorals i el treball dels programes i llurs resums. Els 
grups partidaris van fer-ne, segons llurs preferències 
i capacitats, el disseny. Se’n van imprimir i copiar per 
a tots els electors.

El mes de maig havíem decidit que conforma-
rien els electors el claustre de professors, el personal 
d’administració i serveis del centre i els alumnes de 
segon curs de batxillerat (2 línies). També vam acor-
dar el dia i l’horari de la convocatòria a l’urna.

A finals del mes de maig vam preparar la forma-
ció per a l’expressió oral de cara a les presentacions 
dels programes als electors. Els alumnes van decidir 
que farien els mítings als alumnes de batxillerat, però 
no al professorat ni al PAS. 

La publicitat electoral (resum dels programes ela-
borats pels grups partidaris) es va distribuir entre elec-
tors: professorat, PAS i alumnes de segon curs de ba-
txillerat, pocs dies abans d’exposar els programes i de 
la convocatòria a la votació.

Tres dies abans de la data establerta per a les 
votacions, cada grup partidari va comparèixer da-
vant els cursos de segon de batxillerat per a exposar-

PRESÈNCIA DE RESPONSABLES POLÍTICS 
A L’AULA DEL GRUP CLASSE

Van ser convidats els portaveus dels grups muni-
cipals de l’Ajuntament de Lleida, que van compa-
rèixer davant els alumnes per explicar-los la seva 
responsabilitat i concepció de la política munici-
pal, d’acord amb el rol que les darreres eleccions 
locals els havia assignat a cadascun. Cap d’ells no 
havia estat parlamentari, però estaven perfectament 
al corrent de les tasques parlamentàries –a Corts 
o al Parlament de Catalunya– de companys seus 
correligionaris.

Cadascun dels regidors conferenciants tenia ator-
gada una part d’exposició sobre l’Administració lo-
cal, prèviament pactada: distribució de grups, po-
lítica fiscal i pressupost; competències municipals; 
organització  interna del debat polític en un ajunta-
ment; participació ciutadana.

Els conferenciants se sotmetien a preguntes i con-
sultes dels alumnes.  

Aquestes sessions es van distribuir durant els 
mesos de març i d’abril, pròxims a la convocatòria 
electoral municipal de 2011.

MATERIALS DISPONIBLES

Els alumnes van disposar de bibliografia consultable, 
entre altres de menor importància:

 � La Constitució espanyola.
 � L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 � La Llei de bases del règim local (separada per 
blocs temàtics)

 � La Declaració universal dels drets humans. 
 � Els reglaments de les cambres estatals i del Parla-
ment de Catalunya.

 � El cartipàs municipal de Lleida i el darrer Regla-
ment aprovat pel ple.

 � Manuals de procediment polític (regidors, dipu-
tats).
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No vam tenir temps de debatre un pacte pro-
gramàtic en base a les ofertes dels grups partidaris 
que constituïen la majoria governamental, però vam 
iniciar  el debat d’alguns punts de programa que eren 
contraposats a les preferències dels grups partidaris. 
No vam tenir temps d’elaborar la formulació execu-
tiva final, que va quedar pendent per a una expe-
riència renovada, si s’esqueia, en el proper curs es-
colar.

AVALUACIÓ QUALITATIVA 
DE L’EXPERIÈNCIA

ENTUSIASME DELS ALUMNES

Tot i que en l’elecció del crèdit els alumnes que hi 
van optar en desconeixien els continguts, a mesu-
ra que les expectatives d’un aprenentatge teòric els 
atansava a una experiència personal, l’atenció i la de-
dicació a la matèria van ser creixents.

Les sessions viscudes, tant en l’estada al ple de 
l’Ajuntament de Lleida com en les xerrades-col·loqui 
que van fer els portaveus municipals, van ajudar molt 
a augmentar l’expectativa. La implicació dels alum-
nes en el projecte augmentava a mesura que s’hi 
veien més immersos i que dominaven la comprensió 
dels conceptes i de les pràctiques de la política de-
mocràtica.

La confecció dels programes i el disseny dels ma-
terials de divulgació van representar l’avantsala d’un 
esclat de protagonisme que es va deixatar el matí de 
les eleccions, només velat per la manca d’afluència 
a l’urna d’alumnes cridats a participar-hi.

La preparació dels discursos donant valor al pro-
grama propi respectiu davant dels electors (alum-
nes de segon de batxillerat) va ser un bellugueig 
d’inseguretats i d’autoconviccions que va arrodonir la 
calma, amb sensació d’haver passat amb puntuació 
tot un tràngol, un cop realitzada l’experiència.

hi les principals propostes. Cada grup partidari va te-
nir quinze minuts per a grup d’alumnes de batxillerat, 
trenta minuts en total, que sovint no es van exhaurir. 
Com que l’acord era de sotmetre’s a preguntes, si els 
electors en feien, els alumnes de cada grup partidari 
les responien. Se’n van formular molt poques i mai no 
es van fer a tots els grups partidaris.

El dia establert per a la votació les paperetes esta-
ven enllestides. Se’n van imprimir de votació en blanc, 
explícitament. La mesa electoral es va constituir amb 
presidència femenina. La mesa tenia el cens d’electors 
i identificava les persones que votaven. La votació 
es va fer de la mitja hora destinada al pati del matí 
i fins a mitja hora posterior a l’inici de la classe se-
güent. El professorat votava durant la mitja hora lliure 
i l’alumnat també en aquella estona i en el temps pos-
terior, atès que segon de batxillerat no tenia sessions 
lectives regulars, sinó preparació per a les PAU.

L’afluència de votants va ser excel·lent per part del 
professorat i del PAS, però va ser minsa pel que fa als 
electors joves, de batxillerat.

Un cop oberta l’urna es va fer l’escrutini i a la pro-
clamació dels resultats, que es van exposar en els tau-
lers d’anuncis del centre: sala de professors i plafons 
informatius.

Els dies posteriors a l’elecció es van dur a terme 
els actes següents:

 � Reunió dels electes i determinació dels procedi-
ments per a la constitució de l’òrgan corporatiu 
acabat d’elegir.

 � Temps establert fora de l’aula per als pactes previs 
a la votació de l’elecció del president o presidenta 
de l’òrgan corporatiu, atès que no hi havia majo-
ria absoluta.

 � Sessió destinada als discursos dels primers candi-
dats que optaven a la presidència de l’òrgan cor-
poratiu (van ser tres).

 � Elecció de la presidència de l’òrgan corporatiu i 
determinació de responsabilitats entre els electes 
que li havien donat suport.
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Tot amb tot, algunes de les propostes escri-
tes i defensades pels alumnes dels grups partidaris 
van ser i segueixen sent dignes de consideració per 
a llur aplicació.

LA COMPRENSIÓ DEL «FET DEMOCRÀTIC» 
I DELS SEUS PROCEDIMENTS FORMALS 

Sense cap temor a desviar-nos de la veritat, podem 
afirmar que els alumnes que van viure l’experiència de 
coneixement i pràctica dels fonaments de la convivèn-
cia i de l’organització social democràtica, i de les for-
mes amb què aquesta es manifesta i es resol, compre-
nen avui força més què representa viure en el marc de 
la llibertat d’elecció, d’expressió i de pensament. I po-
dem afirmar que valoren, parcialment lliures dels pre-
judicis i de les desconeixences, força més l’activitat 
política. L’enteniment que els recursos públics no són 
particularment de ningú i que, en canvi, asseguren un 
solidari benestar a la comunitat i un possible progrés 
econòmic i cultural d’aquesta, és molt més conscient 
que no ho era amb anterioritat a l’experiència.

La concepció que el parlar o la gesticulació dels 
responsables polítics és només l’expressió d’un de-
sig i la cursa per a la consecució d’un exclusiu ob-
jectiu seu s’ha vist notablement modificada en la 
mesura que els alumnes s’han vist obligats a exercir 
aquest paper no pas en profit propi, sinó sobre una 
reflexió més o menys profunda en allò que afecta  
la comunitat educativa del centre, com a imatge 
de la comunitat nacional.

No podem valorar amb coneixement suficient si els 
conceptes més teòrics i abstractes sobre l’organització 
política de les societats i sobre els nivells i competèn-
cies de les Administracions públiques han estat assu-
mits pels alumnes. La comprensió sí que ha estat feta. 
I la descoberta d’aspectes, que tal volta intuïen però 
que mai no s’havien formulat com a pregunta o com 
a inquietud, ha estat evident. Si aquestes descobertes 

A propòsit d’aquesta actuació, els alumnes van 
captenir-se més que correctament, perquè contra el 
risc que alguns s’engallardissin davant els altres, la so-
lidaritat en la travessia comuna els va fer molt més 
còmplices que no pas rivals.  

La constitució de l’òrgan corporatiu, amb la previsió 
dels debats corresponents, va arribar a les acaballes del 
curs i després d’una tensió acumulada les setmanes an-
teriors, mentre s’enllestien els detalls més plàstics i evi-
dents previs a la campanya electoral. Això va abaixar 
la intensitat de l’interès, però aquesta consideració no 
va impedir els candidats a presidir l’òrgan el proce-
diment establert i la voluntat de convèncer els elec-
tes que tenien en llur decisió la capacitat d’elegir-los.

ELS RESULTATS EFECTIUS EN ELS PROGRAMES 
ELECTORALS DELS GRUPS PARTIDARIS

Tot i el ventall d’idees que hom havia escrit i comen-
tat durant les sessions preparatòries, els alumnes van 
optar per la via més fàcil: escollir i donar forma a 
aquelles qüestions que sentien més pròximes, més fà-
cils de resoldre, o més còmodes d’acord amb la prò-
pia experiència convivencial en el centre educatiu.

Així, aspectes com la millora en l’acollida i acom-
panyament d’alumnes nouvinguts, o dels alum-
nes que comencen per primer any la seva estada al 
centre  (primer d’ESO), van ser només parcialment 
considerats i lleugerament incorporats als programes. 
Semblantment va succeir amb propostes que apunta-
ven a la creativitat, tals com la possible ornamenta-
ció dels espais comuns o l’ús per a exposició d’idees, 
treballs o creacions de l’alumnat del centre. 

Per contra, van tenir més èxit les propostes que 
es referien a la quotidianitat de la vida escolar: els 
usos de menjador i la venda d’aliments per als es-
morzars, el rendiment dels patis en hores no lectives 
per a esports, els horaris i els compromisos d’estudi 
en hores prèvies a la convocatòria d’exàmens, etc.
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i comprensions han estat prou significatives com per-
què els alumnes les interioritzin i siguin elements de 
raonament, no podem saber-ho ara com ara.

Altrament, cal considerar que l’edat dels deixe-
bles que han optat per aquest crèdit és curta. Els 
alumnes de tercer d’ESO són, encara, adolescents, i 
el punt de maduració de les seves percepcions i de 
les informacions no és arribat encara si aquestes no 
són pròximes, íntimes, o remotament viscudes.

LA IMPLICACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA  
DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

L’oferta d’aquest crèdit variable va sorgir del profes-
sor a qui es van demanar els criteris per a dedicar a 
aquesta modalitat didàctica les hores que tenia assig-
nades. L’equip directiu va valorar molt positivament 
la idea i també la programació.

La implicació, doncs, de l’estructura directiva ha 
estat completa. A mesura que avançava el crèdit els 
alumnes n’informaven dels continguts i de la recepció. 

El claustre del professorat es va veure sor-
près per la novetat de l’experiència que, tot i ser 
col·lateral a matèries escolars relatives a la formació 
per a la ciutadania, conegudes, en canvi era estran-
ya a la variabilitat de crèdits optatius oferts regular-
ment pel centre. «Sorprenent» no vol dir «desagra-
dable», ben al contrari, el professorat que més es va 
apropar al desplegament d’aquesta matèria va aca-
bar considerant-la de profit per a la formació social 
o societària de l’alumnat. Aquesta complicitat es va 
fer evident el dia de les votacions: tant la majoria 
de professors com el PAS van acudir a votar, amb 
la voluntat d’ajudar-los valorant l’esforç i la dedica-
ció a una experiència que es feia escoltar.

Altrament, creiem poder afirmar que el claus-
tre del centre va agrair la informació sobre els pro-
cediments en l’experiència pràctica i els resultats 
d’aquesta, als quals el mateix claustre va col·laborar.

ALGUNES CONCLUSIONS

 � Primera. Una experiència educativa d’aquesta 
naturalesa no pot validar rotundament els resul-
tats amb un any de praxi, necessita una conti-
nuïtat que permeti la millora de les pràctiques 
pedagògiques, l’afinament dels objectius, la per-
fecció de les didàctiques i l’elaboració significa-
tiva de conclusions avaluades.

 � Segona. La recepció d’una proposta com la que 
exposem no sempre ha de ser la mateixa per als 
alumnes, per això cal contrastar-la en ofertes  suc-
cessives, amb alumnes diversos, i potser també 
amb nivells educatius diferents per a comprendre 
les adaptacions que hi convenen i per a materia-
litzar-les.
 � Tercera. És convenient que l’educació per la 
democràcia –si així podem anomenar aquest 
interès pedagògic– sigui constant en la nostra 
comunitat educativa; que sigui experienci-
al pel que fa als destinataris de la formació; 
que esdevingui al més transversal possible 
entre les matèries i amb la pràctica diària de 
la vida escolar; que tingui una traducció di-
recta, constant i renovada en les possibilitats 
participatives de l’alumnat en l’organització i 
la vida del centre, més enllà de la seva repre-
sentació formal i sovint inexistent del Consell 
Escolar; especialment en aquelles coses que 
tenen relació directa amb la vida dels joves en 
la comu nitat educativa: en el seu espai i en el 
seu temps.

 � Quarta. Els alumnes no defugen les responsabi-
litats quan accepten el rol d’assumir-les en re-
presentació. Ans al contrari, per raons diverses 
les accepten i s’hi aboquen. Costa la destrucció 
dels prejudicis i la reposició –en el seu lloc–  dels 
judicis. I costa la reflexió creativa. Però l’intent 
sempre val la pena.





ESCOLA JOAN MARAGALL

Estima on vius sense  
oblidar les teves arrels

L’ESCOLA, UNA MICA 
D’HISTÒRIA

L’escola Joan Maragall està situada al barri de Can 
Puig gener del municipi de Sabadell. Aquesta escola va 
començar a configurar-se a partir dels anys cinquanta 
amb l’arribada d’un important col·lectiu de persones 
immigrades, bàsicament procedent d’Andalusia.

Actualment és un dels barris amb l’habitatge més 
econòmic de Sabadell.

L’any 1997, l’escola Joan Maragall es va catalo-
gar com a CAEP, Centre d’Acció Educativa Preferent, 
atès el gran nombre d’alumnes amb necessitats edu-
catives. 

Si afegim a la situació inicial el nou tipus de po-
blació que s’incorpora al centre, sobretot a partir dels 
anys 2000 i 2001, es deriva que, actualment, més del 
60% de la població escolar presenta condicions so-
cials i culturals desfavorides i que, en aquests últims 
anys, s’aglutini a l’escola una varietat d’alumnes amb 
mancances i conflictes diversos.

Com en altres barris sabadelledencs, també s’ha 
experimentat, en aquests darrers anys, un increment 
constant de població nouvinguda atreta pel baix cost 
dels habitatges i per l’existència d’altres membres de 
les comunitats educatives assentats anteriorment al 
barri.

Aquest creixement de població immigrant ha gene-
rat nous canvis al barri i, en conseqüència, a l’escola, 
on s’han incorporat una sèrie d’infraestructures ur-
banes, socials, culturals i educatives per a adaptar-se 
a la realitat de la societat actual.

Amb l’anàlisi anteriorment descrit, ens trobem 
amb un centre multicultural amb alumnes pertan-
yents a grups minoritaris (desfavorits) on és difícil as-
solir plantejaments escolars ordinaris i dels quals es 
deriven fortes necessitats educatives específiques. 

Actualment, al curs 2012-13 tenim un total de 
287 alumnes matriculats, entre educació infantil i pri-
mària, dels quals el 71,2% són alumnes immigrants, 
el 15,4% alumnes d’ètnia gitana i tan sols el 13,2% 
alumnes autòctons. 

Són molts els esforços que s’inverteixen, tant pel 
claustre de mestres, el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, l’Ajuntament i les entitats que par-

ticipen en la nostra comunitat educativa per a evitar 
l’efecte de «fugida» de les famílies més «normalitza-
des» del barri cap a altres llocs o escoles amb millor 
consideració social.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Fa alguns anys, el claustre de mestres va observar 
com, de mica en mica i d’una manera quasi normalit-
zada, a l’escola es convivia amb una sèrie de conflic-
tes o actituds intolerants que calia abordar i donar-hi 
solucions: passadissos amb alumnes castigats, bara-
lles o discussions a l’hora del pati, burles o rebuigs a 
alumnes de cultures o ètnies diferents... Aquestes si-
tuacions disruptives traspassaven, fins i tot, els mar-
ges escolars i es traslladaven entre les famílies dels 
alumnes a la porta de l’escola, als carrers, a les pla-
ces, al barri.

Aquestes actituds dificultaven el funcionament 
correcte de les aules i del centre i el desenvolupa-
ment dels aprenentatges i del creixement dels nostres 
alumnes.

Som conscients que la formació integral dels 
alumnes no es basa exclusivament a rebre una forma-
ció acadèmica curricular, cal potenciar paral·lelament 
un bon clima al centre i incloure tot una sèrie de con-
tinguts socials que afavoreixen el creixement perso-
nal i social dels alumnes que seran els nostres futurs 
ciutadans.
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Educar per i en la multiculturalitat

La realitat multilingüe i multicultural actual dels nostres alumnes ens planteja un repte educatiu a la nostra 
escola.

«L’aprenentatge que tots els nens fan a l’escola i que és un referent per a tota la vida és la socialització. 
Viure entre persones, estimar, crear vincles, comunicar, aprendre dels altres i amb els altres. En definitiva 
aprendre a conviure». 

Projecte de convivència i mediació

1. PERÍODE 2005-2008: INICI DEL PROGRAMA

L’escola presentà un projecte de convivència al Departament d’Ensenyament que va ser seleccionat per a 
rebre assessorament i formació. Durant el curs 2005-2006, el cicle inicial va iniciar el programa incorpo-
rant en l’horari lectiu de l’alumnat el treball de les habilitats socials. 

El gener de 2006 s’afegia l’etapa infantil a aquest programa de treball a través de la guia educativa «Fem 
les paus».

El curs següent, 2006-2007, el cicle mitjà va començar a treballar a partir del programa de Manuel Se-
gura «Decideix».

Finalment, el curs 2007-2008, el cicle superior també es va incorporar al treball sistemàtic de les habili-
tats socials que, tot i no ser curriculars l’escola els va donar aquest tractament tot aprofitant la sisena hora.

Durant aquest període i paral·lelament, el claustre va aprovar iniciar el projecte MUS-E a l’etapa de pri-
mària (circ, a cicle inicial; dansa, a cicle mitjà, i teatre, a cicle superior) i va rebre formació i assessorament 
de la Fundació Yehudi Menuhin, on es treballa el foment i la transmissió de valors i la integració social a 
través de l’art.

2. PERÍODE 2010-2014: CONSOLIDACIÓ DEL PROGRAMA I INICI DE NOUS REPTES

Al curs 2009-2010, l’escola va acollir-se a l’acord quadriennal del Pla estratègic per a la millora de la quali-
tat dels centres educatius (PMQCE). Un projecte que es concretava per mitjà del Projecte d’Autonomia de 
Centre (PAC). 
Aquest projecte s’emmarca en dos grans objectius:

 � Millorar els resultats educatius.
 � Millorar la cohesió social.

Aquests dos objectius es concreten a través d’estratègies. En el cas de l’objectiu 2, les estratègies són, en-
tre altres:

 � Ampliació de la participació de les famílies en la dinàmica escolar.
 � Concreció del Projecte de convivència.
 � Aquestes estratègies, alhora, queden concretades en un seguit d’activitats:
 � Festa anual amb tota la comunitat educativa.
 � Taller «Apropem les famílies a l’escola», a l’educació infantil.
 � Taller d’escenografia per a pares, al cicle superior.
 � Elaboració de la programació de convivència a l’educació infantil.
 � Elaboració de la programació d’habilitats socials al cicle inicial.
 � Activitat intercicles.

PROJECTES ENGEGATSG

Per a afrontar l’esmentada situació, l’escola va començar a desplegar un seguit de projectes que els 
podríem aglutinar en dos grans blocs: el primer, adreçat directament als alumnes amb l’aplicació de 
progra mes i projectes que afavoreixen el desenvolupament integral dels nens, i el segon, on engloba-
ríem els adreçats a les famílies. 

Finalment, cal destacar la important incorporació d’una figura que és indispensable per a aconseguir els 
nostres objectius; la tècnica d’integració social, una figura que fa d’enllaç i pont entre la família i l’escola. 
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PROGRAMA PEDAGÒGIC

D’aquesta manera, el Projecte de convivència esde-
vé un marc on es desenvolupen activitats en agents 
educatius de l’escola bé sigui a l’aula, al centre o 
a l’entorn, i queda redactat en un programa únic 
amb l’objectiu d’unificar criteris pel que fa als prin-
cipis educatius que l’escola vol que siguin presents 
en l’educació socioemocional de l’educació infantil 
i de cicle inicial.

Immersos en el nostre PAC, ens cal generar, curs 
rere curs, situacions d’aprenentatge participatives en 

Objectius 
CONSTRUIR LA PRÒPIA IDENTITAT 

 � Aprendre a ser persona.
 � Assolir l’equilibri personal i emocional.
 � Adquirir i desenvolupar una visió optimista de 
la vida.

SABER RELACIONAR-SE I MILLORAR 
DE LA COHESIÓ SOCIAL

 � Viure plegats.
 � Aprendre dels altres i amb els altres.
 � Participar democràticament.
 � Afavorir climes relacionals positius.
 � Evitar l’explosió social.
 � Crear patrons i normes d’interacció positives.

què els infants puguin experimentar dins la línia de 
l’educació socioemocional i la resolució de conflic-
tes, i en què les famílies puguin participar de forma 
activa augmentant la coneixença i confiança vers 
l’escola, i, en definitiva, creant vincles cada vegada 
més forts entre la nostra escola i la resta d’agents 
educatius implicats.

En els apartats següents d’aquest article 
s’exposa, entre d’altres activitats i projectes, el fun-
cionament dels tallers de pares i mares.

ACTUAR SOLIDÀRIAMENT

 � Respectar la diversitat.
 � Potenciar valors de cooperació, solidaritat, pau, 
esforç, amistat, ecologia.

 � Fomentar l’esperit crític envers el món.
 � Construir de forma positiva la pròpia identitat i 
la imatge de l’altre.

 � Potenciar la confiança i la seguretat.
 � Saber respondre al fracàs, la por, l’estrès i les 
adversitats.

 � Desvetllar la pròpia sensibilitat, tendresa i afec-
tivitat.

 � Generar estils afectius basats en l’harmonia, la 
cordialitat i el respecte.

 � Comprendre i expressar les pròpies emocions.
 � Reconèixer i autoregular l’agressivitat.
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CONCRECIÓ D’ACTIVITATS

Construir la pròpia identitat
 � Educació emocional

 ▪ Programa d’educació emocional de Mª Carme 
Boqué

 � Salut personal
 ▪ Programa de salut a l’escola (eradicació de 
polls), en coordinació amb Promoció a la Salut 
i Serveis Socials de la zona. Projecte «La perru-
queria a l’escola».

 ▪ Salut bucodental, en coordinació amb el CAP 
de la Creu Alta i el Departament d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Sabadell.

 ▪ Vacunacions, en coordinació amb el CAP de 
la Creu Alta.

 ▪ Menjar saludablement (Projecte de fruita a les 
escoles) i programa definit al menjador escolar

 ▪ L’aventura de la vida, de CS 
 � Mobilitat segura (PRI)

Saber relacionar-se
 � Competència social

 ▪ Programa «Relacionarnos bien» de Manuel 
Segura a EI i PRI

 ▪ Programa «Decideix», de Manuel Segura, 
a cicle mitjà i superior

 � Relacions interpersonals i gestió de conflictes: 
La mediació escolar (TIS)

 � Programes de socialització
 ▪ Programa MUS-E
 ▪ Pla d’esport a l’escola
 ▪ Seguiment d’activitats de lleure (extraesco-
lars) al centre i al barri

 ▪ Tallers PROA adreçats al treball de compren-
sió i expressió oral.

 ▪ Participació en activitats conjuntes amb al-
tres escoles del barri (Carnestoltes al barri de 
Can Puiggener).

 � Els valors en el joc.
 ▪ Programa de jocs inclusius al pati (tots els 
cicles).

 � La inclusió de les famílies a l’escola.
 ▪ Programa «Apropem les famílies» a l’escola 
educació infantil.

 ▪ Programa MUS-E: dia MUS-E al centre (CI, 
CM i CS).

 ▪ Participació en festes d’escola.
 ▪ Taller de teatre per a pares. CS.

Actuar solidàriament
 � La identitat i la diversitat per mitjà de l’hort a 
l’escola a EI i CI.

 � Programa de participació en la reutilització de 
residus.

 � La integració social dels alumnes amb risc 
de marginació a través de l’art.

 ▪ Programa MUS-E: 
 ▪ circ, a CI
 ▪ dansa, a CM
 ▪ teatre, a CS

 � Educació per la pau
 ▪ Celebració DENIP a nivell de centre.
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PROPOSTA PEDAGÒGICA  
PER A L’ETAPA DE PRIMÀRIA

MUS-E: Treball d’integració social i convivència a tra-
vés de l’art. El Projecte MUS-E es basa en la música 
i les arts com a font d’equilibri i convivència.

Cap a l’any 2005, l’escola va començar a col·laborar 
en la dinàmica de treball de la Fundació oferint als 
alumnes de cicle mitjà la realització de tallers de dan-
sa amb uns resultats molt positius i satisfactoris que 
ens van animar a incloure aquest projecte com a pun-
tal per al treball de la convivència a l’escola.

Al curs 2007-2008 es va introduir el treball de tres 
disciplines a primària: circ, a cicle inicial, dansa, a ci-
cle mitjà, i teatre, a cicle superior. 

Aquest programa va néixer a Suïssa, l’any 1994. 
El 1996 es va implantar a tot l’Estat espanyol i el curs 
1998-1999 es va començar a aplicar a Catalunya. El 
pare del programa va ser el músic Yehudi Menuhin, 
considerat el millor violinista del segle XX. 

Menuhin (Nova York 1919 - Berlín 1999) sempre va 
destacar per la defensa dels drets humans i de la justí-
cia. Portava a dins seu el ciutadà universal producte de 
la diversitat cultural: família jueva, pares russos, ciutadà 
nord-americà, europeu..., encara que no era ben rebut a 
Israel per defensar una solució justa per al poble palestí.

La FYME (Fundació Yehudi Menuhin) amb els 
seus artistes ens ajuden a realitzar un treball educa-
tiu per a la integració social a través de les arts. A les 
aules col·laboren una ballarina, un artista de circ o 
un actor de teatre formats per a impulsar noves for-
mes d’expressió en l’alumnat i que els ajuden en la 
comprensió de conflictes i en el desenvolupament 
de competències personals.

No ens interessa l’estètica; és el procés inspi-
rat en l’art i mitjançant l’art el que prepara camins 
d’expressió i comunicació en la tasca educativa per 
tal d’aprendre a viure junts i aprendre a ser.

Si ens centrem en entorns desfavorables, amb pre-
cària comunicació i factors de risc psicosocial, i en 
entorns més favorables però sense referències (F. Mi-
reieu), els dos últims, aprendre a viure junts i apren-
dre a ser, ens són bàsics i necessaris i estan molt 
relacionats amb la intel·ligència interpersonal i intra-
personal de Gardner. Aquestes intel·ligències són por-
tes obertes en l’educació. 

A la nostra escola el programa és una eina de tre-
ball per a millorar la convivència entre els alumnes i, 
alhora, treballar aspectes curriculars.

El mètode de treball es basa en el desenvolupa-
ment d’objectius tranversals que actuen sobre les difi-
cultats per a la integració social i el respecte a la diver-
sitat ètica i cultural, i treballen de forma expressa sobre 
la necessitat de sensibilitzar joves i persones adultes 
sobre els valors de la solidaritat, la tolerància i el res-
pecte a la diversitat, i contribuir a eradicar les posi-
cions agressives i violentes, i a canalitzar l’agressivitat 
cap a la potenciació de valors de convivència. 

Importància del llenguatge oral  
i del llenguatge corporal
Tal com queda reflectit en el nostre PAC i dins de 
l’objectiu de «Millorar els resultats educatius», una 
de les estratègies consisteix a millorar l’expressió 
oral del català com a llengua d’aprenentatge i de co-
municació. Amb la pràctica de la dansa i el teatre, 
treballarem l’expressió, l’aprenentatge i el domini de 
la llengua catalana. A més dels beneficis esmentats 
sobre la identitat i pertinença, desenvolupem capaci-
tats d’atenció, memòria auditiva, visual, concentració, 
moviments i ritmes.

Si ens fixem en les funcions necessàries per al 
llenguatge oral i analitzem conjuntament les simili-
tuds dels llenguatges oral i corporal, veiem una sèrie 
de continguts paral·lels:

 � Recepció visual i auditiva.
 � Percepció visual, auditiva.
 � Memòria visual i auditiva.
 � Atenció.
 � Concentració.
 � Respiració.
 � Tonicitat dels músculs (bucofonatoris).
 � Coordinació de moviments de la parla (tira 
fònica) i del cos.

 � Articulació.
 � Ritmes fonètics, sil·làbics, de paraula, de sin-
tagma, de frase i de cos.
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Absolutament tots els requisits per al llenguatge 
oral surten en el llenguatge de la dansa, és a dir, els 
òrgans bucofonatoris són per a la parla el mateix que 
el cos per a la dansa. 

La coordinació dels moviments és fonamental en 
l’emissió dels sons com també l’articulació d’aquests 
amb la respiració. 

Amb el llenguatge del cos i el llenguatge verbal esta-
rem equipats per a participar en jocs expressius de drama. 

La dansa a cicle mitjà 

«La dansa hauria de ser una necessitat, no un luxe.»
La dansa no ens interessa per a mostrar-la, la ne-

cessitem per a aprendre la comunicació interpersonal 
i, amb aquest diàleg intern, aconseguir una accepta-
ció real i una autoestima sana.

Amb l’ajuda de la professional Glòria Sardà, els in-
fants participants de l’experiència educativa aprenen la 
disciplina de la dansa mentre alliberen i canalitzen pors, 
fòbies, inseguretats... Nois i noies entre vuit i deu anys 
aprenen a valorar el treball col·lectiu i l’esforç i es lliu-
ren a la música i als propis moviments del seu cos. 

La dansa té per a nosaltres un objectiu educatiu 
de la persona. No pensem mai en exhibicions o festes 
populars, els jocs de dansa són una manifestació dels 
aprenentatges de grup que dia a dia van construint 
identitat i pertinença. 

Dins del marc de convivència escolar es reivindi-
ca també la metodologia cooperativa i socialitzado-
ra del projecte integral que perseguim. La dansa és 
un dels camins integradors de procediments inclusius 
i de realització personal.

La dansa és un art relacional cap endins i cap en-
fora. El llenguatge corporal mostra el món energètic, 
mental, orgànic i el món emocional.

En dansa, el ballarí és, al mateix temps, l’emissor i el 
mitjà de comunicació, i totes les sessions s’acompanyen 
del mestre tutor per a reforçar la seva acció. 

L’escola està plena de moments i situacions de 
moviment, de llenguatge de dansa i de celebracions 
que afavoreixin les comunicacions entre les per sones.

La dansa ens permet ampliar el cercle relacional 
quan mostrem petites obres o jocs de dansa a la res-
ta de l’escola, el reconeixement a les feines dels in-
fants els estimula tot i que els objectius formin part 
del procés, els productes hi són.

Els aspectes presents dins d’una classe de dansa 
per al cicle mitjà, a partir de l’estil proposat per la ba-
llarina, són:

 � La dansa organitzada i col·lectiva (danses més 
llargues, més complexes i elaborades que al ci-
cle inicial, experimentar amb el gest i la dansa 
organitzada).

 � La respiració (exercicis de respiració i conscien-
cia de l’aparell respiratori).

 � L’energia (jugar amb el joc energètic i la mirada)
 � El temps (el contrast de la diversitat de pulsaci-
ons amb estructures rítmiques diverses).

 � L’espai (la integració individual en l’espai col·lectiu ). 
 � El territori (la dansa viva de la localitat o d’un 
lloc conegut).

Les danses col·lectives afavoreixen l’observació, 
l’escolta, el respecte mutu i la col·laboració de cara 
a un projecte comú.

Prepara la llavor, tant en famílies com en alumnes, 
per a ser capaços de resoldre pacíficament els propis 
conflictes. Ens agrada preparar tallers dinàmics i artís-
tics per a la formació de ciutadans mediadors, si més 
no, respectuosos amb el seu entorn natural i social.
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Teatre al cicle superior 

Quan pensem en el teatre com un procés de crea-
ció i no com un producte, d’alguna manera estem di-
ferenciant característiques substancials de l’activitat 
que cerca objectius bastant diferents.

El procés interessa perquè conté dinàmiques ex-
pressives desenvolupades durant un temps i espai 
educatius. El procés o procediment és la finalitat, 
la  manera d’aprendre, participant i col·laborant en el 
grup. 

La creació facilita el desenvolupament personal 
de l’alumne, no hi ha obligació de seguir cap guió fix, 
el que interessa és la comprensió d’allò que es vol 
transmetre, viure-ho com si fos l’altre persona. Evi-
denciem que les habilitats d’empatia amb aquestes 
pràctiques de dramatització es desenvolupen àmplia-
ment.

En teatre un forma part d’un grup i, al mateix 
temps, desenvolupa el rol que se li ha adjudicat. 
Permet posar distancia i treballar les emocions mi-
tjançant el personatge.

La temporalització del teatre és d’una hora setma-
nal. Cal tenir en compte que aquesta activitat té un 
gran component curricular ja que a l’hora d’aprendre 
els textos es treballa la lectura i comprensió. 

Les famílies també participen en aquesta activitat 
a la jornada de portes obertes que se celebra cada 
any per a compartir l’experiència.

Una part dels decorats la realitzen els propis 
alumnes de l’àrea de plàstica i, l’altra part, les famí-
lies. 

El fet d’implicar les famílies en aquesta activitat es 
concreta en el taller d’escenografia. Es realitza al ter-
cer trimestre i és adreçat a les famílies de sisè le quals 
elaboren decorats, vestuari.

Tot aquest procés artístic té, alhora, un al-
tre objectiu: l’abordatge pedagògic i la transmissió 
d’informacions sobre la futura etapa educativa a què 
accediran els seus fills el proper curs: l’ESO. Per això 
es compta amb una dinamitzadora que manté en-
trevistes individuals amb cada participant del taller.

El resultat és l’obra de teatre que es fa a final de 
curs. Aquesta obra no és un projecte aïllat en un ar-
tista o un mestre amb els alumnes, sinó que implica 
el treball en grup de diferents persones de la comuni-
tat educativa. Treballem tots junts en un mateix pro-
jecte: alumnes, mestres i pares.

Tallers de pares i mares

Es tracta del gran repte de la nostra escola: de comu-
nicació, d’implicació en l’educació dels fills i la inclu-
sió en els valors bàsics i coneixement de la societat 
on viuen, Catalunya.

 � Implicació dels pares en l’educació de llurs 
fills.

 � Despertar d’interès per conèixer la cultura i 
les formes de vida del nostre poble i promou-
re actituds d’aproximació i interrelació per a 
fomentar un enriquiment mutu.

 � Desenvolupar actituds que afavoreixen el di-
àleg, la solidaritat, la tolerància i la no- discri-
minació en l’entorn social.

 � Conèixer el mecanisme de funcionament 
d’algunes organitzacions socials i polítiques, 
defensar drets i deures de tots els membres 
de la societat i valorar el diàleg com a ins-
trument per a solucionar problemes de con-
vivència.

 � Crear un lligam més sòlid entre l’escola i les 
famílies.

 � Millorar i facilitar la convivència entre pares i 
fills, i entre pares i mestres.
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Al llarg de dos anys s’ha dut a terme l’experiència de fer cursos de català adreçats a famílies. Per a facilitar 
l’assistència a la formació, els cursos es fan dins la mateixa escola i en període lectiu, es faciliten serveis de 
cangurs per a atendre els infants que encara no estan escolaritzats i per a garantir l’assistència de les famílies.

Són cursos adreçats, principalment, a persones nouvingudes que volen adquirir les habilitats de com-
prensió i de producció oral de frases simples que els permetin actuar mínimament en situacions quotidia-
nes. Igualment, aprenen a utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per a actuar en situacions poc 
previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació dels interlocutors, que sovint han 
d’utilitzar la repetició i una pronúncia acurada.

Es desenvolupa en dues sessions setmanals i els temes són globalitzadors: identificació personal, casa 
i entorn, accions quotidianes, relacions amb altra gent, salut i higiene personal, ensenyament, serveis...

Educació per a la salut
Entenem l’educació per a la salut com un procés de formació, de responsabilització de l’individu a fi que 
adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut indivi-
dual i col·lectiva. És a dir, és un intent de responsabilitzar l’infant i de preparar-lo perquè, de mica en mica, 
adopti un estil de vida com més sana millor i unes conductes positives de salut. (1984. Orientacions i pro-
grames. Educació per a la salut a l’escola, editat per la Generalitat).

Des de l’escola volem desenvolupar en els nostres alumnes hàbits d’higiene física i mental que els aju-
din a mantenir un estil de vida equilibrat i saludable.

Duem a terme diferents programes amb recursos i materials didàctics que recolzen aquesta educació 
i reorientem els pares per a donar continuïtat del que es fa a l’escola.

Aquest projecte s’estructura en dos grans blocs: formatiu i participatiu.

FORMATIU 
Cursos de català per a adults (en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística)

 � Programa «Consum de fruites a l’escola», per 
a una alimentació sana i equilibrada.

 � Xerrades informatives sobre addiccions i dro-
godependències, a càrrec dels Mossos d’Es-
quadra i Promotor escolar.

 � Programa bucodental, es facilita una revisió 
anual al centre educatiu, on visiten metges del 
CAP Creu Alta i es fan activitats diverses en 
coordinació amb Promoció de la Salut, com 
ara: assistència a exposicions, la visualització 
d’una obra de teatre a cicle inicial, el conte 
La iaia i la vila neta, amb continguts d’hàbits 
saludables per a primària i, amb un tancament 
amb la representació del mateix conte en for-
ma d’obra teatral, en col·laboració amb l’IES 
Agustí Serra i obert a famílies.

 � Programa d’eradicació de polls «La perruque-
ria a l’escola», on es fa una diagnosi de l’estat 
dels nens a l’inici de curs i un seguiment tri-
mestral de l’alumnat coordinat amb Promoció 
a la Salut i els Serveis Socials de la zona. Al 
llarg del curs es fan diferents sessions forma-
tives adreçades a les famílies, tant individuals 
com col·lectives, per a reorientar en temes 
concrets de salut i hàbits saludables.
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Tallers d’educació infantil
Les entrades i sortides dels alumnes sempre han estat un tema a tractar en les reunions pedagògiques del 
nostre centre. Les pors i desconfiances que mostraven les famílies en deixar els més petits en mans dels do-
cents era un tema que calia abordar. 

Per aquest motiu es va crear l’activitat «Apropem les famílies a l’escola», amb la possibilitat d’obrir les 
portes de l’escola i de les aules d’educació infantil per a facilitar el contacte directe i vivencial de la feina 
quotidiana que els fills de les famílies desenvolupen en el centre. 

Les sessions es fan dins l’horari escolar (una tarda, generalment, de 15,30 a 17h) i dins l’escola (gimnàs, 
pati, aules específiques...).

El taller es divideix en dues parts: una primera on es fa un joc interactiu entre pares i fills: joc com a mi-
tjà de comunicació, llenguatge corporal, visual, podem pintar, ballar,i, una segona part, en què dins un es-
pai pares-mares juntament amb els mestres i professionals implicats reflexionen sobre l’experiència. 

Mentrestant, els nens fan un treball plàstic on plasmen les sensacions d’aquell dia que els pares 
s’emporten com a record.

Tots els professionals implicats: psicòloga de l’EAP, mestres, tutors, especialistes d’educació infantil, pa-
res i mares acaben l’activitat amb un «tasta’m», en què es comparteixen productes elaborats per les famí-
lies.

PARTICIPATIU 

El nostre treball no serà fructífer si no fem partícips les famílies; l’aproximació a les experiències que es fan 
al centre ajuda a entendre, a valorar i a implicar-se amb més complicitat.

Festes escolars
La Coordinadora CLIC del centre, en coordinació amb la Comissió de festes, és l’encarregada de fer les 
convocatòries i crear espais de diàleg per a determinar com i quina serà l’activitat que es farà. 

Tal i com s’ha exposat, els objectius d’aquestes festes escolars són apropar les famílies a l’escola per 
a millorar-ne la comunicació i reforçar-ne la confiança, i alhora crear espais d’intercanvi d’idees i experièn-
cies entre persones de diferents cultures.

Una d’aquestes festes escolars participatives que cal destacar és la setmana cultural del curs 2010-2011. 
Aquesta setmana cultural es va denominar «Estima on vius sense oblidar les teves arrels». 

A la nostra escola conviuen alumnes de diferents procedències que alhora estan en contínua rela-
ció amb la cultura catalana i les seves tradicions. Aquest fet l’entenem com una font de riquesa i d’apre-
nentatge. 

Per això, a més de fer participar activament les famílies a l’escola i cooperar amb els mestres en la rea-
lització d’activitats, també es pretenia estendre, a través dels diferents tallers que es van programar, actituds 
que afavoreixen el diàleg, la solidaritat, la tolerància i la no-discriminació en l’entorn social. 

Taller d’escenografia
Per tal de garantir un correcte traspàs de primària a secundària i assegurar que els nostres alumnes de sisè 
continuïn l’etapa educativa a l’ESO, des de fa quatre anys l’escola va muntar aquests tallers. 

Aprofitem aquest taller d’escenografia per a muntar tota la part de decorats i vestuari de la festa de final 
de curs, que gira a l’entorn de l’acomiadament dels alumnes de sisè i la representació de l’obra teatral que 
es fa com a cloenda de la seva estada a l’escola.

Aquesta activitat fa que els alumnes se sentin protagonistes i, alhora, acompanyats per la seva família 
en un moment clau de la seva etapa educativa de canvi cap a l’adolescència.

Es creen nexos de complicitat entre els alumnes i famílies, alumnes i mestres i mestres i famílies.
Tot en global fa que les famílies s’adonin de la importància de la continuïtat de l’escolaritat dels seus 

fills i del primer contacte amb l’Institut adscrit a través de xerrades i entrevistes individuals. 
Des del Pla educatiu d’entorn (PEE) es compta amb una especialista en dinàmica de grups que crea es-

tratègies per a abordar els diferents temes que preocupen els pares i mares davant la nova etapa educativa 
(drogues, relacions sexuals, canvis maduratius...), a més dels propis que els correspon com a pares i mares 
entorn els estudis dels seus fills (acompanyament i seguiment). A més compta amb una altra figura impor-
tant, la d’una costurera que dinamitza la part de realització de decorats i vestuari. 
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«Reconciliar el món és quelcom de massa ambiciós, però almenys es pot formar els nens a ser 
respectuosos envers les diferències, que són l’únic que ens permet d’aprendre: si tots fóssim iguals, 
no tindríem res a oferir-nos els uns als altres. És per aixó que no ens hem de tenir por, tenir por ens 
torna enemics»

YEHUDI MENUHIN 

Conèixer, incidir i fer el seguiment de forma directa i continuada de les famílies –i alumnes– amb més pe-
rill de risc social és una de les prioritats del claustre. 

Cal fomentar valors favorables a la convivència i la diversitat, desenvolupar hàbits participatius i solida-
ris, treballar el respecte de valors morals i ètics propis i dels altres, tot oferint la possibilitat de conèixer el 
nostre patrimoni, tant cultural com natural, sempre des del respecte a la diversitat lingüística i cultural dels 
pobles i les persones.

CONCLUSIONS
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El premi reconeix el millor projecte pedagògic fet 
per les escoles, amb l’objectiu de formar les noves 
generacions en els valors de la democràcia, l’autogo-
vern, la participació política, la convivència, el dià-
leg i la solidaritat. Enguany els dos projectes premiats 
han estat «L’organització política de la societat», de 
l’institut Montsuar, i «Treballem valors», de l’escola 
Josep Pla, mentre que la menció especial ha estat per 
al treball «Estima on vius sense oblidar les teves ar-
rels», de l’escola Joan Maragall.

El jurat, l’ha presidit l’exdiputat Vicenç Capdevi-
la, i l’integraven també Flora Sanabra, Joan Descals, 
Jaume Jané i Magí Cadevall, com a membres de l’as-
sociació; Emili Pons, en representació del departa-
ment d’ensenyament, i Lluís Pibernat, cap de l’àrea 
dels serveis educatius del Parlament. 

Dimarts, 20 de setembre de 2011. Palau del Parlament

Nota de premsa de l’acte de lliurament
VI Premi Conviure a Catalunya

Núria de Gispert ha presidit aquesta tarda l’acte 
de lliurament del VI premi Conviure a Catalunya, que 
atorga l’Associació d’Antics Diputats del Parlament, 
presidida per l’expresident de la cambra Joan Rigol. 
Enguany el premi ha estat ‘ex aequo’ per l’institut Ma-
nuel de Montsuar, de Lleida, i l’escola Josep Pla, de 
Sant Andreu de la Barca. Per primera vegada també 
s’ha lliurat una menció especial, que ha estat per a 
l’escola Joan Maragall, de Sabadell, per la seva tasca 
en la integració social dels infants nouvinguts.

En el decurs de l’acte, a què també ha assistit l’ex-
president del Parlament Ernest Benach, de Gispert ha 
destacat que el premi reconegui projectes que fomen-
ten la cohesió social, «el bé més preuat que tenim els 
catalans». Així mateix, ha lloat la tasca dels docents 
per «la seva feina de cada dia, que en aquests mo-
ments és encara més complicada», ha destacat que la 
convivència «és més que no la coexistència, perquè 
implica compartir» i ha reclamat «diàleg i buscar punts 
de trobada» perquè el país pugui sortir de la crisi.

Rigol ha lloat els tres projectes educatius guardo-
nats, ha reivindicat l’educació com «l’eina que pot 
arreglar la crisi», ha reclamat els valors que contribu-
eixen a la cohesió d’un país i ha agraït la tasca de les 
escoles, que «ajuden perquè la societat vagi millor».
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