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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 segona 

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



L’esperit cívic, la disposició al diàleg, la participa-
ció política i la solidaritat són valors fonamentals 
per a la bona convivència social i constitueixen 
l’energia primordial que alimenta una democràcia. 
En conseqüència, com més persones s’interessin 
pels reptes col·lectius del seu barri, del seu poble, 
de la seva ciutat, del seu país, més forta serà la 
nostra democràcia i millor funcionarà la societat 
catalana.

Tanmateix, l’expansió social d’aquests valors, és a 
dir, fer del nostre un país amb alts nivells de cultura 
cívica, és un procés lent i progressiu que necessi-
ta temps. Cal treballar ara pensant en el futur; cal 
formar en les xiquetes i els xiquets d’avui els valors 
que volem per a la Catalunya de demà.

És amb aquesta perspectiva a llarg termini que adqui-
reix especial rellevància la iniciativa de l’Associa- 
ció d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya 
a l’hora d’impulsar el premi Conviure a Catalunya, 
que en aquesta segona edició ha demostrat la seva 
consolidació i es reafirma com una valuosa contri-
bució al futur de la nació catalana. 

ERNEST BENACH I PASCUAL

President del Parlament de Catalunya

Presentació 





L’escola catalana s’ha destacat històricament per la 
seva contribució a crear espais de debat i de reflexió 
pedagògica sobre els temes més actuals de la nostra 
societat, amb l’objectiu de donar a l’alumnat una vi-
sió adequada dels valors i de les lleis que la regu-
len. Darrere aquesta fita tenim uns professionals que 
mostren dia rere dia unes grans capacitats i aptituds 
per fer partícip tota la comunitat educativa d’un mo-
del educatiu basat en els valors de la democràcia, la 
convivència, la participació política, el diàleg i la so-
lidaritat, és a dir un model de qualitat sota els criteris 
d’equitat educativa.

En aquest món de canvis ràpids i constants hem 
d’agrair i saber valorar la tasca de tots aquests profes-
sionals, homes i dones, al seu compromís amb la so-
cietat catalana, amb la tradició educativa i pedagògi-
ca i amb la voluntat col.lectiva de progrés i innovació, 
aquests darrers anys se sumen l’habilitat d’integrar els 
nouvinguts a les aules i la perícia de gestionar la di-
versitat cultural i lingüística.

Des del Departament d’Educació col.laborem estreta-
ment des de fa ja alguns anys amb l’Associació d’An-
tics Diputats del Parlament de Catalunya per donar 
a conèixer arreu la brillant tasca de les escoles i els 
instituts en tots aquests sentits que hem expressat més 
amunt. El curs 2007-2008 el guardó de la segona edi-
ció del premi Conviure a Catalunya ha estat atorgat 

TONA CASTELL

Subdirecció General de Comunicació  

i Atenció a la Comunitat Educativa - Departament d’Educació

Pròleg 

ex aequo al CEIP Salvador Vilarrasa, de Besalú, i l’IES 
Ferran Casablancas, de Sabadell, pels seus treballs 
“Col.laborem i aprenguem amb la gent gran” i “Saba i 
comunitat”, respectivament.

El treball del CEIP Salvador Vilarrasa conjuga la pràc-
tica vivencial i intergeneracional de l’alumnat i la 
gent gran del poble de Besalú amb la participació 
democràtica mitjançant l’elaboració d’una llei que 
institucionalitza i regula aquesta experiència vital. 
Sensibilitza l’alumnat envers els valors de la partici-
pació ciutadana.

L’IES Ferran Casablancas duu a terme una experiència 
d’aprenentatge i servei que sorgeix de la necessitat 
d’aconseguir que l’alumnat de 4t d’ESO amb certes di- 
 ficultats educatives assoleixi les competències bàsiques 
i les habilitats socials que necessiten com a ciutadans i 
ciutadanes responsables i compromesos. Consisteix a  
integrar l’alumnat en tasques de voluntariat i de servei 
a la comunitat en diferents ONG i entitats de Sabadell.

Felicitem aquests dos centres i tots els centres partici-
pants per la seva contribució a fomentar i engrandir 
els valors que motiven aquest premi.
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TRETS IDENTITARIS DEL CENTRE
Al CEIP Salvador Vilarrasa ens considerem plurals, 
aconfessionals, no discriminatoris, oberts, acollidors 
i catalans. 

Ens proposem promoure el respecte dels principis 
bàsics de convivència i dels hàbits democràtics inci-
dint bàsicament en la solidaritat, la tolerància, la pau, 
la cooperació i la conservació del medi ambient. 

També fomentem el sentiment de pertinença i es-
tima del nostre país amb les seves característiques so- 
cials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüísti-
ques, i alhora vetllem per promoure el coneixement 
d’altres pobles, comunitats i cultures diferents de la 
nostra. 

Considerem que l’escola no es pot deslligar de la 
realitat social, cultural i física que l’envolta; per això 
tenim en compte el nostre entorn en totes les situacions 
educatives que ho permetin. 

UN PROJECTE D’INTERCANVI GENERACIONAL
Al nostre centre pensem que els alumnes han de pren-
dre consciència que són part d’una comunitat, que 
cal respectar-la i, a la vegada, cal col.laborar-hi fent 
aportacions per millorar-la. Ens plantegem la possi-
bilitat de treballar aquests aspectes en el programa 
d’Educació per a la Ciutadania.

Les característiques d’aquest programa serien les 
d’un projecte d’aprenentatge i de servei a la comunitat. 
Pretenem que els nostres alumnes aprenguin de la gent 
gran i també que aquest col.lectiu participi en l’escola. 

Creiem que els avis i les àvies del poble, per la seva 
experiència i les seves vivències, poden ensenyar-nos 
moltes coses i nosaltres, a la vegada, podem col.la - 
borar amb ells segons les necessitats d’aquest col.lectiu.

En aquest projecte s’integren els objectius d’apre-
nentatge amb els objectius de servei i col.laboració amb 
la societat, amb la intenció que les activitats que en re-
sultin siguin positives i profitoses per a tots els implicats, 
en aquest cas els nostres alumnes i la gent gran.

INTEGRACIÓ
Hem volgut integrar de manera progressiva la gent 
gran en la vida escolar amb dues propostes diferents:

1. L’organització de diferents tipus de tallers impar-
tits per la gent gran (tallers relacionats amb els contes 
tradicionals, la recuperació de la memòria històrica 
del poble, el teatre, la cuina, les activitats plàstiques, 
la jardineria, l’horticultura, la cistelleria...).

2. L’organització per l’escola de festes tradicionals 
a fi que la gent gran pogués participar-hi.

CEIP Salvador Vilarrasa
Col•laborem i aprenem de la gent gran
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RECONEIXEMENT

Hem volgut estimular el respecte a la gent gran i l’ex-
periència acumulada, aportar nous coneixements so-
bre temes de generacions passades, que els nens i les 
nenes vagin aprenent a comportar-se amb respecte 
davant les persones grans i a ajudar-les en tot el que 
sigui possible. Hem après també a fer les coses que sol 
fer la gent gran.

LES ACTIVITATS

Durant els 3 cursos que ha durat el programa han 
estat moltes les actuacions que s’han fet en el dia a 
dia de l’escola:

Activitats de col•laboració i servei:

 ▪ Participació dels avis i àvies en la festa de la 
Castanyada (octubre de 2005, 2006 i 2007). 

 ▪ Participació dels avis i àvies en la festa del Car-
nestoltes (febrer de 2005, 2006 i 2007).

 ▪ Participació dels avis i àvies en la festa de fi de 
curs (febrer de 2005, 2006 i 2007).

 ▪ Els avis i àvies ens fan de guia i ens acompa-
nyen (sortida del Dijous llarder de 2005, 2006 
i 2007).

 ▪ Projecte: «Coneguem una residència/centre de 
dia». Alumnes de Cicle Superior (2005, 2006 i 
2007).

Activitats solidàries: 

 ▪ Recollida de sabó, gel i xampú per al poble sa-
harià. 

 ▪ Recollida de roba.
 ▪ Participació, juntament amb altres entitats del 
poble, en la campanya de recollida de fons 
contra el càncer.

 ▪ Recollida de material escolar per enviar a Gàm-
bia.

Activitats d’aprenentatge:

Hem fet tallers sobre: 
 ▪ La Declaració Universal del Drets Humans (de-
sembre de 2005, 2006 i 2007).

 ▪ DENIP- Celebració del Dia Internacional de la 
No-violència i la Pau (gener de 2005, 2006 i 
2007).

 ▪ Amb els avis i àvies, concretament, hem ex-
plicat contes, hem fet tallers de cistelleria, de 
ganxet, de petanca, hem visitat els horts que 
cuiden, hem visitat el casal d’avis, hem fet di-
verses excursions amb ells, hem fet manualitats, 
hem après a fer punt de creu, hem organitzat 
exposicions, etc.

A continuació exposem algunes de les activitats rea-
litzades.

 ▪ Conèixer la Declaració Universal dels 
Drets Humans i tenir-la com a referència 
en les activitats quotidianes.

 ▪ Estrènyer els lligams que ens uneixen  
a la comunitat i als diversos grups socials 
als quals pertanyem.

 ▪ Demostrar sensibilitat pels drets i els  
deures que tenim les persones, les unes 
envers les altres, i comportar-nos d’acord 
amb les normes que regulen la vida  
quotidiana i personal.

 ▪ Prendre consciència de la necessitat  
de fer aportacions personals a la vida  
col.lectiva participant i col.laborant  
amb els altres.

 ▪ Valorar la solidaritat i la tolerància  
com a actituds de cooperació entre  
les persones.

 ▪ Acceptar la diversitat de les persones.

 ▪ Respectar l’entorn social on vivim.
 ▪ Assenyalar les característiques  
de l’organització de la vida social  
dels grups humans més propers.

 ▪ Conèixer i i respectar les normes de  
convivència social, tenint com a suport 
ètic l’esperit democràtic en tot moment.

 ▪ Sensibilitzar-nos davant els principals  
problemes del món d’avui.

 ▪ Tenir consciència progressiva de  
l’aportació personal a la vida col.lectiva  
i a la participació i la col.laboració amb  
els altres.

 ▪ Comportar-nos amb respecte davant  
les persones grans i ajudar-les en tot  
el què sigui possible.

 ▪ Implicar l’alumnat en l’entorn local.
 ▪ Impulsar la participació i el compromís 
dels alumnes en la societat.

OBJECTIUS
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1. Exposició d’objectes antics

L’activitat consistia a recollir tota mena d’objectes 
(eines, peces de vestir, joguines, llibres...) que s’utilit-
zaven en l’època dels nostres avis.

Per mitjà d’una circular adreçada a les famílies 
dels alumnes d’educació infantil, es va demanar que 
els nens i les nenes portessin objectes d’abans que 
trobessin per casa o que els familiars els poguessin 
facilitar.

Amb els objectes recollits es va muntar una petita 
exposició i un avi ens va venir a explicar com es diu 
i com s’emprava cadascun dels objectes.

2. Tallers amb els avis i les àvies 
del poble

Educació Infantil: 
 ▪ Visites als horts amb alguns avis.

Cicle Inicial: 
 ▪ Aprenguem tot passejant amb els avis i les  
àvies. Amb quatre avis i àvies del poble, els 
alumnes de 1r de Cicle Inicial van fer una 
sortida pels voltants de Besalú. L’objectiu era 
conèixer diferents plantes, arbustos i arbres  
i aprendre’n els noms, la utilitat... 
Igualment, amb quatre avis i àvies del poble, 
els alumnes de 2n de Cicle Inicial van fer  
també una sortida pels voltants de Besalú. 
L’objectiu era conèixer la llegenda de la Vera 
Creu, una història lligada amb el poble.

Cicle Mitjà: 
 ▪ Aprenguem tot passejant amb els avis i les  
àvies. Amb quatre avis i àvies del poble,  

els alumnes de 3r de Cicle Mitjà van fer una 
sortida pels voltants de Besalú. També en 
aquest cas l’objectiu era conèixer la llegenda 
de la Vera Creu.

 ▪ Taller de roses de paper (Sant Jordi). Dos dies 
abans de la diada de Sant Jordi, va venir una 
àvia a ensenyar-nos a fer roses de paper.

 ▪ Petanca. Una de les dues sessions setmanals 
d’Educació Física que fan els alumnes de 4t es 
va destinar, al llarg del mes de maig, a realitzar 
un taller de petanca. Es va dur a terme al Firal 
de Besalú, lloc habitual on els avis col.labora-
dors es troben per a practicar aquesta activitat 
esportiva.

Cicle Superior:
 ▪ Aprenguem a fer ganxet. El taller de ganxet es 
va fer aprofitant les hores d’Educació Plàstica, 
també del mes de maig. Unes quantes àvies  
es van oferir a venir a l’aula a ensenyar-nos  
les primeres passes per aprendre a fer ganxet.
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3. Els avis participen  
i col•laboren en una festa  
tradicional: el Carnestoltes
Amb motiu de la festa del Carnestoltes, i aquest any 
també com a cloenda de les jornades culturals «L’ai-
gua, un bé escàs», hem organitzat una festa a l’escola 
on tots hem lluït les disfresses que ens hem fet i que 
fan referència a l’aigua.

Els alumnes de 6è han fet, com sempre, el judici 
del rei Carnestoltes. Aquest any han fet una repre-
sentació conjuntament amb alguns avis del poble. 
Després de l’obra s’ha fet una mica de xerinola i hem 
menjat quatre galetes.

S’ha convidat els avis del poble i els del centre 
de dia a participar d’aquesta festa. Alguns avis han 
vingut disfressats i tots plegats s’ho han passat d’allò 
més bé. 

4. Coneguem una residència

Durant una tarda, de 15 a 17 h, tant els alumnes 5è 
com els de 6è de primària van visitar una residència 
de gent gran. Al centre, van veure les adaptacions ar-
quitectòniques del nou edifici per afavorir una major 
independència i mobilitat dels usuaris. També els van 
explicar com és el dia a dia dels avis i les àvies que 
hi viuen.

Així mateix, es van realitzar diverses activitats per 
arribar a comprendre com viuen els avis el fet de fer-
se grans. A partir de diferents dinàmiques grupals i 
d’una explicació, es va presentar als alumnes com es 
conviu amb una malaltia degenerativa com pot ser 
l’alzheimer. L’objectiu és que l’alumne es creï una 
opinió crítica sobre el tema de les demències i, bàsi-
cament, que entengui la situació de dependència.

Els alumnes i els usuaris del centre van berenar 
plegats i van jugar al bingo. Una activitat conjunta on 
prenen consciència de les dificultats que tenen molts 
dels usuaris del centre de dia.
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5. Els avis ens fan de guia  
i ens acompanyen

El dia 15 de febrer, dia del Dijous llarder, un avi del 
poble ens va acompanyar i ens va fer de guia per anar 
fins a Mas Gircós (Sant Ferriol) amb els alumnes i els 
mestres de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

6. Els avis participen  
i col•laboren en una festa  
tradicional: la Castanyada
L’escola i el casal d’avis hem organitzat conjunta-
ment la festa de la castanyada i hem fet que la gent 
gran pugui participar-hi i col.laborar amb nosaltres. 
En primer lloc hem demanat avis voluntaris per fer 
de castanyers i castanyeres. Aquests avis i àvies han 
vingut a l’escola disfressats i han explicat contes als 
alumnes d’Educació Infantil. Després, els avis i les 
àvies del poble, juntament amb els mestres, ens hem 
encarregat de torrar les castanyes perquè tots en po-
guessin menjar i així celebrar la festa tots junts.

Tot seguit, els alumnes de l’escola han preparat 
algunes danses i les han ballat per als avis del casal 
de jubilats de Besalú i el centre de dia. També han 
participat en la nostra festa els nens i les nenes de la 
llar d’infants.

Finalment, tots junts hem menjat castanyes i hem 
celebrat plegats aquesta festa tradicional.
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INTRODUCCIÓ
Des de l’ampliació de la secundària obligatòria fins 
als 16 anys, el context de treball i les experiències 
a les aules per a garantir els objectius fonamentals 
de l’educació han posat en evidència les dificultats 
d’afrontar les diverses variables que intervenen en 
el procés d’aprenentatge. El conjunt de totes aques-
tes variables influeix en els interessos personals de 
l’alumnat, en la manera de relacionar-se amb els al-
tres, en el seu ritme i estil d’aprenentatge i, en defini-
tiva, la seva adaptació o no al sistema escolar. Podem 
establir algunes de les variables que cal conciliar en 
l’àmbit de l’escolarització obligatòria:

Característiques vinculades als contextos  
relacionals

 ▪ L’origen social
 ▪ L’entorn familiar
 ▪ L’entorn d’amics

Característiques vinculades als processos  
personals de desenvolupament

 ▪ Les capacitats i les habilitats personals
 ▪ Les capacitats i les habilitats socials
 ▪ Les característiques psicològiques
 ▪ Els valors, els interessos, les motivacions  
i les expectatives

IES Ferran Casablancas
Saba i comunitat

Característiques vinculades als processos  
d’ensenyament i aprenentatge

 ▪ Els estils i els ritmes d’aprenentatge
 ▪ Les actituds i l’adaptació general al sistema  
escolar

Diverses experiències educatives han posat de 
manifest la possibilitat d’obrir noves vies d’integra-
ció dels interessos i les expectatives de l’alumnat i les 
famílies respecte al sistema educatiu, en compliment 
de la necessària equitat que ha de guiar l’educació 
obligatòria.

«L’educació secundària obligatòria ha de combi-
nar el principi d’una educació comuna amb l’aten-
ció a la diversitat de l’alumnat; s’ha de permetre 
als centres l’adopció de les mesures organitzatives 
i curriculars que siguin més adequades a les carac-
terístiques del seu alumnat, de manera flexible i en 
ús de la seva autonomia pedagògica.»

(Fragment del preàmbul de la LOE, Llei orgànica, 
2/2006, del 3 de maig, d’educació; BOE 4.05.2006)

La proposta que presentem s’emmarca en la ne-
cessitat d’adaptació dels centres educatius a la reali-
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tat de la diversitat de l’alumnat per a assolir els objec-
tius de l’educació obligatòria i evitar l’increment del 
fracàs escolar i l’absentisme.

EL PROJECTE «SABA I COMUNITAT»
El programa pedagògic «Saba i comunitat» és adreçat 
a alumnes de 4t d’ESO. L’àmbit del programa peda-
gògic està relacionat amb les diferents associacions i 
ONG de voluntariat a la ciutat de Sabadell. 

Cal tenir present, per a aquests objectius, que no 
tot l’alumnat té el mateix ritme d’aprenentatge i que 
la instrucció no és la mateixa en tots els contextos. És 
per això que es fa necessari:

 ▪ Aconseguir que l’alumnat de 4t d’ESO 
amb dificultats educatives pugui assolir 
les competències bàsiques i les habilitats 
socials que li permeti desenvolupar-se 
com a ciutadans i ciutadanes responsables 
i compromesos.

 ▪ Educar l’alumnat en una experiència 
d’aprenentatge-servei.

 ▪ Integrar l’alumnat en l’entorn on conviuen 
amb tasques de servei a la comunitat. 

 ▪ Transmetre l’experiència al conjunt  
de la comunitat educativa i sensibilitzar 
l’alumnat del centre envers els valors  
de la participació ciutadana.

 ▪ Intensificar les relacions entre l’IES  
i la ciutat que permetin, a partir de  
l’experiència, la possibilitat de noves  
col.laboracions d’aprenentatge en un  
context solidari.

OBJECTIUS
 ▪ Emprar una àmplia gamma de mètodes i re-
cursos que arribin al major nombre possible 
d’alumnes. 

 ▪ Propiciar l’opcionalitat curricular, tot incorpo-
rant continguts teòrics i pràctics. 

 ▪ Organitzar sistemes motivacionals i de reforç 
per atendre la diversitat. 

 ▪ Valorar la participació de l’alumnat en totes les 
tasques d’aprenentatge i formar-lo en el treball 
individual i de grup. 

 ▪ Donar valor a l’observació directa, la compro-
vació experimental i l’educació en les tècni-
ques de l’aprenentatge manual i intel.lectual.

 ▪ Oferir les possibilitats d’inserció en la comuni-
tat i fomentar els valors i les habilitats socials.

Aquests aspectes metodològics s’han d’utilitzar 
de manera generalitzada per a tot l’alumnat però la 
seva aplicació implica una diversificació en funció 
de l’alumnat per assegurar l’equitat del sistema edu-
catiu.

El currículum diversificat ofereix la possibilitat d’ac-
cedir a ensenyaments de caire més pràctic a l’alum- 
nat que clarament abandonarà el sistema educatiu 
reglat. D’aquesta manera, augmenta la seva motiva-
ció i rep formació més pràctica i integrada en el seu 
entorn. La proposta pretén, seguint altres exemples 
que ja estan funcionant des de fa alguns anys en al-
tres comarques, donar sortida a alumnes que al final 
de l’etapa obligatòria (4t ESO) difícilment podrien 
graduar en les condicions acadèmiques habituals i 
que, adaptant el currículum a les seves expectatives, 
poden albirar la possibilitat d’aconseguir els mínims 
per a obtenir la titulació (GSO).

El programa pedagògic tracta d’integrar l’alumnat 
esmentat anteriorment en tasques col.laboratives de 
voluntariat al voltant d’associacions sense afany de lu- 
cre de diferents àmbits (ecologista, humanitari, sa-
nitari, solidari…) per a donar a conèixer realitats de 
l’entorn de l’alumnat i, alhora, permetre la realització 
d’una tasca educativa compromesa amb la societat.

Es preveu que el grup d’alumnes faci una pre-
sentació a final de curs a la comunitat educativa. La 
finalitat és que l’activitat pugui servir al conjunt de 
l’alumnat com a dinamitzadora de valors humanita-
ris per mitjà de les diferents experiències del grup. 

ESTRUCTURA CURRICULAR
Tenint en compte les necessitats educatives d’alguns 
alumnes de 4t d’ESO per al curs 2007-08, es pro-
posa una estructura curricular adaptada a les seves 
necessitats, que alhora implica una adaptació dels 
recursos que ofereix el centre.

Criteris bàsics
 ▪ Ràtio màxima de 12 alumnes. 
 ▪ Metodologia: treball per projectes de les dife-
rents àrees que ha de triar l’alumne o alumna

 ▪ Proposta de tallers (4 hores)
 ▪ Intervenció d’un màxim de 5 professors d’àre-
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Classe o classes teòriques realitzades  
a l’aula sobre el tema a desenvolupar. El pro-
fessor o professora formularà 10 preguntes 
de la temàtica a respondre en el treball.

Elecció del tema relacionat amb la matèria  
del currículum de 4t (socials, naturals,  
tecnologia…). Cal que sigui un tema comú  
a tota la classe.

PROJECTE A REALITZAR PELS ALUMNES:

1. Recerca d’informació a diferents mitjans 
(bibliografia, hemeroteca, internet…)
2. Presentació del treball per escrit al  
professor o professora, fet correctament  
a ordinador, exceptuant les conclusions, 
que es presentaran escrites a mà.
Aquest treball constarà de tres parts:

 ▪ Introducció del tema.
 ▪ Resposta a les 10 preguntes formulades.
 ▪ Conclusions personals, redactades  
a mà pels alumnes amb un mínim  
de 150 paraules.

L’alumnat disposarà a l’aula de llibres de text 
de 4t de les diferents matèries per poder-los 
consultar, i també altres materials bibliogràfics. 

Correcció a l’aula de les respostes dels alumnes, per verificar-les. La correcció la faran oralment 
els alumnes amb el seguiment del professorat.

Per cada dos projectes que els alumnes portin a terme es farà un control escrit, en el qual hauran de 
respondre 10 preguntes que el professor o professora decideixi de les realitzades en el projecte.

METODOLOGIA
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es curriculars en l’equip docent del grup: Ed. 
Física, Música, Tecnologia, Ciències, Llengües,  
Socials i Matemàtiques (amb coneixements d’in- 
formàtica), i 1 coordinador o coordinadora del 
programa pedagògic per fer d’enllaç entre l’IES 
i les entitats col.laboradores

 ▪ A partir de desembre: tot l’alumnat els diven-
dres s’adreça als tallers de Coneixement d’oficis 
que s’organitzen al Vapor Llonch (Ajuntament 
de Sabadell).

 ▪ Integrar el grup durant un matí (4 hores) a una 
experiència de treball de voluntariat. El progra-
ma pedagògic s’ha iniciat amb entusiasme en 
col.laboració amb la xarxa de voluntariat de Sa-
badell, que l’ha rebut molt favorablement. 

Cada àrea ha de proposar projectes de treball amb 
data de lliurament (màxim 3 setmanes des de la pro-
posta). El professorat ha de valorar el treball i posar 
les qualificacions obtingudes en l’àrea corresponent. 
Per a la valoració caldrà tenir en compte:

 ▪ Dedicar un matí al treball de voluntariat. L’ob-
jectiu de les pràctiques és tenir experiències i 
adquirir consciència social de l‘entorn i adoptar 
els hàbits adequats per a complir amb l’horari 
i mostrar interès. Cada trimestre es pot canviar 
d’àmbit de voluntariat.

 ▪ En finalitzar el trimestre cada alumne o alumna 
ha de presentar un informe teòric i un informe 
pràctic sobre l’àmbit de voluntariat propi.  
Aquesta presentació tindrà una nota, que valora-
rà tant els informes com la seva exposició oral.

 ▪ Cada alumne o alumna planificarà de manera 
setmanal les propostes dels projectes. Caldrà 
dur a terme aquesta planificació de manera 
raonada, tenint en compte les característiques 
personals (preferències, dificultats, gustos,  
habilitats...).

 ▪ Cada dia, en acabar la jornada escolar, es  
dedicarà una estona a escriure individualment 
el diari del programa pedagògic. L’objectiu 
d’aquesta activitat és reflexionar sobre el que 
s’ha fet, què s’ha après. 

Avaluació

 ▪ L’avaluació serà contínua i amb observació 
sistemàtica. Es valoraran diferents aspectes, 
cada un amb un percentatge concret, que en 
conjunt configurarà la nota trimestral per a 
cada àrea:

 ▪ Treball per projectes.

 ▪ Informe teòric de l’àmbit de voluntariat.

 ▪ Informe pràctic de l’àmbit de voluntariat.

 ▪ Exposició oral dels treballs teòrics i pràctics.

 ▪ Pràctiques en les associacions assignades.

El programa pedagògic té el suport del Consell Escolar 
de l’IES Ferran Casablancas. A més, ha rebut l’ajut 
del Centre Promotor d’Aprenentatge-Servei (APS). 
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AVAN
L’Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN) 

és una entitat sense ànim de lucre que dedica tots els 
seus esforços a la difusió i a la divulgació de la neurolo-
gia i a la millora de la qualitat de vida dels afectats per 
les diferents malalties relacionades amb aquest camp.

Tasques: casal obert i lúdic.

ADENC 
L’ADENC fa activitats per donar a conèixer la 

natura i organitza campanyes per a la seva defensa. 
Cursets, audiovisuals, xerrades, col.loquis i edició de 
dossiers informatius sobre temes ecològics són alguns 
dels exemples de la seva feina. També contribueix en 
la tasca de la defensa de la natura fent denúncies pú-
bliques de les agressions que pateix el nostre patri-
moni natural.

Tasques: suport d’activitats relacionades amb te-
mes ecològics i de defensa de la natura. 

CÀRITAS
L’entitat es dedica a l’acolliment de persones que 

viuen en greus dificultats i a possibilitar-los l’accés als 
recursos bàsics de subsistència, alhora que s’encami-
na, en la mesura del possible, cap a una assistència 
planificada i cap a la pròpia integració social.

Tasques: suport a les activitats d’organització i se-
lecció de recursos.

L’ALBADA 
Dóna assistència sociosanitària integral, persona-

litzada i de qualitat a persones grans i joves en situ-
ació de dependència o manca d’autonomia greu, ja 
sigui física, psíquica i/o sensorial.

Tasques: suport a les activitats del centre.

SCAI
SCAI (Servei Ciutadà d’Acollida a Immigrants)  

s’ocupa de l’atenció a l’immigrant. Ofereix informació 
sobre la seva situació legal, els seus drets i els serveis 
socials als quals poden accedir: salut, educació, etc.

Tasques: suport a les activitats de secretaria.

Entitats de la nostra ciutat que col•laboren  
amb el programa pedagògic Saba
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La presentadora (Sra. Àngels Castro, periodista del 
Parlament de Catalunya)

Molt bona tarda. Benvinguts al Parlament i a l’acte de 
lliurament del II Premi Conviure a Catalunya, convo-
cat per l’Associació d’Antics Diputats al Parlament. El 
premi que avui es lliura reconeix el millor programa 
pedagògic adreçat a alumnes del sistema educatiu no 
universitari que enalteixi els valors de la democràcia, 
la convivència, la participació política, el diàleg i la 
solidaritat, i també l’actuació del Parlament amb re-
lació a aquestes qüestions.

En primer lloc té la paraula el molt honorable Joan 
Rigol, expresident del Parlament i president de l’As-
sociació d’Antics Diputats.

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

Molt honorable president del Parlament, il•lustres se-
nyors diputats, il•lustres exdiputats, senyor represen-
tant del Departament d’Educació, estimats tots, els 
exdiputats vam pensar què podríem fer un cop acabat 
ja el nostre mandat aquí al Parlament per continuar 
amb aquest compromís que tenim envers el país, i 
vam dir que seria molt bo crear uns premis per als 

nois i les noies de tot Catalunya amb el títol de Con-
viure.

Què vol dir, conviure? De fet, ser un poble, ser una 
nació, no és altra cosa que conviure plegats una co-
lla de gent. Vosaltres, a la classe, cada dia conviviu, 
convivim amb la família, i això vol dir que nosaltres 
no anem cadascú a la nostra, sinó que tenim coses en 
comú. Conviure vol dir posar coses en comú els uns 
i els altres.

I els de Besalú heu fet un treball molt interessant pen-
sant a veure com una generació de nois i noies poden 
conviure amb els avis, i els de Sabadell heu buscat la 
manera de conviure mitjançant institucions que aju-
din la gent a participar.

Fixeu-vos-hi: el nostre país és sempre un intent 
d’aprendre a conviure. Els de Besalú ho sabeu molt 
bé, perquè al segle ix i al segle x Catalunya era un país 
molt desmembrat, la gent vivia a dalt de les muntanyes 
i calia que la gent s’ajuntés, i la gent s’ajuntava primer 
al voltant d’aquelles esglésies romàniques. A Palera, 
ja ho coneixeu bé prou, hi ha aquella gran església 
romànica. I després es va anar eixamplant, aquesta 
convivència, i es van fer els comtats, com el Comtat 
de Besalú. És una manera d’anar lligant el nostre poble 
al voltant d’aquest sentit de convivència.

Acte de lliurament del II Premi  
Conviure a Catalunya
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Ara heu vist aquest edifici, que és molt bonic, que és 
molt bonic, però sapigueu que és un edifici que és 
bonic avui, però fa tres-cents anys servia perquè el rei 
Felip V, que volia esborrar del mapa els catalans, ens 
volia esborrar, aquí hi volia guardar les bombes i hi 
volia guardar les armes perquè els catalans estigués-
sim sota el seu poder. I de mica en mica els catalans 
hem anat convertint aquest edifici en la casa de la 
democràcia i la casa que busca el bé comú de tots 
els catalans.

Com ho hem fet, això? Després parlaré de Sabadell. 
Mireu, vam començar de zero, pràcticament. Ho te-
níem tot prohibit, fins i tot la llengua. Però hi va haver 
tota una colla de catalans que van dir: «Bé, ara no te-
nim polítics que ens emparin, no tenim cap institució 
política, però ens posarem a treballar seriosament.» I 
durant tot el segle xviii els pagesos van treballar amb 
molta eficàcia. Se’n diu la «reforma agrària», del que 
va fer Catalunya en aquest sentit. Però després hi van 
haver una colla de catalans que van dir: «A més de 
treballar la terra, mirem de ser un país tecnològica-
ment molt avançat», com Anglaterra, que llavors era 
el país més avançat del món. I molta gent del país 
va començar la industrialització. Va ser un canvi tan 
fort que se’n diu la «revolució industrial». I Sabadell 
és un exemple de gent del país que es va apuntar a 
aquesta segona etapa de fer un país ben industria-
litzat. I aquí anàvem guanyant terreny, a Catalunya, 
davant dels enemics que sempre hem tingut, que no 
volen que aixequem el cap. Doncs nosaltres hi hem 
guanyat, així. I després van venir els poetes, els pin-
tors, tot això que en diem «la Renaixença», que són 
moments en què Catalunya va agafant la seva força 
de l’esperit per continuar viva.

I de mica en mica aquesta casa va anar canviant, tam-
bé. Durant un temps ja va deixar de ser una caserna 
i va passar a ser un museu, durant molt temps, fins 
que va venir la democràcia, la democràcia d’abans 
de la Guerra Civil i la que va continuar després d’en 
Franco.

Tinguem present que sempre hi ha d’haver catalans 
disposats a fer coses de cara als altres, que és el que 
queda. Nosaltres, els qui som aquí, hem rebut en he-
rència moltes coses que nosaltres no hem fet, sinó 
que han fet els nostres pares, els nostres avis, els nos-
tres besavis, i tot això ara ho rebem nosaltres. Sabeu 
quina és la pregunta que ens hem de fer? És: què hem 
de fer nosaltres per poder donar un país ben endreçat, 
un país que faci goig, a les generacions futures? I, de 
fet, vosaltres us trobeu amb una situació molt nova, 
molt diferent. Ve molta gent a viure a Catalunya que 
no ha nascut aquí i que de vegades no en té ni idea, 
del que és Catalunya. Ens trobem davant d’una eco-
nomia..., no com els industrials de Sabadell de fa cent 
anys, que ho podien comercialitzar pràcticament tot 
ells sols en el conjunt d’Espanya, sinó que ens trobem 
amb una economia en què tot es fa a tot el món. Ara, 
venint cap aquí, he passat per uns magatzems, per 
allà el carrer Trafalgar, que tot el que hi havia es feia 
a la Xina. Doncs fixeu-vos si ha canviat. 

Què podem fer la generació nostra per poder deixar 
als nostres fills un país que faci goig? Una vegada jo 
m’estava en una ciutat petita de França que es diu 
Angulema, i allà hi havia un català molt important, 
perquè era un literat molt i molt bo, que es deia Joan 
Perucho. Li van fer una entrevista al diari d’allà, i li 
deien: «Per què vostè, que és tan bon literat, escriu en 
català?», que és una llengua més aviat de poca gent, 
tot i que som quasi deu milions, però que no és res 
comparat amb el francès i amb l’anglès i tot això. Li 
preguntaven: «Per què escriu en català?» Sabeu què 
va contestar en Joan Perucho? Va dir: «Només per 
una cosa: perquè vull contribuir al fet que la meva 
llengua duri cent anys més.» Nosaltres hem d’estar 
disposats que el nostre país –la cohesió nostra, la nos-
tra cultura, les nostres ganes de fer bé les coses– duri 
cent anys més.

Doncs bé, aquests premis que avui els exdiputats  
del Parlament de Catalunya, presidits pel president del 
Parlament de Catalunya, atorguem volen premiar 
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l’esforç que heu fet tots vosaltres perquè la vostra 
generació estigui ben lligada amb els vostres avis i 
perquè les actituds cíviques davant de les institucions 
del país no siguin només una cosa per anar-hi quan 
es té una necessitat, sinó que siguin un punt de con-
fluència de l’altruisme que tots hem de tenir els uns 
amb els altres. És per això que en nom de tots els ex- 
diputats que hem treballat aquí, en aquesta casa, us 
volem donar molt, molt, molt les gràcies.

Moltes gràcies.

La presentadora

Moltes gràcies, president Rigol. I ara és hora de co-
nèixer el veredicte del jurat, format per Vicenç Cap-
devila, Flora Sanabra, Joan Descals i Jaume Jané, 
membres tots de l’Associació d’Antics Diputats; Ma-
ria Antònia Castell, en representació del Departa-
ment d’Educació, i Lluís Pibernat, cap de l’Àrea dels 
Serveis Educatius del Parlament.

El jurat, que es va reunir el 27 de febrer, després de 
deliberar sobre els diversos treballs presentats, con-
sidera que els programes pedagògics presentats pel 
Col•legi d’Educació Infantil i Primària Salvador Vilar-
rasa, de Besalú, i l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Ferran Casablancas, de Sabadell, són mereixedors 
del primer premi, per la qual cosa proposa que en 
l’edició d’enguany el guardó sigui atorgat ex aequo.

En primer lloc recull el premi pel treball «Col•laborem 
i aprenem de la gent gran» la directora del CEIP Sal-
vador Vilarrasa, Marta Cortada. Lliura el diploma el 

molt honorable Ernest Benach, president del Parla-
ment. Lliura el premi el molt honorable Joan Rigol, 
president de l’Associació d’Antics Diputats.

I ara pregaríem a la senyora Marta Cortada, directo-
ra del CEIP Salvador Vilarrasa, que ens adreci unes 
paraules.

La Sra. Marta Cortada (directora del CEIP Salvador 
Vilarrasa, de Besalú)

Molt honorable senyor Ernest Benach, molt hono-
rable senyor Joan Rigol, senyora Sanabra, en primer 
lloc vull donar les gràcies a l’Associació d’Antics Di-
putats per haver convocat aquest premi, i al jurat per 
haver reconegut la nostra tasca.

Aquest projecte, que vam començar nosaltres fa 
dos cursos, aquest és el tercer, és dins un progra-
ma d’educació per a la ciutadania del Departament 
d’Educació, i la nostra idea era presentar un intercan-
vi amb els avis. A part d’aquest intercanvi amb els 
avis teníem tres grans eixos de treball, tres blocs que 
plantejàvem treballar. Un era treballar l’educació en 
valors: els drets humans, la pau..., com hem fet sem-
pre. El segon objectiu que ens vam proposar era tre-
ballar els valors de la democràcia, la participació po-
lítica, conèixer les institucions amb profunditat... El 
curs passat vam tenir l’oportunitat de venir a treballar 
amb les escoles al Parlament, vam fer una simulació 
parlamentària, i vam venir també a presentar aquest 
projecte de llei d’intercanvi intergeneracional. I el 
tercer, i el que diferencia una mica el nostre projecte, 
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és l’intercanvi amb els avis, fer que els avis i les àvies 
del poble vinguin a l’escola i treballin conjuntament 
amb nosaltres.

Vam creure que per la seva experiència, les seves vi-
vències, la seva saviesa, tenien moltes coses per en-
senyar-nos, i els ho vam demanar. És per això que 
avui també els hem convidat a venir a recollir aquest 
premi, perquè ens sembla que és una cosa que hem 
de compartir. Ens han ensenyat a fer moltíssimes co-
ses, durant aquest temps: amb ells hem après a fer 
ganxet, punt de creu, reconèixer les plantes i els ar-
bres del nostre entorn, hem fet cistells, flors de paper, 
hem anat a jugar a la petanca, ens han ensenyat ca-
mins i dreceres que nosaltres no havíem vist mai, ens 
han explicat contes, llegendes dels nostres pobles... 
En definitiva, n’hem après molt. Creiem que volem 
continuar-ho fent, perquè és un projecte que ens ha 
agradat molt. M’agradaria felicitar-los a tots; n’han 
vingut uns quants.

I també voldria donar les gràcies al centre de dia, que 
malauradament també hem après que hi han avis que 
no arriben a la vellesa..., que no poden venir a l’esco-
la a ensenyar-nos res per les seves discapacitats, però 
sí que hem après a anar-los a veure, anar-los a visitar, 
a veure quines són les seves deficiències i a poder 
compartir unes tardes amb ells. A tots, moltíssimes 
gràcies.

Esperem continuar treballant perquè la nostra esco-
la sigui un lloc on formem ciutadans, que sàpiguen 
apreciar sobretot els valors de la convivència, la de-
mocràcia, la participació i el diàleg.

Moltes gràcies.

La presentadora

Gràcies, senyora Cortada. I ja hem dit que aquest és 
un premi que s’atorga enguany ex aequo, així que 
en segon lloc recull el premi pel treball «Saba i co-
munitat» la representant de l’IES Ferran Casablancas, 
Montserrat Alconchel. Lliura el diploma l’honorable 

Ernest Benach, president del Parlament, i lliura el pre-
mi el molt honorable Joan Rigol, president de l’Asso-
ciació d’Antics Diputats.

Té la paraula la senyora Montserrat Alconchel, de 
l’IES Ferran Casablancas.

La Sra. Montserrat Alconchel (representant de l’IES 
Ferran Casablancas, de Sabadell)

Bona tarda a tots, a les autoritats, al molt honorable 
senyor Benach, al molt honorable senyor Rigol, a la 
senyora Flora Sanabra i a tots els companys que sou 
aquí presents.

La directora de l’IES Ferran Casablancas ha volgut 
que fos jo qui pronunciés aquestes paraules perquè fa 
dos anys i mig, arran de l’assistència a unes jornades 
sobre l’atenció a la diversitat, em va semblar bona la 
idea de treballar una sèrie de temes mitjançant pro-
jectes en comptes de continuar impartint les matèries 
de l’etapa de manera tradicional a un grup d’alumnes 
de quart d’ESO amb adaptació curricular. Des de la 
coordinació de segon cicle d’ESO vam iniciar una 
nova adaptació curricular i una manera diferent de 
treballar, amb la intenció que aquest tipus d’alumnat 
pogués obtenir la graduació i sortir de l’institut ha-
vent adquirit les eines bàsiques per poder integrar-se 
al món laboral.

Aquest curs 2007-2008 la idea ha quallat definitiva-
ment en el projecte «Saba i comunitat», mitjançant 
el qual els nostres alumnes han desenvolupat el cur-
rículum de manera adaptada, reben una formació la-
boral i, sobretot, gràcies al contacte setmanal amb les 
diverses entitats no lucratives que van signar l’acord 
amb nosaltres, poden adonar-se que hi ha persones 
que treballen solidàriament per a altres membres de 
la comunitat.

Des d’aquí, doncs, volem expressar el nostre agraï-
ment a les entitats i a les persones que han col•laborat 
amb nosaltres: l’Associació per la Defensa i l’Estudi 
de la Natura, ADENC; l’Associació Vallès Amics de 
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la Neurologia, AVAN; Càritas de Sabadell; el centre 
sociosanitari Albada, i el Servei Ciutadà d’Acolliment 
als Immigrants, SCAI. I d’una manera especial volem 
agrair la dedicació d’Auxi Gil, la persona que ha 
mantingut una connexió constant entre els diversos 
partícips en el projecte. També volem expressar el 
nostre reconeixement a la coordinadora pedagògica 
de l’Institut, Àngels Baldó, i a l’equip de professorat 
que ha col•laborat amb ella, incansables en la recerca 
d’entitats col•laboradores i de les persones responsa-
bles de cada entitat, que estan en contacte directe 
amb els alumnes i són els qui els inicien en el món 
del treball alhora que els transmeten els valors de so-
lidaritat i de col•laboració, tan necessaris avui.

Finalment, en nom de l’Institut Ferran Casablancas, vo-
lem donar les gràcies a l’Associació d’Antics Diputats 
al Parlament de Catalunya, que enalteix aquests valors 
de solidaritat i de convivència en convocar aquest pre-
mi i fixant-se en el nostre projecte. A tots els qui hi han 
participat i hi han cregut, moltes gràcies.

La presentadora

Gràcies a la senyora Montserrat Alconchel, que ha 
parlat en nom de la comunitat educativa de l’IES Fer-
ran Casablancas.

I ara, per cloure aquest acte, demanaríem al president 
del Parlament, Ernest Benach, que ens dirigís unes 
paraules.

El president

Benvolgut president Rigol, senyores diputades, se-
nyor diputat, exdiputats i exdiputades, representant 
del Departament d’Educació, senyores i senyors, xi-
quetes i xiquets, bona tarda i sigueu benvingudes i 
benvinguts al Parlament de Catalunya. Els vull agrair 

profundament la seva assistència a l’acte de lliure-
ment d’aquest segon premi al millor programa peda-
gògic sobre el tema conviure a Catalunya, que con-
voca l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de 
Catalunya.

I vull començar com ho vaig fer ja fa un any en la 
primera edició del premi, fent un agraïment públic 
a l’Associació d’Antics Diputats pel compromís amb 
l’educació en valors com el civisme, la tolerància o el 
respecte, valors que ens han de servir a tots per relaci-
onar-nos, valors que per força han de formar part de 
la nostra cultura compartida si realment volem avan-
çar cap a un país millor. Els agraeixo profundament 
la seva voluntat de servei i de treball pel bé comú, 
tan i tan valuosa per a la nostra societat. I, com no 
pot ser d’una altra manera, felicito cordialment i molt 
afectuosament els guardonats, els equips educatius 
del CEIP Salvador Vilarrasa, de Besalú, pel programa 
pedagògic «Col•laborem i aprenem de la gent gran», i 
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l’IES Ferran Casablancas, de Sabadell, per aquest pro-
grama «Saba i comunitat». Gràcies pel compromís, 
per la convicció i per creure que en l’educació, en 
els nous models educatius arrelats als valors, i en la 
societat que entre tots construïm hi ha bona part del 
futur d’aquest país i de la nostra gent.

Justament, la intenció d’aquesta cambra és ser una 
institució oberta a la ciutadania, propera a la societat 
civil d’aquest país, una institució, doncs, en contac-
te amb les persones, perquè la veritable raó de ser 
d’aquesta cambra és servir el poble de Catalunya de 
la millor manera possible.

Aquests premis, impulsats per l’Associació d’Antics 
Diputats, entronquen amb aquesta voluntat de ser 
permeables a la societat, de relacionar-nos-hi, de re-
lacionar-nos-hi més i millor, i, per tant, de promoure 
el coneixement mutu.

Permetin-me la gosadia de fer-hi referència amb or-
gull, però aquest cap de setmana la cambra catala-
na ha posat en marxa una nova activitat relacionada 
també justament amb la voluntat d’establir vincles i 
relacions amb la població: els caps de setmana de 
portes obertes del Parlament. En el primer dissabte i 
diumenge prop de 3.500 persones han vingut al parc 
de la Ciutadella i han recorregut les instal•lacions 
del Palau del Parlament de Catalunya. Moltes, entre 
altres coses, segurament, per satisfer una curiositat, 
però una curiositat absolutament sana: com és per 
dins l’edifici del Parlament? Com és l’espai on treba-
llen les diputades i els diputats, aquells que escollim 
quan hi ha eleccions? Què s’hi fa? Penso que aquest 
és un exercici de proximitat francament interessant, 
i el fet que 3.500 persones el primer cap de setma-
na ho hagin volgut compartir demostra l’interès dels 

ciutadans per conèixer millor les institucions del seu 
país, que hi volen tenir accés, que s’hi volen apropar, 
perquè, en el fons, se les senten seves i saben que 
aquí es prenen decisions que els afecten, i en alguns 
casos els afecten molt.

És una mica el mateix cas, la mateixa voluntat de co-
neixement i transversalitat social, dels programes pe-
dagògics sobre el tema conviure a Catalunya que han 
estat guardonats enguany, tant el de l’escola Salvador 
Vilarrasa, que ha triat l’aprenentatge dels nens i les 
nenes de l’escola amb gent gran, mitjançant aquestes 
activitats que han generat complicitat i que ens expli-
cava la directora que també generen una cosa molt 
important, que és la confiança entre generacions, no 
sempre fàcil, i que a més a més reforcen aquestes re-
lacions entre nens i gent gran... Penso que és especi-
alment remarcable. I, en tot cas, també, moltes gràci-
es a la gent gran, que són una part molt important de 
l’ànima d’aquest programa. I també és el cas de l’IES 
Ferran Casablancas, que amb aquest programa «Saba 
i comunitat», d’aprenentatge i servei alhora, o, el que 
és el mateix, d’aprenentatge a partir de fer serveis a 
la comunitat, per exemple en organitzacions no go-
vernamentals de Sabadell, o per exemple adreçats a 
alumnes que són susceptibles de fracàs escolar... Em 
fa l’efecte que tots dos projectes rellancen i donen 
sentit a aquests premis.

Potenciar, doncs, aquestes relacions amb la comuni-
tat, fer créixer les connexions entre els nens i els joves 
i la resta de col•lectius presents en la societat, enri-
queix, per descomptat, els alumnes personalment, 
però –però–, i també, i molt important, enriqueix 
la xarxa de relacions socials que configura la base 
d’aquest país. Catalunya és la seva gent. Essencial-
ment, Catalunya és la seva gent, i aquest és el nos-
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tre millor patrimoni. Compartim, doncs, institucions 
i centres educatius, el mateix repte d’estar amatents 
a les mancances i a les necessitats de la societat per 
cercar-hi solucions. Vostès tenen l’objectiu d’oferir 
una formació científica i humana a nois i noies que 
en el futur hauran de participar en la transformació 
d’aquesta mateixa societat, i ho fan amb programes 
educatius en què la col•laboració i la participació és 
la clau de volta per a la integració social i la con-
vivència. Nosaltres, en aquest cas els diputats i les 
diputades d’aquesta cambra, treballem per elaborar 
lleis que, entre altres coses, ens permetin donar res-
posta a aquesta realitat social, que és canviant i que 
canvia molt de pressa, que tinguin present el context 
plural, la diversitat i la complexitat del nostre país. 
Cadascú a la seva manera, doncs, treballa perquè la 
distància entre la ciutadania i les institucions que ens 
representen sigui cada dia menor.

Acabo. Així com he començat amb un agraïment a 
l’Associació d’Antics Diputats, vull acabar amb un 
agraïment que els prego que facin extensiu a tota 

la comunitat educativa. Avui vostès són aquí, però 
aquest agraïment és per a tota la comunitat educa-
tiva. Els vull manifestar la meva admiració i el meu 
agraïment. La feina dels professionals del sector edu-
catiu no és fàcil, no és gens fàcil. Hi han moments 
de la història que és especialment complexa. Tinc la 
sensació que ara és un d’aquests moments. Per tant, 
com que no és fàcil i no sempre es reconeix, i pos-
siblement no sempre es valora com caldria, jo avui 
sí que els vull dir de manera solemne, aquí al Parla-
ment de Catalunya, justament, moltes gràcies. Tenen 
la meva admiració per la feina que fan.

L’educació ens fa capaços de crear una societat de-
mocràtica i justa; l’educació ens ofereix possibilitats 
d’elecció, de canvi, de transformació social cap al 
progrés i cap a una societat de més benestar i de més 
cohesió. Segur que és responsabilitat de tots, segur, 
evidentment, però la seva feina en els anys d’esco-
larització és fonamental per al futur dels alumnes i 
també per al futur del nostre país.

Moltes gràcies, doncs.





TAULA DE CONTINGUTS

Presentació      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   3

Pròleg      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   5

CEIP Salvador Vilarrasa. Col•laborem i aprenem de la gent gran       .      .    7

Trets identitaris del centre     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    7

Un projecte d’intercanvi generacional       .      .      .      .      .      .      .      .      .     7

Integració .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     7

Objectius  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     8

Reconeixement       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     8

Les activitats    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    8

1. Exposició d’objectes antics      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    9

2. Tallers amb els avis i les àvies del poble .     .     .     .     .     .     .     .     .     9

3. Els avis participen i col•laboren en una festa tradicional: el Carnestoltes .     .   10

4. Coneguem una residència .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   10

5. Els avis ens fan de guia i ens acompanyen    .     .     .     .     .     .     .     .   11

6. Els avis participen i col•laboren en una festa tradicional: la Castanyada .     .   11

IES Ferran Casablancas. Saba i comunitat     .     .     .     .     .     .     .  13

Introducció      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  13

Objectius  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   14

El projecte «Saba i comunitat»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  14

Estructura curricular      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   14

Metodologia    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   15

Projecte a realitzar pels alumnes: .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   15

Entitats de la nostra ciutat que col•laboren amb el programa pedagògic Saba    .   17

Acte de lliurament del II Premi Conviure a Catalunya .     .     .     .     .  19







www.parlament.cat


	Presentació 
	Pròleg 
	CEIP Salvador Vilarrasa. Col·laborem i aprenem de la gent gran
	Trets identitaris del centre
	Un projecte d'intercanvi generacional
	Integració
	Objectius
	Reconeixement
	Les activitats
	1. Exposició d’objectes antics
	2. Tallers amb els avis i les àvies del poble
	3. Els avis participen i col·laboren en una festa tradicional: el Carnestoltes
	4. Coneguem una residència
	5. Els avis ens fan de guia i ens acompanyen
	6. Els avis participen i col·laboren en una festa tradicional: la Castanyada


	IES Ferran Casablancas. Saba i comunitat
	Introducció
	Objectius
	El projecte «Saba i comunitat»
	Estructura curricular
	Metodologia
	Projecte a realitzar pels alumnes
	Entitats de la nostra ciutat que col·laboren amb el programa pedagògic Saba

	Acte de lliurament del II PremiConviure a Catalunya

