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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  

quarta convocatòria i l’accèssit de la tercera, que tenen  
per objectiu contribuir a la integració social per mitjà  

de la participació política. 



Presentació 

Un any més, i per iniciativa de l’Associació d’Antics 
Diputats al Parlament de Catalunya –una iniciativa 
que alhora celebro i agraeixo pel seu alt contingut cí-
vic–, s’ha concedit el Premi Conviure a Catalunya, en 
reconeixement a tasques pedagògiques remarcables 
en l’àmbit de l’educació per una ciutadania que sigui 
conscient, responsable i compromesa amb uns valors 
de pau, de respecte i de pluralitat democràtica.

Aquesta edició que teniu a les vostres mans conté tres 
projectes educatius que han estat mereixedors de dis-
tinció. No puc estar-me de felicitar totes les persones 
implicades: educadors i alumnes que hi han partici-
pat. L’Escola Mestre Morera, de Barcelona; l’Escola 
Garbí, d’Esplugues de Llobregat, i l’Escola Eiximenis, 
de Girona –accèssit al III Premi Conviure a Catalu-
nya–, ens mostren que el camí de l’educació en valors 
és fecund i perdurable. Mai no destacarem prou la 
implicació del món educatiu en la millora efectiva de 
la societat, per la via de la difusió d’uns valors implí-
cits en els ideals de democràcia que compartim i que 
cal difondre. Ara i aquí, però, insistiré en la respon-
sabilitat de la comunitat educativa perquè, lluny de 
produir individus aïllats i egoistes en el marc d’una 
societat inhòspita i competitiva, formi persones en el 
si d’una comunitat. O, dit d’una altra manera, els que 
des de les famílies i les escoles tenim o hem tingut la 
responsabilitat d’educar i d’ensenyar valors, hem de 
continuar transmetent missatges que fomentin entre 
els més joves, amb normalitat i serenor, la bondat de 
fer comunitat, de voler ser-ne part activa des de la  
participació, des de la responsabilitat cívica, des de 
l’assumpció d’actituds de diàleg positiu amb els altres 
i des d’un tarannà constructiu i respectuós amb els 
que són o pensen d’una manera diferent.

Per tot això, a més de reiterar la felicitació als projec-
tes guardonats, vull encoratjar les escoles distingides 
amb el Premi Conviure a Catalunya, i el conjunt d’es-
coles d’arreu del país que hi han participat, a con-
tinuar enfortint tot allò que representa la formació i 
la informació per la plena ciutadania dels alumnes, 
perquè així millorarem ostensiblement la qualitat de-
mocràtica a Catalunya.

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

Presidenta del Parlament de Catalunya





Des de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de 
Catalunya, els qui vàrem impulsar el Premi Conviure  
a Catalunya, constatem amb gran satisfacció la consoli-
dació del premi i el ressò que té a les escoles, fet que es 
fa evident  amb la participació creixent en cada edició.

El premi va néixer per a distingir el millor programa 
pedagògic que tingués com a objectiu enaltir els valors 
de la democràcia, la convivència, la participació polí-
tica, el diàleg i la solidaritat, i que s’impartís a alumnes 
del sistema educatiu no universitari de Catalunya; va-
lors que entenem que segueixen els diputats, en la seva 
acció política, com a representants de la ciutadania.

L’Associació pretenia amb el premi fomentar aquests 
valors polítics i socials i, si bé era fàcil de saber, o 
almenys d’intuir, l’elevat nombre de concursants i el 
contingut dels treballs, amb la convocatòria es va fer 
palès que l’objectiu de l’Associació connectava amb 
la realitat ja existent en moltes escoles del Principat. 
Això vaig dir-ho en una ressenya al I Premi per a la 
revista de l’Associació i ho repeteixo ara.

El conreu d’aquests valors de caràcter interrelacional i 
col·lectiu que emanen de la pròpia naturalesa social de  
l’home es realitza de manera diferent i es posa èmfasi 
en uns o en uns altres segons que sigui la natura-
lesa de l’escola, l’entorn ciutadà, la procedència de 
l’alumnat, etc. Així, mentre una premiada, l’Escola 

Mestre Morera, situada al barri de Ciutat Meridiana, 
proclama que «l’escola és un taller de ciutadania», o  
que «el projecte és el resultat del treball de recerca que  
va fer l’alumnat de l’escola entre els cursos 2007 i 
2010 al voltant de la immigració», i que «va néixer 
de la inquietud dels mestres per eradicar les actituds 
racistes entre els alumnes»; l’altra premiada, l’Esco-
la Garbí, d’Esplugues de Llobregat, que fou fundada 
l’any 1965 per Pere Vergés,  l’obra del qual és àm-
pliament reconeguda i enaltida, no és només un pro-
jecte  pedagògic: «L’escola s’ha d’entendre dins d’un 
projecte cultural més vast: és un projecte de societat, 
és un projecte de país» i «l’escola hauria de trobar 
una fórmula que pogués agermanar els conceptes 
d’home i societat», llegim a la presentació del projec-
te, i afegeix: «creant dins els infants les idees del dret 
i del deure, de la jerarquia, de la justícia, del sentit 
de la responsabilitat, de la iniciativa i tot això en un 
marc de màxim respecte, solidaritat i col·laboració».

Ambdues escoles no es limiten a transmetre conei-
xements, són escoles de vida. Ensenyen a conviure 
de manera civilitzada i harmoniosa amb un mateix i 
amb l’entorn social per a ser millors persones, millors 
ciutadans i fer un millor país.

VICENÇ CAPDEVILA CARDONA

Membre de l’Associació d’Antics Diputats, antic membre  

de la seva junta directiva i membre del Jurat del Premi Conviure 

Pròleg 
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Escola Mestre Morera

La màgica convivència

adequats per a l’aprenentatge i les necessitats de 
tots els infants.

 � L’escola va cap a la concepció de comunitat d’apre 
nentatge, oberta al fet que, juntament amb el profes-
sorat, altres persones de l’entorn (famílies, amistats 
de l’escola, etc.) participin i cooperin, d’una mane-
ra solidària, en la formació i l’educació dels infants, 
sia puntualment o sistemàticament (segons les se-

L’ESCOLA I ELS TRETS  
QUE LA IDENTIFIQUEN

L’Escola Mestre Morera se situa al barri de Ciutat Meri-
diana, nascut de la immigració dels anys setanta per a 
donar aixopluc a les famílies d’arreu de l’Estat espanyol 
que venien a treballar a Catalunya. Actualment, aquest 
barri està absorbint un alt percentatge de la darrera 
onada d’immigrants provinent d’altres països del món. 

L’escola va detectar molts problemes originats 
pel desconeixement dels altres i els recels que se’n 
derivaven. És per això que vàrem proposar d’iniciar 
una recerca per a fer llum sobre aquesta realitat i po-
der passar pel sedàs els estereotips i els prejudicis, i 
elaborar conclusions personals i col·lectives.  

L’escola treballa per la cohesió social i per la co-
hesió de la personalitat dels infants. Ens proposem, 
en aquest sentit, que a l’escola els infants aprenguin 
a ser feliços, a valorar la vida i el sentit de la festa, a 
participar de la vida de l’entorn i a valorar la diversi-
tat, la igualtat, la inclusió i la laïcitat. 

 � L’equitat educativa que volem donar als nostres 
alumnes respon al convenciment que cadascú 
es mereix totes les oportunitats educatives que 
necessita segons les seves condicions personals, 
familiars, etc. fins a poder desenvolupar totes les 
seves capacitats humanes, superant les barreres 
econòmiques, culturals, de sexe, etc. Amb aquest 
objectiu, treballem en dues direccions: 
 ▪ Cerquem finançament per a poder dur a terme 

el major nombre possible de projectes de lleure, 
atesa la importància que tenen en l’educació.

 ▪ L’escola ofereix uns pactes econòmics per a 
afavorir que les famílies puguin respondre, 
dins de les seves possibilitats i amb respon-
sabilitat i joia, de les despeses econòmiques 
que comporta la formació i l’educació dels 
seus fills. Aquests pactes inclouen el següent: 
material, llibres i dossiers, sortides i colònies, 
piscina i activitats extraescolars.

 � L’escola, compromesa en la seva millora, s’orga-
nitza, en cada situació, de la millor manera per a 
poder atendre les necessitats dels alumnes i està 
en permanent formació i avaluació per a poder 
oferir cada vegada més bé aquest servei.

També està compromesa en el fet que la infra-
estructura i els materials estiguin a l’altura i siguin 



Escola Mestre Morera
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La convivència

Per a consolidar tot aquest ideari, la con-
vivència és un eix neuràlgic a l’escola. La 
convivència –per totes les actituds personals 
i relacionals que implica, per tots els conei-
xements i les habilitats, per tots els contin-
guts que se’n deriven i en podem aprendre, 
etc.– és el motor que posa l’escola en marxa 
i orienta la nostra brúixola.

Una conseqüència d’aquest aprenentatge és 
que l’assemblea de representants consensués 
com a nom per al relleu escultòric en home-
natge a la convivència, fruit del treball sobre 
la migració, La màgica convivència. Vegeu el 
pregó que varen llegir a la festa d’inauguració. 

La convivència harmònica a l’escola com a 
punt de partida: Molts dels nostres alumnes 
tenen realitats familiars ben diverses, quant 
a dinàmiques, hàbits, valors, relacions, 
etc. En molts casos, tenen una necessitat 
d’atenció de límits i de referències molt 
gran, i cal que l’escola respongui, que els 
sigui una referència positiva. Els infants  
són capaços de situar-se, aprofiten els  
espais d’harmonia i els agraeixen. «A l’es-
cola la vida és diferent», varen concloure 
en un eslògan.

ves possibilitats i la tasca o les habilitats que poden 
oferir). En aquesta concepció, hi ha tres objectius 
de base: donar més reforç als infants i potenciar-ne 
l’aprenentatge i alhora transmetre’ls el missatge que 
podem aprendre de tothom i que el servei als altres 
és una font d’experiència i d’aprenentatges.

Treballem per la identitat i la participació cultural, 
social i ecològica com un procés vivencial per a in-
tegrar els coneixements que necessiten els infants per 
a vertebrar-se en la societat d’una manera reflexiva, 
original, creativa, lliure, cooperativa i transformado-
ra. El treball a partir de l’art i de la festa és el mitjà que  
propicia millor aquests processos i la presa de cons-
ciència necessària que impliquen.

 � L’art obre oportunitats de relacionar sensibili-
tats diverses, crear empaties, comunicar desitjos 
i transformar situacions explícitament –per mitjà 
de metàfores, simbòlicament, etc.– i alhora possi-
bilita fraternitats.

 � La Festa Major dóna l’oportunitat d’identificar- 
nos com a poble, com a cultura, per a viure’n la 
sin gularitat i desidentificar-nos amb les masses.

 � Les festes i les diades ofereixen la possibilitat 
d’empatitzar amb valors i causes universals.
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A l’octubre del 2008, i gràcies a la Lluïsa Rancé, 
responsable de llengua, interculturalitat i cohesió so-
cial (LIC) de les escoles, vàrem contactar amb l’escul-
tor Carlos Colomo.

L’escultor es va brindar a participar-hi exposant 
que per a ell la immigració també era objecte d’ob-
servació i d’estudi, i va manifestar la seva satisfacció 
de col·laborar en aquest projecte d’escola, al llarg del 
curs 2009-2010.

OBJECTIU

Reconèixer el fenomen migratori com a fenomen na-
tural i intrínsecament humà, amb tot el que comporta. 

Observar aquest fenomen en clau i en l’entrellat 
que es genera al lloc on s’estableix la migració: les 
dinàmiques amb el veïnatge, el repartiment dels ser-
veis i de l’espai, els contrastos de costums, els dife-
rents rols dins les famílies segons la cultura a la qual  
pertanyen, etc. És a dir, en clau de convivència, per-
què en el fenomen de la immigració hi ha dos prota-
gonistes: qui migra i qui acull. El primer ha decidit de 
migrar; en canvi el segon no decideix res en aquest 
sentit. Caldrà, doncs, que aquest segon s’obri als 
principis d’equitat i als valors de solidaritat i d’em-
patia perquè aporti la seva disposició per tal que, 
sumant-li la disposició dels nouvinguts de conèixer 
el medi i de col·laborar, junts facin possible la con-
vivència i, així, la cohesió social desitjada.

EL PROJECTE 

La màgica convivència

L’escola és un taller de ciutadania. Aprofitem les opor-
tunitats que ens brinda la vida per a treballar coneixe-
ments, competències, habilitats, etc., perquè els alum-
nes evolucionin integralment.

Aquest projecte és el resultat del treball de recerca 
que va fer l’alumnat de l’escola entre els cursos 2007 
i 2010 al voltant de la immigració.

Va néixer de la inquietud de les mestres per era-
dicar les actituds racistes entre els alumnes. Podíem 
fer alguna cosa que no haguéssim fet nosaltres abans 
per a eradicar les actituds racistes que es donaven a 
l’escola? Era clar que la causa n’era la immigració i 
per això vàrem plantejar que l’alumnat fes una recer-
ca sobre aquest fenomen, per tal que el conegués de 
ben a prop, pogués desactivar les creences heretades 
i tingués el seu propi criteri. 

Aquest és el projecte que vàrem realitzar i que 
actualitzarem periòdicament.

La proposta, en un principi, era participativa a 
escala de barri: realitzar una escultura, que es col·lo-
caria en un o dos llocs del barri (perquè es podria 
re presentar en dues meitats), per a simbolitzar estèti-
cament la cohesió i la fraternitat entre els veïns. Final-
ment, però, la vam tirar endavant a l’escola.
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Què en queda,  
d’aquella experiència

Aquesta activitat ha estat una bona experièn-
cia tant per a nosaltres, perquè ens ha ajudat 
a millorar i a practicar amb els infants, 
com per als alumnes, ja que els ha ajudat 
a discernir entre creences, prejudicis, etc. 
I, a més, en guardem orientacions que ens 
permetran seguir endavant. 

Amb aquesta experiència hem aconseguit que 
els alumnes tinguin una consciència molt més 
fonda del fenomen de la immigració, que s’in-
fon, especialment, als infants que s’incorporen 
i, també radialment, a les seves famílies.

Un segon aspecte és la necessitat d’actualit-
zar el missatge revelat per mitjà de la recerca.

Concertarem, periòdicament, un dia simbòlic 
per a refrescar els valors i la visió del conte 
d’en Paco Candel, que ofereix «un lloc» per 
a empatitzar amb la seva experiència.

Recuperarem el capgròs d’en Paco Candel, 
perquè en Paco Candel és un referent essen-
cial per a la convivència.

També caldrà visualitzar el documental Binta i 
la gran idea (patrocinat per Unicef), font d’ins-
piració de l’escultura La màgica convivència.

Quan es faci la façana nova de l’escola, 
col·locarem una estructura per acabar de 
culminar l’escultura de l’estol en homenatge 
a la convivència. Aquest gest estètic donarà 
molta genuïnitat i caràcter a l’escola, i farà 
de memorial.

Totes aquestes accions ajudaran a tota la co-
munitat educativa a anar madurant en unes 
actituds de convivència fraterna, cooperativa, 
solidària i alegre.

LES ETAPES DEL PROJECTE

1. Buscar exemples d’éssers vius que emigren (ani-
mals, plantes, etc.) i per quins motius ho fan.

Persones que coneixem que han immigrat, mem-
bres de les nostres famílies que han immigrat (a on, per 
quines causes, quins motius, quines motivacions, etc.). 

Es varen buscar dades i s’elaboraren gràfiques que 
revelaren que en totes les famílies de l’escola hi havia 
casos de migració. Tothom havia emigrat per millorar 
les seves condicions de vida, excepte en un cas, que 
havia estat per amor. La sorpresa va ser que el 99 % 
érem fills d’immigrants.

L’exemple d’en Paco Candel. Estudiar la seva ex-
pe riència. Rafael Hinojosa va venir a l’escola per  
explicar-nos el testimoni d’en Paco i d’ell mateix. 
Ens va explicar el conte La meva terra.

2. Dialogar sobre els sentiments, els desitjos, les 
emocions, els sentiments i els reptes de les dues parts 
protagonistes, immigrants i acollidors, respecte al fe-
nomen de la immigració.

Recollir-ho fent una pissarra a l’estil del projecte 
de filosofia. 

La sorpresa va ser descobrir que tant immigrants com 
acollidors tenim els mateixos sentiments i les mateixes 
expectatives. Els infants exclamaren: «Som iguals!»

3. Pluja d’idees per a associar el contingut de la pis-
sarra amb imatges que suggereixin les idees exposa-
des. Van sortir moltes imatges per a explicar la immi-
gració i la convivència versus la diversitat. 

4. Discernir entre les idees i escollir el missatge que es 
voldrà donar respecte a la convivència versus el feno-
men de la immigració. El missatge que s’escull és: «La 
convivència és un gran valor que ens fa a tots millors!»

5. Es va consensuar quina de les imatges representa
va amb més encert el missatge.

Sintetitzar les idees anteriors en alguns conceptes 
plàstics simbòlics. Fer els croquis que corresponguin.

6. Sumar les propostes plàstiques fins que s’arribi a 
una idea inclusiva.

Pensar la vessant tècnica de l’escultura. Fer-ne les 
maquetes necessàries.

7. Realitzar la imatge escollida consensuadament en-
tre els alumnes.

En aquest cas, varen escollir que la imatge fos 
un estol d’ocells. Uns ocells que emigren i «aprenen 
sempre el millor d’allà on van». Uns ocells que volen 
junts, on cadascú té cura dels altres, que sumen els 
punts forts de cadascú i que saben que el millor per 
al grup és el millor per a cadascú.

Cada un dels infants va fer un ocell sobre la fibra 
de vidre i els vam pintar, i amb l’ajuda de les mestres 
els vam retallar.
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L’ESCOLA I ELS TRETS  
QUE LA IDENTIFIQUEN

La Fundació Escoles Garbí és la titular propietària de 
l’Escola Garbí d’Esplugues de Llobregat i de la Insti-
tució Pere Vergés de Badalona, centres fundats per 
Pere Vergés els anys 1965 i 1968, respectivament.

Aquests centres, definits com a escoles catalanes 
i no confessionals, acullen alumnes d’educació in-
fantil, educació primària, educació secundària obli-
gatòria i batxillerat, des dels tres anys fins als divuit. 
Actualment compten amb més de 1.600 alumnes.

A les Escoles Garbí, la teoria i la pràctica educa-
cionals tenen unes arrels profundes que sintonitzen 
amb el món de llibertat i de responsabilitat personal, 
complex i plural, del present i del futur immediat. 
Aquestes arrels es concreten en els aspectes següents:

 � Comptar amb infraestructures i material tècnic i 
di dàctic, adequats al moment actual, que donin 
suport a l’ensenyament científic en tots els camps.

 � Potenciar i utilitzar les biblioteques des dels pri-
mers cursos; la biblioteca és la pedra angular dels 
centres. Hi ha més de 50.000 volums i s’hi poden 
trobar textos de totes les matèries: des de gran 

Escola Garbí

La Vida Social

narrativa i poesia a textos històrics, científics i fi-
losòfics.

 � Impulsar una complexa vida social, vertebrada en 
grups de participació en què els alumnes, elegits 
democràticament, exerceixin càrrecs responsa-
bles i intervinguin –d’acord amb la seva edat– en 
el govern de l’escola.

 � Fomentar el joc lliure col·lectiu, tant físic com 
intel·lectual, que contribueixi a la formació de 
l’esperit d’equip.

 � Valorar les formes belles en tot l’àmbit físic de 
l’escola i en tota activitat docent. A les escoles, 
hi ha la presència de la pintura i l’escultura dels 
mestres de sempre i d’avui.

 � Iniciar els alumnes en una formació musical que 
els permeti el grau de sensibilitat suficient per a 
poder apreciar aquesta expressió artística.

 � Complementar amb visites i manifestacions cultu-
rals de tot tipus l’educació dels alumnes.

 � Exigir unes bones maneres i respecte entre els 
alumnes i envers els professors.

Per aquestes institucions, els joves –tinguin les 
aptituds que tinguin– han d’aconseguir un denomi-
nador comú que integri els factors següents:
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 � Màxims coneixements en el camp de les ciències  
físiques i naturals i en l’àmbit de les humani-
tats per tal que tinguin una àmplia formació que 
els permeti desenvolupar-se en un món lliure 
i competitiu on s’exigeix la preparació integral 
de les persones. Volem que els nostres alumnes 
no fracassin en el món exterior quan surtin de 
l’escola, sia perquè segueixen els seus estudis 
superiors, perquè entren al món laboral o per-
què es queden a casa vetllant per la parella i 
els fills; pretenem que siguin persones cultes, 
crítiques i sobretot pensants. En un món en el 
qual la informació és molt extensa, necessitem 
persones que tinguin capacitat de buscar in-
formació i de destriar-la, prioritzar-la, relacio-
nar-la, etc. 

 � Necessitem que els nostres alumnes sàpiguen 
adoptar una actitud intel·ligent davant de qualse-
vol problemàtica.

 � Educació en l’exercici recíproc de llibertat i de 
responsabilitat. Els alumnes han d’adquirir els hà-
bits de saber manar i saber obeir i han d’aprendre 
que tota actuació individual té transcendència en 
el grup, sia en l’equip de treball, sia en el si de la 
comunitat ciutadana.

 � Formació suficient per a valorar les formes exter-
nes que siguin expressió de continguts correctes. 
L’educació per a entendre les creacions artísti-
ques és necessària per a la formació cultural i 
individual. L’obra de Pere Vergés no és només 
pedagògica. Ell la concreta a l’escola, és el seu 
mitjà, però ara cal donar-li l’amplitud que té. La 
seva escola l’hem d’entendre dins d’un projecte 
cultural més vast: és un projecte de societat, és 
un projecte de país.

Objectius

Al llarg dels quinze anys que els alumnes 
romanen a l’escola (dels tres als divuit anys), 
han d’intentar assolir els objectius següents:

 �Adquirir coneixements màxims en tots els 
camps del saber i una preparació integral 
perquè es puguin incorporar a un món 
molt competitiu i molt canviant.

 �Educar-los per a la llibertat i la responsa-
bilitat, perquè tendeixin a un model de 
societat regit per la raó i el progrés.

 �Tenir una formació cultural universal.

Podem sintetitzar aquests objectius amb les pa-
raules que es converteixen en l’objectiu i l’ense-
nya d’aquests centres: ciència, ètica, estètica.
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EL PROJECTE 

La vida social

Parlar de La vida social és referir-se a l’essència de les 
escoles que va crear Pere Vergés.

Preocupava a Pere Vergés que de la seva escola 
en sortissin persones, homes i dones en el sentit més 
ampli i profund de la paraula. Homes i dones que 
haurien de viure en societat. La finalitat de l’Escola 
hauria de ser, doncs, trobar una fórmula que pogués 
agermanar els conceptes d’home i societat, amb un 
respecte total per l’individu i la personalitat, creant 
dins els infants –no per mitjà de classes teòriques o de 
debats buits i convencionals, sinó per mitjà de la vida 
mateixa de l’escola, de les experiències viscudes– les 
idees del dret i del deure, de la jerarquia, de la jus-
tícia, del sentit de la responsabilitat, de la iniciativa,  
i tot això en un marc de màxim respecte, solidaritat i 
col·la boració.

Crear una estructura oberta, viva i per això en 
contínua evolució, per mitjà de la qual es poguessin 
aconseguir i realitzar aquestes fites, seria el gran repte 
per a Pere Vergés i el seu equip.

Doncs bé, la complexa estructura del que es co-
neix a les nostres escoles per vida social és la materi-
alització d’aquest ideari.

Els aspectes més concrets i perifèrics d’aquesta 
estructura van anar variant al llarg dels anys, adap-
tant-se als canvis que es produïen en el seu si i també 

als que eren provocats pels diferents temps i èpoques 
que tocava viure. Canvis, però, que mai no van afec-
tar l’essència de l’escola.

Els eixos principals al voltant dels quals giraria 
tota l’organització de La vida social són dos:

 � Els colors o grups
 � Els càrrecs
 

ELS COLORS O GRUPS

Els colors són tres: blanc, verd i blau. Com manifesta 
Pere Vergés en diferents escrits, podrien haver estat 
dos o cinc: en el nombre no resideix la seva bondat. 
De tota manera no és difícil trobar una explicació al 
fet de ser tres, ja que resulta el nombre ideal quan 
en classes de vint-i-cinc alumnes interessa fer grups 
que puguin treballar en equip, participar en compe-
ticions, etc.

Quant al nom dels colors, no hi ha documen-
tació o tradició oral fiable que de forma explícita 
ens fonamenti el seu perquè. Potser en els canviants 
colors del mar hi podríem trobar l’explicació més 
plausible.

Els colors vertebren tots els alumnes de l’escola 
–des dels més petits fins als més grans– en tres grups. 
A les classes, cada color té el seu cap o la seva cap 
i a tota l’escola hi ha els caps generals, que s’elegei-
xen democràticament entre els alumnes, nois o noies 
indistintament, de les classes més grans de primària.
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Organigrama de La vida social

CONSELL

GENERAL

Represen-
tants del color 

guanyador.

PRESENTACIÓ

DE CÀRRECS

Valoració de quin color  
ha desenvolupat millor  

la seva tasca.

CONSELLERS

Format pels alumnes que han dut a terme 
millor el seu càrrec (Cultura, Biblioteca, 
Cronistes, Ordre i Higiene, Menjador, 

Medi Ambient, etc.).

CÀRRECS

Cada color té els seus càrrecs: bibliotecaris, higienistes, caps 
de taula, encarregats del reciclatge, etc.

COLORS

Tots els alumnes des de P4 pertanyen a un color: blanc, verd o blau.
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En el nivell de P4 cada alumne o alumna de l’es-
cola passa a formar part d’un dels tres colors. En prin-
cipi, aquest serà el seu color durant tots els anys de 
la seva estada al cicle de primària de l’escola. No 
obstant això, es pot canviar de color, bé per voluntat 
pròpia –fonamentant la decisió en una sol·licitud–, bé 
per decisió dels caps de color o del mestre o mestra 
de la classe a fi d’aconseguir un equilibri millor entre 
els tres colors. En aquest sentit, al començament de 
cada curs s’acostuma a fer una revisió de la compo-
sició dels colors i es fan, si cal, els canvis oportuns.

Els vincles que uneixen els membres d’un mateix 
color són molt forts. El color «se sent», s’estima. Tots 
els seus membres treballen, s’ajuden, intenten supe-
rar-se perquè guanyi el seu color. Desapareixen els 
interessos personals, els «divismes», en nom de l’in-
terès comú. Al llarg de tots aquests anys d’història, 
trobem en les cròniques dels alumnes mostres emoti-
ves dels sentiments que desperta el color, de l’orgull 
de pertànyer-hi, tant en els moments de triomf com 
en els de desfeta.

Els colors estan en competència constant i en tots 
els camps: intel·lectual, esportiu, del civisme, de les 
actituds, de la responsabilitat i el comportament, etc. 
Per aquesta raó, tot és important i mesurable en els 
seus components: les qualitats intel·lectuals, els dots 
d’organització, la iniciativa, les aptituds artístiques, 
manuals i esportives, la voluntat de treball i supera-
ció, l’esforç, l’interès, etc.

I tot es valora amb una mesura comuna, les dè-
cimes, que periòdicament, en ser sumades –de fet, 
se’n treu la mitjana–, donaran el color guanyador 
que iniciarà amb el seu mandat una nova actuació 
de càrrecs.

ELS CÀRRECS

Els càrrecs sorgeixen com una necessitat de servei a 
la comunitat, de participació activa en la vida de l’es-
cola. «Si un ciutadà té un càrrec, té més jurisdicció, 
però també més responsabilitat. En té davant d’ell 
mateix, davant el grup al qual pertany i davant de 
tota l’escola.»



Escola Garbí

20

els representants de les classes han de portar l’assis-
tència dels nens de la seva classe al menjador. Allà, 
qui assumeix el càrrec de representant general fa el 
recompte i així saben el nombre d’alumnes per als 
quals s’ha de preparar el dinar.

Al menjador cada taula té les seves estovalles 
i cada infant el seu tovalló marcat amb el nom. Al 
migdia, els primers que baixen al menjador són 
els representants i els caps de taula, els quals pa-
ren les taules. Després, els alumnes van baixant 
a mesura que acaben la seva feina i s’asseuen en 
silenci al seu lloc. 

Els caps de taula són els responsables de l’or-
dre de la seva taula al menjador i, per damunt de 
tot, han de procurar que es parli en veu baixa, 
mantenen l’ordre a la taula i serveixen els seus 
companys. 

Hi ha un grup de nois més grans (d’ESO) que aju-
den els més petits (d’educació infantil) a menjar bé, 
a tallar la carn i a pelar la fruita. Són els mainaders. 

El menjador és l’hora de repòs i de tranquil·litat 
per a tots. Cal estar atent a les normes que els alum-
nes van assimilant a còpia de concursos entre els 
tres colors: parar bé la taula, baixar polits al men-
jador, tallar bé la carn, pelar bé la fruita, agafar bé 
els coberts, plegar bé el tovalló, no tirar pa ni res 
a terra, aixecar-se de la taula sense fer soroll, etc. 
Tots aquests concursos resolen, indirectament, els 
petits problemes d’ordre i pulcritud.

El menjador és com una classe més i la seva 
finalitat és la d’aprendre a comportar-se i a men-
jar amb la pulcritud necessària perquè els alumnes 
es puguin presentar a tot arreu, un cop acabada la 
seva escolaritat.

El menjador és un conjunt harmònic de mes-
tres, alumnes i personal de servei, on cadascú ac-
tua amb la màxima responsabilitat i respecte als 
altres: la «completa harmonia» en tot.

El menjador, com a exemple d’activitat del pro-
jecte, és una activitat social molt important que 
es realitza en la franja central de l’horari escolar i 
que reuneix a tota la comunitat escolar. No repre-
senta un simple acte de menjar, sinó que s’integra 
dins de La vida social. La cultura mediterrània, la  
nostra, gira, com sabem, al voltant de la bona tau-
la i també a l’escola les formes i les maneres del 
bon menjar són cabdals.

El menjador és, físicament i simbòlicament, 
la plaça central, l’àgora. És el lloc de trobada, un 
espai multifuncional on es reuneixen els alumnes 
en les xerrades i conferències, en els actes musi-
cals, en les representacions o a l’hora de dinar. Al 
voltant del menjador s’estructura la ciutat, on es 
desenvolupa la vida escolar del centre.

Per Pere Vergés, el menjador era un lloc de 
convivència. Cada mestre o mestra dina amb els 
seus alumnes i cada dia en una taula diferent; 
així, la relació és constant i directa i pot fer el 
seguiment, durant tot el dia, de la manera de ser 
dels seus nois i de com es desenvolupen, i la 
comprensió i l’afecte entre mestres i alumnes en 
surten enfortits.

ELS CÀRRECS

El menjador forma part de l’engranatge de la seva 
vida social. Per aquest motiu, funciona per mitjà 
d’uns càrrecs.

El càrrec principal és el de representant general 
del menjador, adscrit al Consell, i en depenen els 
representants de cada una de les classes. Les seves 
tasques són: tenir cura de l’ordre general del men-
jador i també vigilar l’actuació dels representants i 
els caps de taula de les classes; a la vegada, contro-
lar l’actuació de les persones que paren les taules 
i serveixen el menjar. Al matí, en entrar a l’escola, 

El menjador com a exemple
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Dels membres més grans del color guanyador a 
tota l’escola, en sortirà el Consell, que governarà du-
rant un període preestablert.

Llevat del càrrec de cap del Consell –eminent-
ment de caràcter social–, els altres càrrecs del Consell 
són purament tècnics i de responsabilitat. A l’escola 
hi ha, per tant, els consellers de Cultura i cronistes 
generals, de Biblioteca, de Medi Ambient, d’Escacs, 
d’Ordre i Higiene, de Menjador, als quals s’arriba 
després d’haver demostrat una preparació i una pràc-
tica suficients d’acord amb les exigències particulars 
del cos.

El Consell General ha variat al llarg dels anys la 
seva composició i n’ha augmentat el nombre d’inte-
grants. Sempre, però, ha estat el motor de l’escola; el 
coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica 
i/o el director o directora de l’escola el controla di-
rectament i en presideix les sessions. Formar part del 
Consell General ha estat sempre un motiu d’orgull 
per a tots els alumnes.

Dels diferents membres del Consell –les àrees 
d’actuació i de responsabilitat dels quals abracen tots 
els aspectes que es poden donar a l’escola, com una 
ciutat en petit–, en depenen els càrrecs de les clas-
ses de la mateixa denominació o que actuen en un 
camp de responsabilitats similar (així, per exemple, 
del cronista general o la cronista general en depen-
dran els cronistes i els encarregats dels noticiaris de 
les classes).

Durant la seva legislatura, els càrrecs del Consell 
treballen en les seves funcions respectives i controlen 
l’actuació dels càrrecs de les classes, amb els quals 
fan reunions, organitzen concursos, etc.

La presentació de càrrecs
Periòdicament, es duen a terme les presentacions de 
càrrecs, en les quals es fa la valoració del funciona-
ment de l’escola durant aquella legislatura. 

Són actes vius, participatius, l’estructura i el desen-
volupament dels quals s’ha anat adequant a les exi-
gències de cada moment. La seva finalitat, però, no 
ha variat: aquestes assemblees són l’exponent d’una 
educació en la pràctica de la democràcia. 

Els alumnes, tot analitzant  la seva actuació i la 
dels companys, aprenen a establir criteris, a fer valo-
racions constructives i a acceptar les decisions amb 
esperit de superació quan aquestes són negatives. En 
les assemblees esmentades, es fa la renovació dels 
càrrecs i, d’acord amb el color guanyador, s’elegeix i 
es presenta el nou Consell. A partir d’aquí, comença 
a rodar de nou aquesta complexa maquinària que, en 
paraules de Pere Vergés, «[...] no és una cosa de més 
dintre l’Escola […]». 

Qualsevol acció, actitud, activitat, absència, ca-
rència intel·lectual, moral, espiritual, tenen el seu con-
trol en aquesta arquitectura i són ella mateixa.

els representants de les classes han de portar l’assis-
tència dels nens de la seva classe al menjador. Allà, 
qui assumeix el càrrec de representant general fa el 
recompte i així saben el nombre d’alumnes per als 
quals s’ha de preparar el dinar.

Al menjador cada taula té les seves estovalles 
i cada infant el seu tovalló marcat amb el nom. Al 
migdia, els primers que baixen al menjador són 
els representants i els caps de taula, els quals pa-
ren les taules. Després, els alumnes van baixant 
a mesura que acaben la seva feina i s’asseuen en 
silenci al seu lloc. 

Els caps de taula són els responsables de l’or-
dre de la seva taula al menjador i, per damunt de 
tot, han de procurar que es parli en veu baixa, 
mantenen l’ordre a la taula i serveixen els seus 
companys. 

Hi ha un grup de nois més grans (d’ESO) que aju-
den els més petits (d’educació infantil) a menjar bé, 
a tallar la carn i a pelar la fruita. Són els mainaders. 

El menjador és l’hora de repòs i de tranquil·litat 
per a tots. Cal estar atent a les normes que els alum-
nes van assimilant a còpia de concursos entre els 
tres colors: parar bé la taula, baixar polits al men-
jador, tallar bé la carn, pelar bé la fruita, agafar bé 
els coberts, plegar bé el tovalló, no tirar pa ni res 
a terra, aixecar-se de la taula sense fer soroll, etc. 
Tots aquests concursos resolen, indirectament, els 
petits problemes d’ordre i pulcritud.

El menjador és com una classe més i la seva 
finalitat és la d’aprendre a comportar-se i a men-
jar amb la pulcritud necessària perquè els alumnes 
es puguin presentar a tot arreu, un cop acabada la 
seva escolaritat.

El menjador és un conjunt harmònic de mes-
tres, alumnes i personal de servei, on cadascú ac-
tua amb la màxima responsabilitat i respecte als 
altres: la «completa harmonia» en tot.
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l’escola han assistit a una escola bressol abans, i això 
facilita la seva adaptació. 

Atès que l’escola es troba en un barri cèntric i 
comercial, l’entorn social de l’escola és format ma-
joritàriament per famílies benestants, de classe mit-
jana, catalanoparlants, persones amb feina estable i 
amb estudis. No obstant això, en els darrers anys, el 
nombre d’alumnes procedents d’altres països ha in-
crementat, a causa de l’empadronament al barri de 
famílies immigrants procedents majoritàriament del 
Marroc i de l’Amèrica Central. 

L’AMPA de l’escola s’ha autodefinit com una 
associació oberta, voluntària, democràtica i de par-
ticipació. Participa i col·labora estretament amb la 
direcció del centre i l’equip docent, amb la finalitat 
de millorar l’educació dels seus fills. És una peça 
imprescindible del motor de l’activitat educativa 
de l’escola. Aquesta participació es canalitza per 
mitjà de la seva representació en el Consell Esco-

L’ESCOLA I ELS TRETS  
QUE LA IDENTIFIQUEN

L’escola pública Eiximenis està situada al centre de la 
ciutat de fGirona, concretament al carrer Eiximenis, 
núm. 7, al barri del Mercadal. Va ser inaugurada el 
31 d’agost de 1908. És l’escola pública més antiga de 
la ciutat de Girona, i l’any 2008 vam celebrar-ne el 
centenari. 

Cal dir que l’edifici actual no és l’original, ja que 
aquest va ser enderrocat. El nou edifici fou aixecat al 
mateix indret entre els anys 1950 i 1952, ampliat el 
1965 i remodelat entre els anys 1988 i 1990.

Es tracta d’una escola d’una línia, de P3 fins a sisè de 
primària, amb aules de vint-i-cinc alumnes (en alguns 
cursos, són vint-i-sis). Aplega un total de 227 alumnes.

Els alumnes que assisteixen a l’escola són majo-
ritàriament del barri i tenen com a llengua materna 
el català. La majoria dels que inicien el parvulari a 

Escola Eiximenis

Programa pedagògic 
d’educació democràtica
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dels continguts curriculars, sinó també en l’educació 
en els valors democràtics com el diàleg, el respecte i 
la solidaritat.

El Consell Escolar de l’Escola Eiximenis va aprovar 
al juny del 1987 el primer projecte educatiu modern, 
adaptat a la Llei orgànica 8/1985, del 3 de juliol, re-
gu ladora del dret a l’educació (LODE). Va ser un do-
cument elaborat pels docents i els pares de l’escola, 
en uns moments en què calia definir clarament la 
línia pedagògica del centre amb una clara intenció 
d’avançar cap a unes millores en les metodologies i 
establir unes bases de dinamització escolar a partir de 
l’educació democràtica, així com definir el projecte 
lingüístic de l’escola.

El curs 1997-1998 vàrem fer la revisió i l’actualitza-
ció del projecte educatiu que va ser aprovat pel Con-
sell Escolar al juny del 1998. Aquesta revisió tenia per 
objectiu adaptar el projecte educatiu de centre (PEC) a 
la nova Llei orgànica 1/1990, del 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu (LOGSE) i establir 
criteris educatius i pedagògics actualitzats, més pro-
pers a la realitat social que viuen els nostres alumnes. 
Aquesta revisió la duguérem a terme conjuntament pa-
res i mestres mitjançant una comissió de treball.

En aquesta revisió ens adonàrem de la importàn-
cia que té per a una escola o per a qualsevol òrgan 
educatiu l’elaboració i la concreció del projecte. 
Hem d’estar molt atents als canvis de plantejament 
que la mateixa evolució social ens va marcant. Can-
vis que són molt ràpids, que donen un nou sentit a 
molts elements que ens són bàsics en una societat de 
la informació, dinàmicament accelerada i cada cop 
més multicultural. En definitiva, un canvi en els con-
ceptes i en els valors.

Vàrem concretar l’actual projecte educatiu de l’es-
cola partint de la reflexió i el diàleg, sobre el con-
cepte actual de què vol dir educar, per a quin tipus 
de societat volem educar i com l’escola s’ajusta als 
canvis actuals. 

Cal dir que el nostre PEC ja està totalment en la 
línia pedagògica que marca la Llei d’educació de 
Catalunya (LEC), en el sentit que correspon al procés 
educatiu la formació de persones autònomes, arrela-
des a l’entorn, compromeses, responsables, capaces 
d’obtenir informació, transformar-la en coneixement 
i aquest en pensament propi.

Una característica de la manera de fer de l’Escola 
Eiximenis és el desenvolupament de programes pe-
dagògics d’escola que inclouen tots els cursos. No 
es tracta d’una simple coordinació entre cursos, sinó 
que es planifica tot el procés (continguts i metodo-
logia) que seguirà l’alumne o alumna al llarg dels 
cursos, des de P3 fins a sisè de primària. 

Dos d’aquests són curriculars (el de ciències natu-
rals des del 1993, i el de l’entorn des del 1997), i un 
és extracurricular, el d’educació democràtica (des del 
1990), que s’ha avançat als plantejaments actuals de la 
matèria d’educació per la ciutadania.

lar, de les reunions periòdiques i sovintejades del 
president de l’AMPA amb la directora i de les di-
verses comissions que interactuen amb l’equip do-
cent i la direcció del centre. A més, participa en 
activitats del centre, com les reunions de curs, les 
jornades de portes obertes o el sopar de final de 
curs, i també, mitjançant la col·laboració puntual 
d’alguns pares, fent xerrades o tallers amb algun 
grup d’alumnes. 

La nostra escola és, doncs, una escola que per 
damunt de tot té una llarga trajectòria de compromís 
pedagògic i social i que es defineix com una esco-
la on l’educació no només es basa en l’aprenentatge 

Principis globals  
del nostre sistema educatiu

El nostre projecte educatiu es concreta  
amb uns principis globals que són vàlids  
tant per a l’educació infantil com per  
a la primària i dels quals destacaria els 
següents:

 �Una educació integral que desenvolupi 
totes les potencialitats de l’infant.

 �Una formació humana que integri el sentit 
de responsabilitat i de llibertat.

 �La integració a la comunitat catalana, en-
senyant-los el respecte mutu, la solidaritat 
i el servei als altres.

 �Una formació intel·lectual que els capaciti 
per a la recerca i l’adquisició d’un esperit 
crític i científic.

 �Atendre i desenvolupar la capacitat de 
l’infant, posant l’accent en la pròpia perso-
nalitat i en les seves aptituds:
 ▪ La creativitat, expressió de la indivi-

dualitat diferenciada.
 ▪ L’esperit crític, base de la construcció 

del propi pensament.
 ▪ La maduresa afectiva, necessària  

per a l’equilibri emocional.
 ▪ La curiositat pel saber (l’amor al  

saber).
 ▪ La percepció sensible.

 �L’escola dóna prioritat a la integració  
de tots els seus membres, acceptant i 
valorant la diversitat i la integració dels 
alumnes, cosa que afavoreix la intercultu-
ralitat.

 �L’escola no serà ni normalitzadora ni igua-
litària, no promourà l’homogeneïtat, sinó 
que serà potenciadora de les personalitats 
de cadascú.
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EL PROJECTE 

Programa pedagògic  
d’educació democràtica

El Programa pedagògic d’educació democràtica, que 
la nostra escola posa en pràctica, ens ajuda a educar 
els nostres alumnes en la difícil tasca d’aprendre a ser 
uns bons ciutadans del món, oberts al diàleg, la par-
ticipació i la tolerància mútua, plantejant un paral·le-
lisme entre el funcionament de l’escola i la societat, 
que alhora els fa partícips actius del procés educatiu.

És un Programa sobre el qual l’equip de mestres 
ha reflexionat molt i s’ha anat fent una bona acció 
or ganitzativa. Gràcies a les aportacions dels alum-
nes, els practicants, el claustre i els pares, curs rere 
curs, s’hi han anat fent modificacions i canvis que han 
culmi nat en un programa que està molt consolidat.

El Programa pedagògic d’educació democràtica es 
desenvolupa al voltant de diferents òrgans de parti
cipació (veritables òrgans educatius i d’aprenentatge 
de la participació activa i responsable), amb una es-
tructura a diferents nivells de funcions que possibilita 
la participació dels alumnes, els mestres i els pares, 
que són: 

 � Assemblees de classe 
 � Comissions 
 � Mesa de l’Assemblea (col·loquialment anomena-
da Refosa) 

 � Assemblea General 

Dins l’horari escolar es dedica una tarda de cada 
setmana al funcionament dels diferents òrgans (co-
missions, Refosa i Assemblea General), així com una 
hora setmanal per al funcionament de les assemblees 
de classe. 

Tot el procés de participació democràtica segueix 
un cicle de tres setmanes.

Durant la primera setmana, es reuneixen tres co-
missions (Natura, Biblioteca i Festes). Les comissions 
són formades per dos alumnes de cada curs des de P5 
fins a sisè de primària i coordinades per tres mestres 
de l’escola. 

A la segona setmana, es reuneixen dues comis-
sions (Revista i Solidaritat-Convivència) i després es 
fa la reunió de refosa, formada pels delegats de cada 
curs i els representants de cada comissió i coordinada 
per la directora i la cap d’estudis. De la Refosa en surt  
l’ordre del dia que va a l’Assemblea General. 

A la tercera setmana, es fa l’Assemblea General, 
formada per tots els alumnes de tercer a sisè (per 
raó de disponibilitat d’espai) i els tutors de cada curs 
i presidida pels delegats de curs, els representants 
de cada comissió, la directora i la cap d’estudis. Un 
cop cada trimestre, es fa una reunió de l’Assemblea 
General amb tots els cursos, des de P3 a sisè de pri-
mària, a la qual es conviden els pares, en un auditori 
proper a l’escola. De l’Assemblea General en surten 
els acords que són de compliment per a la comunitat 
escolar.
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A cada assemblea es llegeixen les propostes que 
al llarg de la setmana els alumnes han anat posant en 
una bústia que anomenen Bústia del proposem, amb 
el compromís que totes les propostes es formulin en 
positiu. Els acords i les propostes es prenen per con-
sens o votació i es fan constar per escrit.

Comissions 
Són els òrgans de dinamització cultural de l’escola i 
que s’encarreguen de l’organització d’activitats o ser-
veis temàtics. És aquí on es generen gran part de les 
propostes que ajuden a la dinamització escolar. 

Funcionen cinc comissions diferents: Revista, Bi-
blioteca, Festes, Solidaritat-Convivència i Natura.

Són constituïdes per dos alumnes per classe, de P5  
a sisè de primària, i coordinades per tres mestres. Es 
reuneixen periòdicament. 

Cada comissió, a l’inici del curs, formula els seus 
objectius i a final de curs en fa la valoració i unes 
propostes de millora. 

Les propostes de cada comissió queden anotades 
en una llibreta que té cada comissió, es llegeixen a 
les assemblees de classe i a la reunió de refosa a fi de 
formar part de l’ordre del dia de l’Assemblea General.

Mesa de l’Assemblea (Refosa)
És l’òrgan d’organització de l’Assemblea General. 
En aquesta reunió hi participen els delegats de cada 
curs, els alumnes representants de les comissions i la 
direcció. Les seves funcions són recollir les propostes 
de les assemblees de classe i les comissions, fer-ne la 
refosa i preparar l’ordre del dia de l’Assemblea Gene-
ral, moderar les intervencions a l’Assemblea General, 
fer l’acta dels acords i vetllar pel seu compliment.

Cada membre de la Refosa porta anotat a la llibre-
ta corresponent (de comissions o assemblees de clas-
se) de què cal parlar, discutir o informar i el que s’ha 
de votar a l’Assemblea General. Una vegada s’ha fet 
la reunió de refosa, la directora elabora l’ordre del dia 
de l’Assemblea General, diferenciant les propostes o 

FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS  
DE PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA

Assemblea de classe
L’assemblea de classe és l’espai de participació més 
directe dels alumnes. Entre les seves funcions, hi ha la 
resolució de conflictes interns de classe, l’elaboració 
de propostes que s’han de presentar a l’Assemblea 
General i l’organització de les activitats de classe. És 
el lloc on s’educa en la participació responsable. 

Cada curs té assignada una hora setmanal per a 
dur a terme la seva assemblea. Sempre es procura 
que es faci amb un cert ritual a fi de dotar-la de la 
importància que es mereix. Per això, es fa una dis-
posició de les taules en rotllana o bé els participants 
seuen a terra formant una rotllana. Per a realitzar l’as-
semblea, sempre hi ha un ordre del dia que queda 
anotat en una pissarra de l’aula i també en la llibreta 
de les assemblees que cada curs té. En aquestes lli-
bretes s’hi deixen anotats l’ordre del dia i els acords 
presos de cada assemblea de classe. També en un 
altre apartat s’hi anoten les propostes o els suggeri-
ments que es portaran a la reunió de refosa i que 
serviran per a la confecció de l’ordre del dia de l’As-
semblea General. 

En les assemblees de classe es fan els comentaris 
sobre els aspectes que afecten directament el funci-
onament i la relació dels membres del grup classe, 
cosa que facilita la resolució dels conflictes, la bona 
relació i la dinàmica del grup. També es formulen 
propostes de participació en l’organització i el funci-
onament general de l’escola. 

Les assemblees de classe les condueixen tres alum-
nes que fan les funcions de secretari o secretària, 
moderador o moderadora i delegat o delegada. Tam-
bé els alumnes representants de cada comissió han 
d’aportar les propostes de les comissions a fi que 
siguin discutides a l’assemblea de classe. El mestre 
o mestra té la funció d’orientar i guiar l’Assemblea i 
vetllar per al seu bon funcionament. 
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Objectius generals  
del Programa pedagògic  
d’educació democràtica

L’objectiu general és fomentar i estructurar 
la participació activa i democràtica dels 
alumnes en els aspectes que afecten la 
convivència, amb la intenció que trobin a 
l’escola punts de referència per a desenvo-
lupar els valors democràtics. És un programa 
globalitzador de la dinàmica de l’escola, que 
dóna sentit de col·lectivitat i que ordena la 
participació dels alumnes en el funcionament 
de l’escola. 

Es pretén formar ciutadans compromesos 
amb la societat, crítics i constructius, per 
mitjà de l’adquisició de valors i actituds: 
de respecte als principis democràtics de 
convivència, solidaritat i igualtat en els 
drets i les oportunitats; de tolerància i com-
prensió davant la diversitat; de compromís 
social i cooperació, i de responsabilitat 
personal.

Aquest programa promou la participació 
activa i responsable dels alumnes en l’orga-
nització i el funcionament de l’escola a fi 
que els alumnes siguin capaços de prendre 
decisions, de saber acceptar la crítica i la dis-
crepància, d’adquirir esperit crític, de saber 
parlar en públic, fer propostes i respectar els 
acords.

Objectius concrets

 � Promoure la participació activa i respon-
sable dels alumnes en el funcionament 
de l’escola. 
 � Fomentar la responsabilitat personal, 
l’esperit crític i constructiu, tant en  
el terreny individual com col·lectiu. 
 � Propiciar la pràctica de parlar en  
públic, afavorint la iniciativa dels  
alumnes i la possibilitat de manifestar  
les seves inquietuds, propostes i  
opinions. 
 � Educar els alumnes en els valors i  
les actituds democràtiques. 
 � Fomentar espais setmanals de reflexió i 
debat de les coses que han estat positi-
ves i de les que no ho han estat tant, i 
elaborar propostes de millora i potenciar 
la recerca d’alternatives als possibles 
desacords entre els membres de la comu-
nitat escolar.
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La dinàmica de l’Assemblea ve donada per la 
Mesa, que és presidida pels delegats de cada curs, 
els representants de cada comissió i la direcció de 
l’escola. Els pares també participen en l’Assemblea 
mitjançant alguns representants. Fins ara ho han fet 
com a convidats, però enguany es pretén que hi tin-
guin una participació més activa. 

L’Assemblea General té lloc al menjador escolar, ja 
que l’edifici no disposa de cap altre espai més ampli. El 
menjador és transformat pels mateixos alumnes en un 
espai noble. Per això es col·loquen les taules que for-
men la Mesa presidencial amb una tela que les unifica 

informacions de les comissions de les dels delegats 
de cada curs.

Assemblea General 

És el màxim òrgan de participació democràtica i l’òr-
gan plenari de participació. És el lloc on es debat i es 
prenen decisions sobre les propostes presentades per 
les assemblees de classe, les comissions, la direcció 
o individualment pels alumnes, es revisa el funciona-
ment del servei de menjador i se’n fan propostes de 
millora i és el lloc on s’evidencia que la participació 
és igual d’important per a tots. 
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la paraula a cada representant de les comissions 
i als delegats de curs que van llegint les propos-
tes seguint l’ordre del dia. Un cop finalitzat aquest 
protocol, es discuteix i es vota, segons el cas, i 
després es passa al torn de precs i preguntes. En 
les assemblees generals també es fa una revisió i, 
si cal, es fan propostes sobre el funcionament del 
menjador escolar, entenent aquest com un espai 
també educatiu on el alumnes més grans fan de 
guies dels petits.

Els acords de l’Assemblea General es recullen en 
una acta i són de compliment per a la comunitat escolar.

i s’hi col·loquen els cartells de cada delegat o delegada 
o de cada comissió. A la resta del menjador s’hi dispo-
sen les cadires de cara a la Mesa presidencial. Cada 
Assemblea s’inicia amb una música ambiental. 

Es reuneix cada tres setmanes. A causa de la li-
mitació de l’espai al menjador, es dur a terme amb 
l’assistència de només els alumnes de tercer fins a 
sisè. Un cop cada trimestre, però, es fa una Assem-
blea General, a la qual assisteixen tots els cursos (de 
P3 a sisè), en una sala d’actes propera a l’escola. 

Comença amb una introducció de la directora 
a manera de salutació i, seguidament, va donant 

La llarga trajectòria del Programa (uns vint anys) 
ha permès depurar moltíssim la metodologia en 
l’àmbit estructural i de la tasca dels mestres. Grà-
cies a les aportacions dels alumnes, els mestres, 
els practicants i els pares, curs rere curs, s’han 
anat fent modificacions i canvis que han culmi-
nat en un programa que està consolidat i que, per 
tant, és un model fàcilment exportable a altres es-
coles o instituts.

Aquest Programa no consisteix merament a 
implementar, en tots els cursos, assemblees de 
classe i comissions que es desenvolupen d’acord 
amb la dinàmica democràtica, que també és així, 
sinó que organitza la participació real dels alum-
nes en el funcionament de l’escola partint d’una 
estructura de participació rotatòria de represen-
tants en òrgans superiors, que culmina en una as-
semblea general on hi són presents tots els alum-
nes de l’escola. 

Lligat amb el Programa, hi trobem el servei 
de menjador que ofereix l’escola, que és un espai 
educatiu en consonància amb els plantejaments 
pedagògics del projecte educatiu de l’escola i 
especialment en els aspectes referits als hàbits 
d’alimentació, de reciclatge, d’ordre, d’higiene i 
de relació-convivència. Així mateix, s’educa en 
el consum de productes d’agricultura ecològica. 
En aquest servei, es dóna molta responsabilitat als 
alumnes més grans de l’escola, que fan de guies 
dels seus companys més petits. 

La valoració és molt positiva, perquè es crea 
un ambient de responsabilitat i de participació 
en la tasca de fer de caps de taula i sobretot es 
creen vincles de coneixença i estima envers els 
companys dels altres cursos. A més, els alum-
nes, per mitjà de l’Assemblea General, poden 
plantejar els problemes de relació que sorgeixen 
durant l’estona de dinar i fer propostes i opinar 

Valoració de l’experiència

sobre els menús, i sempre se’ls dóna resposta i 
solucions. 

Es tracta d’un programa en què és imprescindi-
ble la participació de tota la comunitat educativa. 
El personal d’administració i serveis hi fa les seves 
aportacions en l’àmbit organitzatiu. Així mateix, 
hi ha una bona relació amb el servei de neteja 
de l’escola perquè col·labora amb la Comissió de 
Natura en el manteniment de les plantes i en el 
reciclatge del paper. Un altre col·lectiu immers en 
el Programa és el de les cuineres, ja que de les 
assemblees en surten moltes propostes amb rela-
ció als menús i als diferents tipus d’aliments. Els 
pares dels alumnes i també els avis hi estan molt 
implicats, ja que fan arribar les seves propostes 
per mitjà de la participació directa en les assem-
blees generals i s’ha establert una interacció entre 
les comissions pròpies de l’AMPA i les comissi-
ons dels alumnes i mestres. El Programa també 
potencia la participació dels mestres jubilats, que 
vénen setmanalment a l’escola a col·laborar en al-
gunes de les comissions. 

A més de formar els alumnes en la convivèn-
cia i els valors democràtics, se cerca que tots els 
alumnes tinguin l’experiència i la responsabilitat 
de debatre, defensar el seu punt de vista, respec-
tar la discrepància i la crítica i acceptar els acords 
democràtics i defensar-los en públic. 

Finalment, cal destacar que el Programa té 
molta utilitat en la resolució de conflictes pel que 
fa a les diferents classes, així com en les relaci-
ons generals d’escola, i afavoreix un bon clima 
de convivència. Alhora permet i facilita la in-
tegració dels alumnes nouvinguts i respecta les 
diferents personalitats o els interessos de cada  
individu. Tots tenen alguna possibilitat de par-
ticipació i troben espais on poder manifestar la 
vàlua al marge de l’èxit purament acadèmic. 





31
IV PREMI CONVIURE A CATALUNYA

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

L’Associació d’Antics Diputats ha lliurat aquesta tar-
da en un acte al Parlament el quart premi Conviure 
a Catalunya als programes pedagògics presentats per 
les escoles Mestre Morera, de Barcelona, i Garbí, 
d’Esplugues de Llobregat. Ernest Benach ha presidit 
l’acte acompanyat de Joan Rigol, expresident de la 
cambra i president de l’associació, i Flora Sanabra, 
secretària de la junta de l’entitat. A l’acte també hi 
han assistit altres exdiputats.

Aquest certamen, que organitza l’Associació 
d’Antics Diputats, premia un projecte pedagògic per 
a alumnes del sistema educatiu no universitari de 
Catalunya que tingui per objectiu formar les noves 
generacions en els valors de la democràcia, l’auto-
govern, la participació política, la convivència, el 
diàleg i la solidaritat. El premi valora a més la relació 
entre el programa i les activitats del Parlament.

El programa premiat de l’Escola Mestre Morera 
és «La màgica convivència», i el de l’Escola Garbí, 
«La vida social». El jurat va acordar distingir aquests 
dos projectes d’entre els onze que es van presentar 
en aquesta edició i repartir la dotació del premi en-
tre tots dos: 2.000 euros per al primer i 1.000 per al 
segon.

Dimarts, 25 de maig de 2010. Palau del Parlament



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

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

Escola Mestre Morera. La màgica convivència     .     .     .     .     .     .   7

L’escola i els trets que la identifiquen .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     7

La convivència   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    9

El projecte       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   10

Objectiu     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  10

Les etapes del projecte     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  11

Què en queda, d’aquella experiència   .     .     .     .     .     .     .     .     .   11

Escola Garbí. La Vida Social   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  13

L’escola i els trets que la identifiquen .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   13

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

El projecte       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   15

Els colors o grups      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  15

Organigrama de La vida social       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   16

Els càrrecs   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   17

El menjador com a exemple    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   18

Escola Eiximenis. Programa pedagògic d’educació democràtica .     .     .  21

L’escola i els trets que la identifiquen .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   21

Principis globals del nostre sistema educatiu       .      .      .      .      .      .      .   22

El projecte       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .   23

Funcionament dels òrgans de participació democràtica    .     .     .     .     .   24

Assemblea de classe    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   24

Comissions    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   24

Mesa de l’Assemblea (Refosa)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   24

Assemblea General     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  26

Valoració de l’experiència    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   27

Nota de premsa de l’acte de lliurament .     .     .     .     .     .     .     .  29

TAULA DE CONTINGUTS





www.parlament.cat


	IV Premi Conviure a Catalunya
	Presentació
	Pròleg
	Escola Mestre Morera. La màgica convivència
	L’ESCOLA I ELS TRETS QUE LA IDENTIFIQUEN
	La convivència

	EL PROJECTE
	Objectiu
	Les etapes del projecte
	Què en queda, d’aquella experiència


	Escola Garbí. La Vida Social
	L’ESCOLA I ELS TRETS QUE LA IDENTIFIQUEN
	Objectius

	EL PROJECTE
	Els colors o grups
	Organigrama de La vida social
	Els càrrecs
	El menjador com a exemple


	Escola Eiximenis. Programa pedagògicd’educació democràtica
	L’ESCOLA I ELS TRETS QUE LA IDENTIFIQUEN
	Principis globalsdel nostre sistema educatiu

	EL PROJECTE
	FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA
	Assemblea de classe
	Comissions
	Mesa de l’Assemblea (Refosa)
	Assemblea General

	Valoració de l’experiència


	Nota de premsa de l’acte de lliurament

