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“Cada segon de les nostres vides és un moment nou i únic de 
l’univers, un moment que no ha existit abans i que no tornarà a 
existir. I què és el que s’ensenya als infants a les escoles? Doncs 
que dos i dos fan quatre, que París és la capital de França… 
Quan els ensenyarem també el que són ells?  

Els hauríem de dir: -Tu saps el que ets? Ets una meravella. Ets 
únic. En tot el món no hi ha un altre nen com tu.  
En milions d’anys que han transcorregut mai no hi ha hagut un 
altre nen com tu.  

I mira el teu cos, quina meravella! les teves cames, els teus 
braços, els teus dits subtils, la manera com es mouen! Pots 
arribar a ser un Shakespeare, un Miquel Àngel, un Beethoven. 
Tens capacitat per a poder arribar a ser-ho. Sí, ets una 
meravella. I quan creixis, pots ferir un altre que és, com tu, una 
meravella?  

Us heu de protegir els uns als altres. Heu de treballar- tots hem 
de treballar- per fer un món més digne dels infants” 

Pau Casals 
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INTRODUCCIÓ 

 

El  7 d’abril de 2013,  més de 80 mares i pares de l’Escola Pau Casals Gràcia 

responien a una crida de l’AMPA i es reunien per fer-se una pregunta: 

QUINA ESCOLA VOLEM? El sentit d’aquella jornada, històrica pel que fa a 

la participació, era reflexionar sobre l’escola, el seu tarannà, els seus 

valors fonamentals i els anhels per un futur no massa llunyà.  

Algunes conclusions van ser incloses en el Projecte Educatiu de l’Escola 

(PEC). Però prèviament van haver de passar un procés feixuc de filtratge i 

refiltratge, tot buscant la manera de fer-les cabre en un esborrany del PEC 

que ja havia estat fet per la direcció del centre. 

És per això que des del primer moment i preveient que les reflexions 

d’aquella jornada serien molt valuoses, l’AMPA, a través de la comissió 

Impulsa, que es va encarregar del procés, va voler fer un document que 

les recollís i on realment hi fos TOT.  

Avui tenim a les mans una declaració de principis valenta i d’un gran 

mèrit: ha sortit directament de les famílies del Pau Casals. Sabem que no 

és un document institucional, ni serà bíblia per ningú, però sí que és un 

plantejament ferm on bullen moltes idees que expressen els nostres 

desitjos: els de les mares i pares d’aquesta escola pública que estimem 

tant... que sempre estarem disposats a pensar  com millorar-la. 

 

BATEGUEM JUNTS! 
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APRENENTATGES I CAPACITATS 

 

1. APRENDRE AMB VALORS 

Els valors ètics i morals són els principis bàsics que sostenen l’educació i han de ser 

sempre presents en qualsevol dels aprenentatges. Han de quedar integrats en els 

coneixements, formar part implícita d’aquests. 

Valors personals com la responsabilitat, el compromís i l’esforç són cabdals. Valors 

universals com el respecte, la coeducació,  la igualtat de gènere, la justícia social i la 

pau han de presidir les nostres accions. Amb aquests valors s’ha d’aprendre a llegir i 

interpretar què passa al món per implicar-s’hi des que som infants. 

És important fomentar un esperit crític  –entès com a analític– per aconseguir que els 

nens i nenes siguin persones autònomes, amb criteris propis. 

 

2. EDUCACIÓ EMOCIONAL 

S’ha de fixar l’atenció en l’educació emocional dels infants. Que sàpiguen entendre 

què senten i per què, que això es respecti per part dels mestres i que es comuniqui als 

pares. 

Es necessita que aprenguin a gestionar el conflicte i les frustracions que comporta, 

com és natural, el fet d’aprendre i de relacionar-se amb mestres i altres companys de 

l’escola. 

S’ha de donar importància a la intel·ligència emocional, perquè és una capacitat 

oblidada, i aquesta inclou eines bàsiques per a un bon aprenentatge.  

En general, s’ha de treballar l’empatia, l’assertivitat i la flexibilitat. 
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3. ATENCIÓ A LA INDIVIDUALITAT 

El nen, com a tal, com a individu, amb les seves particularitats i diferències, ha de ser el 

centre de l’educació. Cada infant és únic i diferent. 

És positiu aplicar metodologies que parteixin de la idea de que cada infant aprèn de 

manera diferent, per canals de comunicació diferents, amb ritmes i interessos propis i 

personals. S’hauria d’aconseguir un equilibri entre objectius  prefixats i aquells que 

s’aniran construint durant el camí, sobretot a l’Educació Infantil, quan el nivell de 

maduració és tan variable. 

És interessant reflexionar sobre les eines clàssiques d’aprenentatge i avaluació: 

deures, notes... Són eines que tracten a tots els alumnes per igual, no de forma 

individual. En aquesta mateixa línia, no s’hauria de qualificar el nen segons en quines  

matèries és bo i en quines no. 

S’han d’identificar i treure a la llum les capacitats de cada infant, allò que el fa únic i 

diferent. Procurar que cada infant trobi espais propis on es reconegui a ell mateix i s’hi 

senti bé, tant en els aprenentatges individuals com en el grup. Una de les propostes 

per fer-ho és promovent la representativitat de més alumnes: més delegats per any, 

concursos més cooperatius, concursos de diferents àrees d’aprenentatge (llengua, 

ciència... ) 

 

4. EL PLAER D’APRENDRE 

L’educació ha de tenir com un dels seus grans objectius provocar i transmetre l’interès 

dels infants per aprendre.  

Normalment, els més menuts tenen una gran curiositat per descobrir el món, i 

gaudeixen molt aprenent. Es tractaria de mantenir aquest plaer per l’aprenentatge, 

per saber, al llarg de tota la vida. 

L’escola hauria de ser un espai on es suggerissin als alumnes camins innovadors, que 

despertessin la curiositat eterna per tot i per tothom. Cal trobar metodologies on el 

procés d’aprenentatge parteixi dels interessos dels infants,  incentivant la seva 

motivació i creativitat.  
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S’han de fomentar les capacitats creatives. Desenvolupar-les per aprendre. Donar 

eines i pautes, motivar treballs on calgui investigar i crear de forma lliure. Deixar 

expressar a l’infant i impulsar el pensament lliure i creatiu on el propi infant va 

arribant a conclusions d’aprenentatge. Cal prioritzar aquesta línia davant del concepte 

de “memoritzar i repetir”.  

 

5. METODOLOGIES ACTIVES I TREBALL TRANSVERSAL 

És important aprendre a aprendre, és a dir prioritzar els processos: aprendre a fer, a 

pensar, analitzar, a comprendre.  

S’han de trobar metodologies actives on l’infant sigui el protagonista dels seus 

aprenentatges, on pugui fer les seves deduccions, on pugui experimentar, manipular, 

on el joc sigui una eina important. Això vol dir allunyar-se de metodologies d’aprendre 

antigues en les que la memòria és l’eina principal. 

Hi ha mètodes més globals d’aprenentatge, com per exemple el treball per projectes. 

Ofereixen un sistema d’aprenentatge transversal, partint de centres d’interès a partir 

dels quals es desenvolupa el treball de les diferents matèries (matemàtiques, 

llengua...) sense establir límits entre assignatures per facilitar la interiorització dels 

coneixements. 

És important tenir en compte la capacitat d’escollir  i la consolidació de l'exercici de la  

llibertat en el treball diari.  També el treball en equip, l’esperit de col·laboració, que 

duu a aprendre dels altres constantment: veure què pot aportar cadascú de valor i 

sumar entre tots. 
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6. ANGLÈS I NOVES TECNOLOGIES 

Les llengües i la capacitat de comprensió i comunicació són bàsiques. La 

lectoescriptura s’ha de centrar en la comprensió i en la reflexió.  

Els infants han d’assolir capacitats comunicatives en expressió oral i escrita, en la seva 

pròpia llengua i en d’altres, com l’anglès, que li permetran obrir-se al món.  

Es  proposa l'anglès com una llengua vehicular que tingui una major presència en el dia 

a dia dels infants: estudi de terceres assignatures en anglès, jocs didàctics en aquesta 

llengua, les classes d’anglès totalment en anglès.... 

En la societat de la comunicació és important apostar per les noves tecnologies i el 

llenguatge audiovisual per tal que els infants siguin competents en aquestes línies. 

Dominant les noves eines de comunicació han de ser capaços de trobar el que 

necessiten i saber desestimar el que no. 

Les noves tecnologies –informàtica, internet i llenguatge audiovisual– s’han 

d’utilitzar com un element més en la comunicació i com a eina motivacional, ja que 

desperten un gran interès als infants.  

Una possible línia és treballar el llenguatge audiovisual com un llenguatge propi que 

permeti als infants fer més entenedors els missatges que reben a través d’aquest 

mitjà, i fomentar la capacitat de discernir-ne els continguts, la qualitat del que 

veiem,  saber el  què  i  el com ho aporten. 

 

7. APRENENTATGE. ALTRES ASPECTES 

Es proposa donar més importància a la figura i la història de Pau Casals, el català 

universal que dóna nom a l’escola i que encarna uns valors interessants per conèixer i 

treballar. Qui va ser, què va transmetre... En definitiva, l’estudi i el coneixement de la 

seva vida. 

També es proposen potenciar l’esport i la natura. Per una banda, fer que l’escola sigui 

més verda. Per l’altra, que es facin més sortides en general i també  més properes, 

com als parcs del barri, Parc Güell, Parc de les Aigües... on s’hi podrien desenvolupar 

moltes activitats docents.    
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VALORS  

 

1. LA IMPORTÀNCIA DELS VALORS 

L’escola Pau Casals–Gràcia ha de ser una escola on els valors han d’estar sempre 

presents, en totes i cadascuna de les seves activitats, on les persones que en formem 

part creiem en l’escola com a espai de participació, ens expressem en llibertat i 

aprenem en el respecte, la tolerància i la solidaritat. 

Els valors –personals, ètics, morals, universals– han de presidir totes les relacions que 

tenen lloc a l’escola, sigui en l’espai docent, en temps de lleure, en activitats de 

l’AMPA, etc.  

Els valors que desglossarem aquí han d’estar implícits en qualsevol acció o relació que 

tingui lloc entre els membres d’aquesta comunitat educativa, sigui entre alumnes, 

mestres, monitors... 

 

2. RESPECTE I TOLERÀNCIA 

El respecte és l’acceptació de les desigualtats i  les diferències culturals, econòmiques, 

religioses, físiques i intel·lectuals.  És fonamental que totes les persones, vinguin d’on 

vinguin, se sentin implicades, participatives, que gaudeixin de l’escola i del projecte de 

la nostra escola.  

Educar en el respecte i tolerància és educar per la llibertat. Viure aquests valors és 

estimar la dignitat de la persona i respectar la seva intimitat. Molts conflictes en l’espai 

de la convivència sorgeixen per la manca de diàleg, la manca de confiança base de la 

comunicació. Si no hi ha confiança, no tindrem capacitat per comprendre, ni elements 

de judici.  

L’actitud   positiva és la d’actuar amb serenitat i ocupar-se amb tranquil·litat de temes 

que preocupen als alumnes. La clau del respecte sempre està en aquesta actitud 

positiva i en la comprensió. No tracta d’imposar, sinó de raonar i de proposar. 
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3. NO VIOLÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Volem que des de l'escola es dediqui més temps a aquests temes, que els conflictes no 

es tanquin eliminant el factor del conflicte sinó donant eines perquè entre tots i totes 

es resolguin. 

Saber cooperar i comunicar-nos empàticament, ser capaços que tothom se senti 

escoltat, és fonamental per poder afrontar el conflicte de forma no violenta. Cal doncs, 

establir un protocol per a la transformació positiva dels conflictes. I també organitzar 

instruments, espais, temps i procediments concrets per vehicular els conflictes dins el 

centre.  

Cal garantir un espai de convivència que respongui a la voluntat d’impulsar actuacions 

per a la transformació no violenta dels conflictes. 

 

4. SOLIDARITAT I CIVISME 

La solidaritat no tan sols és l’acceptació de la diferència sinó també l’amistat i el 

suport a qui és diferent. Pot ser treballada a partir de compartir coses materials amb 

els companys i companyes i també col·laborant en el treball en equip.  

Hem de donar molta importància a l'aprenentatge cooperatiu: on no arriba un alumne 

hi arriba un altre, i segur que cadascú pot aportar una engruna dins del tot; per tant, 

tothom és imprescindible.   

El civisme cal treballar-lo a classe en relació al mestre, a la resta de companys de 

classe i de tota l’escola. Es tracta d’insistir en coses tan bàsiques com en el fet de 

saludar, de dir ‘bon dia’, de preguntar ‘com et trobes’, de seure bé, de parlar amb 

educació, de menjar bé, de jugar civilitzadament al pati.  

Només en els entorns més propers, en què es donen les relacions interpersonals més 

significatives, es poden enfortir aquells models de civisme dels quals els infants poden 

aprendre.  
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5. RESPONSABILITAT INDIVIDUAL  

És un valor essencial. S’entén com a responsabilitat individual la capacitat de pensar 

per ells mateixos per sobre del grup, de les modes, dels rols establerts. Adquirir 

responsabilitat pròpia que ajudi a millorar la responsabilitat sobre el grup i, en 

definitiva, que els ensenyi a ser autònoms i a formar part de la societat de forma 

activa. 

Respecte a la importància del grup i dels rols individuals, es valora la importància que 

li dóna l’escola a no perpetuar els rols ni els grups.  

6. CULTURA DE L’ESFORÇ 

Volem una escola que fomenti l'esforç, la constància i la tenacitat per aconseguir els 

objectius, ja que són els fonaments de l'actitud que en el futur prendrà la persona 

davant la vida en general.  En la societat de la immediatesa volem donar valor al saber 

sembrar per recollir i a la capacitat de l’espera.  No una competitivitat vers els altres, 

sinó una competitivitat entesa a treure el millor d’un mateix i a obtenir-ne 

l’autosatisfacció d’haver fet la feina ben feta i d’haver-se esforçat per arribar als seus 

objectius.   

El mètode d'aprenentatge emprat ha de fer  entendre als alumnes que equivocar-se és 

aprendre dels errors i aprendre a tirar endavant sense ensorrar-se.  

S’ha d’acompanyar els alumnes en un procés de millora contínua, en el qual puguin 

desenvolupar al màxim les seves aptituds. Ajudar les nenes i nens a educar-se en 

l’esforç, eina que els farà assolir el seu desenvolupament integral, aconseguint il·lusió 

en cadascuna de les activitats que fa a la classe, en el joc, a casa. 

 

7. ELS VALORS EMOCIONALS 

Per la construcció de la pròpia identitat són molt importants l'amistat i el 

companyonia, l'autoestima, la sensibilitat i l’estima per les coses i persones que 

t'envolten, el saber compartir i l’idealisme. Idealisme en el sentit que cal també donar 

l'oportunitat a les persones de desitjar ideals, encara que a ulls d’ algú que ja ha viscut 

uns quants anys puguin semblar utòpics o impossibles. 
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ESCOLA I FAMÍLIES 

1. COMUNITAT EDUCATIVA 

La comunitat educativa la formem tots: infants, direcció, mestres, pares, mares, 

monitors.. Ha de ser permeable, receptiva i capaç d’adaptar-se i donar resposta a la 

diversitat de famílies i a les diferents realitats socials, amb un esperit solidari i de 

col·laboració.  

S’ha de “fer xarxa” entre tota a comunitat educativa i establir canals fàcils i accessibles 

per detectar les diferents necessitats i situacions familiars, i on les famílies sàpiguen 

que s’hi poden adreçar i que les faci sentir-s’hi integrades, acollides, escoltades, 

respectades i “protegides” (Ex.: crear bosses d’ajut per a les famílies que puguin estar 

en situació de “risc”).  

 

2. CONFIANÇA I RESPECTE MUTU 

La relació entre l’escola i les famílies ha de ser una relació honesta, oberta i 

permeable, on es treballi des de la confiança i el respecte a la manera de fer de 

cadascú, infants, mestres i famílies, en pro d’un interès comú: el creixement positiu 

dels infants. En aquest sentit, és important que famílies i equip docent es coneguin, 

comparteixin espais i sàpiguen què fem, per què i com ho fem.  

Aquesta relació també ha d’estar basada en el compromís professional i en la 

implicació familiar, de forma que hi hagi continuïtat entre l’escola, l’aula i la llar, 

entenent que s’han de crear espais on compartir els sabers, on establir llenguatges 

comuns. Aquesta continuïtat ajuda als pares a saber què es fa a l’aula, què aprenen, 

com ho fan i per què, i poden així acompanyar millor els seus fills en els estudis. També 

ajuda els mestres a conèixer l’entorn de l’infant, a saber com les seves mares i pares 

els cuiden, els eduquen. 
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3. RELACIÓ FAMILIES - MESTRES: IDEES PER MILLORAR-LA 

Amb els mestres és ideal tenir el sentiment d’una gran família en una escola petita i 

acollidora, on la relació sigui oberta, franca, dinàmica i permeable. 

S’identifiquen alguns moments on és molt important l’acompanyament del mestre a 

l’infant i a la família: per exemple, l’arribada a l’escola a P3, que es valora com un 

moment molt important d’inici d’etapa, on s’haurien de procurar més espais comuns 

perquè les mares i pares coneguin el funcionament de l’escola i sentin que hi ha un 

equip docent atent a l’infant i també a la família. De la mateixa manera, al llarg de les 

diferents etapes a l’escola, i quan hi ha problemes concrets, el mestre, que sap de la 

vida de l’infant i de la família, ha de mantenir-se present com a punt de recolzament. 

L’equip de professors i les famílies han de transmetre junts el gust per aprendre, 

generant espais conjunts entre famílies i mestres per gaudir d’aprendre! (“enjoyment 

of learning”, “trust celebration”) creant iniciatives que fomentin identificar els sabers, 

els valors dels mestres, de les famílies i dels infants, per generar respecte mutu i 

admiració. 

 

Les famílies poden donar suport als aprenentatges, compartint  coneixements i 

experiències. S’han d’escoltar, promoure i incorporar activitats formatives proposades 

pels pares, activitats a l’aula per exemple: un matemàtic, un físic, un pintor... que faci 

un taller a l’escola on expliqui la seva vivència com a professional i que incentivi/ 

motivi el gust per la matèria en qüestió, acompanyant a les excursions, podent veure 

sessions de classe, donant suport en les extraescolars (classes d’anglès, ajudar a fer 

deures a la biblioteca...)  

 

Seria interessant, en aquesta línia, incorporar  jornades de portes obertes on 

s’expliqui què es fa a l’aula i per què. 

S’ha de replantejar la funció i objectius dels deures, obrir un debat de la mà dels 

mestres on es treballin temes com: la necessitat de fomentar els hàbits i la 

responsabilitat perquè els deures són dels infants i no de les famílies. Cal tenir present  

que no totes les famílies poden recolzar per igual; si els deures respecten els diferents 

ritmes de treball de cada infant, si els deures desmotiven o afavoreixen l'afany 

d'aprenentatge, si la consolidació de l'aprenentatge pot fer-se de forma més creativa... 
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4. LA COMUNICACIÓ: IDEES PER MILLORAR-LA 

La comunicació entre les famílies i l’escola ha de ser àgil, directe, fluida, transparent, 

contínua i accessible, i s’ha de fonamentar en el respecte mutu, el diàleg i la 

col·laboració. Ambdues parts estan orientades a un mateix objectiu: la formació i 

educació dels infants en valors que els permetin créixer com a persones. 

Es planteja la necessitat d’establir uns canals de comunicació sistematitzats i 

normalitzats, coneguts i compartits per tots els qui formem part de la comunitat 

educativa. 

Establir aquests canals és molt important perquè facilita el seguiment personalitzat i 

individualitzat de cada infant, la resolució de conflictes, la detecció precoç de 

problemes (de relació social, de capacitats cognitives, de trastorns d’atenció, de caire 

fisiològics com defectes de visió o d’oïda etc.)  i promou que la família i l’escola 

treballin en la mateixa direcció. Una bona comunicació bidireccional afavoreix que els 

pares puguin donar una resposta favorable i implicada a les necessitats percebudes 

pels mestres, i que els mestres puguin escoltar i donar resposta a les necessitats de les 

famílies. 

Es plantegen algunes vies de comunicació: correu electrònic personal de cada figura 

que intervé en la formació i educació dels infants, diferenciades per cursos (tutor, 

especialistes, monitors...). O, en el seu defecte, correu electrònic diferenciats per 

àrees (tutoria, anglès, música, educació física, menjador, extraescolars...) Bústies a la 

recepció de l’escola per àrees. En aquest segon cas, la figura o àrea que rebi la 

demanda decidirà quina és la millor via per donar resposta als pares (correu electrònic, 

entrevista personal, nota a la motxilla...) 

Per últim, cal establir  més reunions entre tutors-famílies (individuals i de curs), que 

permeti a les famílies  fer una avaluació contínua, ja que les avaluacions finals no 

permeten a la rectificació a temps. 
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5. LA PARTICIPACIÓ: IDEES PER MILLORAR-LA 

La participació dels mestres, dels infants i de les mares i pares  s’ha d’entendre com 

un gran valor de les societats democràtiques, com un acte de responsabilitat en el 

que anem junts en el camí de l’educació dels infants. La participació és un procés 

d’aprenentatge on cadascú ha de trobar el seu espai on poder aportar per millorar, 

espais on tots podem sumar. 

La comunitat educativa del Pau Casals ha d’afavorir i promoure la participació activa 

i la implicació de les famílies des de la seva arribada a l’escola. Una relació dinàmica, 

de forma que, tant des de l’escola com des de l’AMPA, s’impulsin espais de trobada on 

poder implicar al personal docent,   (mestres i monitors), i a les famílies, amb un 

esperit de col·laboració i treball conjunts: promoure autèntiques celebracions 

conjuntes on es construeixi coneixement, on els mestres, els infants i les famílies 

puguin transmetre els seus sabers, cadascú des del seu valor; actes conjunts més 

relaxats on la participació de les famílies sigui real, no només com a mers espectadors 

contrarellotge. 

Fomentar la figura dels delegats com el motor d'encontre: famílies-famílies, famílies-

mestres, i que hauria d’estar present en el PEC com a figura rellevant d’enllaç entre les 

mares i pares i l’escola: tutors/es, AMPA, coordinadors/es de cicle, direcció... 
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TERRITORI 

1. ESCOLA CATALANA  

L’escola Pau Casals ha de ser una escola catalana i ha de defensar la identitat, la 

cultura i la llengua del país, així com incorporar les tradicions catalanes dins el 

funcionament de l’escola, aprofundint en la seva història.  

2. ESCOLA DEL MÓN 

Com el personatge que li dona nom, Pau Casals, alhora que catalana l’escola ha de ser 

també una escola del món, integradora de totes les cultures i les arrels dels infants, on 

la diversitat sigui un valor i on hi hagi un intercanvi real i un coneixement 

d’experiències culturals, idiomàtiques i lúdiques.  

Ha de ser oberta i plural, capaç d’entendre les diferents realitats socials, culturals i 

ambientals. Amb una actitud i una visió global del món, no només de l’entorn més 

immediat. Sense fronteres ni limitacions a l’hora de preguntar, mirar, copiar i  

intercanviar, ha d’observar a fi d’aprendre el que fan escoles de Catalunya, d’Espanya i 

d’Europa. 

3. ACTIVITATS D’INTERCANVI 

L’escola ha de promoure activitats d’intercanvi i participació amb altres escoles i 

entitats educatives immerses en entorns i realitats diverses que permetin als infants 

conèixer i entendre la diversitat d’un món plural on hem d’aprendre a caminar junts i 

respectar-nos. Per exemple, a través de l’esport (lliguetes de futbol/ basquet amb 

diferents escoles, jornades esportives conjuntes amb escoles del barri...)  

Cal també dinamitzar períodes d’intercanvi amb escoles d’altres barris de Barcelona, 

de diferents pobles de Catalunya o d’altres ciutats d’Espanya; amb diferents realitats 

socials, diferents inquietuds culturals, diferents entorns...  (barris desafavorits, escoles 

rurals...) 

Es planteja que un dia a l’any es podria fer un dia temàtic d’un país del que hi hagi 

nens a l’escola. Amb una fira o un altra experiència col·lectiva festiva es podria acostar 

aquesta cultura a les famílies. A nivell pràctic, també els menús del menjador haurien 

de contemplar aquesta diversitat i oferir plats d’altres indrets del món. 
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4. EL BARRI DE GRÀCIA 

Un punt cabdal dins el concepte de territori és el barri de Gràcia. Per tal d’integrar-nos 

en aquesta comunitat natural, que ens ve donada, de la que ens sentim una part 

activa, i amb la que voldríem estrènyer llaços, es plantegen molts tipus d’accions 

concretes relacionals. “Pensa globalment, actua localment” i “Estimar allò proper per 

aproximar-se al món”, són dos lemes que ens donen el punt de partida i d’arribada de 

tot el que es parla. 

L’escola s’ha de relacionar amb entitats diverses del barri, amb les que seria important 

crear sinèrgies, tant pel que fa al fet integrador i de lleure, com de cara a 

l’aprofitament de recursos.  Les relacions poden ser entre les escoles del barri -muntar 

campionats esportius, trobades conjuntes que l’escola procuri, etc.- i amb les entitats 

socials del barri -accions concretes solidàries amb entitats que treballin la pobresa, 

etc.- 

L’escola ha de tenir també un vessant solidari, de treball cap a sectors més desfavorits. 

És un ‘observatori’ del barri, pot copsar necessitats i actuar quan faci falta.  

S’ha de recolzar el coneixement del barri per part de l’infant: la seva història, les seves 

tradicions, les seves festes, les seves associacions i entitats. També promoure la 

col·laboració amb les seves diferents entitats i associacions. Cal crear activitats, des de 

la comunitat educativa, que convidin a les diferents entitats i associacions a participar i 

apropar-se a l’escola. De la mateixa manera, convé motivar el coneixement d’aspectes 

concrets del barri –els noms dels carrers, per exemple- i també amb els professionals i 

comerços del barri, per donar als alumnes una visió més pràctica del que s’aprèn a 

classe. 

5. L’ESCOLA I LA NATURA 

La relació de l’escola amb el planeta terra, amb la natura pròpiament dita, també s’ha 
de cuidar. Sense perdre de vista, i acceptant les limitacions que suposa en aquest 
terreny el fet que som una escola molt i molt “urbana”, es tractaria de seguir 
potenciant la tasca de les comissions de l’escola que s’encarreguen de aquesta relació 
amb la natura (agenda 21).  

És important anar a buscar la natura, aprofitant espais naturals que el barri ofereix, 

com per exemple, el Parc de les Aigües, on s’hi podria anar amb molta més freqüència. 

Fins i tot seria possible que a l’estiu, quan fa calor, es fes classe al parc. 
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JORNADA  PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES- PEC  

CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ: 

Aquest procés de participació va estar dissenyat per la comissió Impulsa, amb la 

col·laboració de la Junta de l’AMPA, de les mares i pares del Consell Escolar 

encarregats del PEC i dels delegats del curs 2012-2013.  

Es va decidir que el procés de revisió del PEC era una oportunitat perquè les famílies 

reflexionessin sobre Quina escola volem? 

 OBJECTIU DE LA JORNADA:  

D’aquesta jornada n’esperaven dos resultats: 

− Un document amb unes conclusions que poguessin anar directament a 

ampliar, puntualitzar o incloure noves idees en el document esborrany del 

PEC. 

− Un document propi, independent del PEC i més ampli, que reflectís la 

voluntat de les  famílies del Pau Casals a abril de 2013, i on s’expressessin 

les idees dels pares sota l’epígraf quina escola volem?. Aquest document 

tindria entitat, es presentaria a la direcció del centre i seria una eina de 

treball per a les famílies  de l’escola. 

Els temes que es van reflexionar varen ser: 

Territori: quina relació volem que tingui la nostra escola amb el barri, la ciutat i 

amb Catalunya? Quina importància té aquesta relació, com ens hi hem de 

relacionar, què signifiquen per a tu aquestes relacions?... 

Valors: quins creus que són els valors principals que hem de prioritzar a 

l’escola? Quins valors ens defineixen, quins valors volem transmetre? Com 

definiries tu aquests valors que has triat?... 

Aprenentatges i capacitats: què creus que necessitaran els infants per poder 

viure com ciutadans del segle XXI : eines, procediments, competències,... 

Escola i famílies: com creus que ha de ser la relació escola i família. Pensa en 

tres adjectius o qualitats que la defineixin. Què creus que pots fer a l’escola, 

amb l’escola, per l’escola?.... 
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TÈCNICA DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ: 

Es va proposar un format de jornada única per a la participació de les famílies. La 

jornada es va plantejar com una dinàmica a través de grups de discussió sobre uns 

temes concrets. 

La Jornada va estar assessorada per una professional externa, experta en 

dinamització de grups i en coaching organitzacional, i la va conduir l’equip de 

delegats i delegades. 

Les famílies van formar petits grups de 6 a 8 persones. Cada petit grup va estar 

dinamitzat i conduït per una delegada. Cada grup tenia uns temes definits per 

parlar i l’encàrrec d’extreure unes conclusions de cada tema que es mostrarien al 

gran grup. 

La dinàmica concreta de cada petit grup consistia en debatre sobre dos dels 

temes proposats de la següent manera: 

• Cada persona es va pensar de manera individual 3 idees que responien a 

les preguntes, i cada idea l’escrivia en un petit full (pòsit). 

• Posada en comú petit grup: cada persona explicava les seves idees i el 

delegat agafava el petit full i l’enganxava a un full gran, que agrupava per 

significats. 

• Discussió petit grup: a partir de l’agrupament que anava realitzant el 

delegat es va discutir cada agrupació de temes, refent les agrupacions que 

calgués. 

• Es va elaborar una conclusió per cada agrupació d’idees que s’havia fet. 

• Cada delegat va explicar al gran grup les conclusions de cada tema i es va 

construir un gran mural amb totes les conclusions.  
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DISSENY MOSTRAL: Dades de participació de la jornada del 7 d’abril de 2013 

Total participants a la Jornada:  80 persones 

10 Grups de discussió    11 Delegades dinamitzadores   1 fotògrafa 

Temes i  grups de discussió: 

TEMA A PARLAR GRUPS x TEMA NOMBRE DE PERSONES 

TERRITORI: 4 grups 29 persones 

VALORS: 5 grups 38 persones 

APRENENTATGES: 6 grups 44 persones 

ESCOLA I FAMÍLIES: 5 grups 39 persones 

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ DELS DOCUMENTS: 

A partir de la jornada, cada delegat conductor d’un grup de discussió va fer un 

resum de les aportacions del seu grup i la Comissió Impulsa va agrupar tots els 

resums i els va organitzar per temes. 

Document 1: aportacions al PEC 

Les mares i pares del consell escolar encarregats del PEC, la Junta de l’AMPA i la 

Comissió Impulsa decideixen que aquest document es mostra a la Comissió del 

consell encarregat d’escriure el PEC. A partir d’aquí, les mares i pares del 

Consell Escolar de la comissió PEC fan el procés d’incorporar les aportacions de 

les famílies al PEC. 

Document 2: Quina escola volem? 

Recull de la Jornada de Participació de les famílies. 

Aquest document va estar elaborat a partir del resum de cada delegat que 

conduïa un grup de discussió. 

La Comissió Impulsa s’ha encarregat de fer un únic document, unint idees i 

donant-li un format coherent. La intenció ha estat mantenir totes les 

aportacions d’aquella jornada. 
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VALORACIONS DEL VALOR AFEGIT DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ: 

El procés de participació va implicar a un gran nombre de persones. On cadascuna 

d’elles va tenir un paper, una responsabilitat i va donar la seva opinió. 

Els infants, gràcies a l’acompanyament de Garbuix, van gaudir d’un matí lúdic. 

Es van plantejar uns temes de debat que eren oberts i alhora van centrar el debat 

per treure unes conclusions concretes. 

El debat es va centrar en el treball en equip i en la proposta constructiva des del 

que cadascú podia aportar. 

El resultat han estat unes aportacions valuoses que poden inspirar el futur treball 

de l’AMPA del Pau Casals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


