
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries PBR, DEBEQ, FI, MQD, 
ACOM, RDG, AREM, ARIE, INEFC, AMIC,  EXCAVA, ARAI i XIRE 
 

 

La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 

1.- Dades bàsiques i resums 

2.- Memòria del treball (informe científic) 

 

Tots els camps són obligatoris 

 

1.- Dades bàsiques i resums 
 



 

 

Nom de la convocatòria  

ARIE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 

ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  

AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 

ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 

ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i 
d'ensenyament formal i no formal 

DEBEQ Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 
paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  

INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 
aplicades a l'esport 

MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya

PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les Ciències 
Socials i les Humanitats 

RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les desigualtats i 
violències originades per motius de gènere 

XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca 
educativa  

 

 

 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
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Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on 
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 



 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

L’adopció de monuments constitueix una fórmula d’introducció del coneixement i implicació de l’alumnat pre-
universitària en el seu context local, poc posada en pràctica al nostre país, però que s’ha mostrat molt productiva en 
altres països europeus, mitjançant la imbricació dels centres educatius en la valoració i la conservació del patrimoni 
històric proper en col•laboració amb l’administració municipal i les entitats científiques i culturals. 

L’objectiu del projecte consisteix en desenvolupar pautes metodològiques i materials didàctics per a l’adopció 
generalitzada i permanent d’aquest esquema de treball a Catalunya. Per a fer possible la seva implementació ha estat 
necessari portar a terme una experiència de petita escala per avaluar les seves possibilitats i les adaptacions 
necessàries per a la nostra pràctica educativa i per crear propostes didàctiques i de difusió. Des d l’any 2004 i fins al 
juny de 2008, vuit centres educatius d’Educació Primària i Secundària han estat treballant en aquest programa. Al llarg 
dels darrers quatre cursos escolars, el professorat d’aquests centres i investigadors han treballat junts en la planificació 
d’activitats, la recolllida d’informació d’arxius i centres de recerca, la creació de materials didàctics i la difusió dels 
objectius i la metodologia del projecte. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

The school’s adoption of monuments has shown to be in some European countries a very productive scheme for 
introducing primary and secondary school pupils into the knowledge and involvement in their local context, but until now 
only few experiences have been carried out in Catalonia. This scheme implies the collaboration between schools, local 
administration and cultural and scientific entities for the conservation and valuation of their local historical heritage. 

The aim of this project is to develop methodological standards and educational resources for a generalized and 
permanent adoption of this working scheme in Catalonia. Therefore it has been necessary for its implementation to carry 
out a small scale experience to evaluate its possibilities and needed adaptations for our educational practice and to 
create educational and dissemination proposals. Since 2004 and until June 2008 eight state schools (primary and 
secondary) have been working on this scheme. During these last four academic years, teachers of all these schools and 
researchers have worked together for activity planning, the gathering of documentation from archives and research 
centres, the creation of educational resources and the dissemination of the aims and methodology of the project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Presentació del projecte 

1.1. Antecedents  

Aquest projecte s’inspira en l’experiència iniciada al 1994 en el marc d’un programa 
cultural d’àmbit europeu, finançat per la Pegasus Foundation, que va impulsar el projecte 
"L’escola adopta un monument" en el marc del qual noies i nois de totes les edats 
procedents de centres educatius de països membres de la Unió Europea (un centre educatiu 
per país) van treballar sobre un monument local. Arran d’aquella experiència el model 
d’adopció escolar de monuments ha estat posada en pràctica per un bon nombre de centres 
educatius europeus, malgrat que només en el cas d’Anglaterra, sota l’auspici del Servei 
d’Educació d’English Heritage, la institució encarregada a aquest país de vetllar pel 
patrimoni arqueològic, històric i cultural, ha continuat sota el mateix aixopluc institucional 
que va participar en l’experiència inicial, si bé ha anat modificant algunes de les 
característiques i la metodologia del projecte original. 

A l’estat espanyol aquesta experiència inicial, que es va desenvolupar entre 1995 i 1997 
coordinada des de la ciutat de Nàpols on s’havia iniciat la proposta, es va vincular amb la 
ciutat de Toledo i, en concret, amb l’IES Azarquiel, que va triar com a monument adoptat 
l’estació de ferrocarril d’aquesta ciutat. Aquesta iniciativa va ser guardonada a les 1es 
Jornades de Projectes Europeus, organitzats al 1998 per la Generalitat de Catalunya, 
l’Agència Nacional Sòcrates i el Departament d’Educació, Formació i Joventut de la 
Comissió Europea.   

Des del curs 2004-05, el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la 
Universitat Autònoma ha engegat un programa d’adopció de monuments amb el suport de la 
Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2004ARIE00048 i 
2005ARIE10048) i de diverses administracions locals i entitats culturals vinculades amb els 
centres educatius i els conjunts patrimonials que formen part del projecte. 



 

 

1.2. Objectius generals del projecte 

L’adopció de constitueix una fòrmula d'introducció del coneixement i implicació de 
l'alumnat pre-universitari en el seu context local, poc explorada al nostre país, però que 
s’ha mostrat molt productiva en altres països europeus, mitjançant la imbricació dels 
centres educatius en la valoració i la conservació del patrimoni històric proper en 
col·laboració amb els centres de recerca i l'administració municipal. 

En aquest projecte s’ha pretès aprofundir en dos dels elements presents en programes 
semblants actualment en funcionament com són la creació de xarxes de centres educatius 
en torn al coneixement i la preservació del patrimoni i l’èmfasi en l’ús didàctic del 
patrimoni local per impulsar una iniciativa fonamentada en tres eixos didàctics que es volen 
desenvolupar de forma específica en aquest projecte com a objectius d’una concepció 
ampliada de la didàctica del patrimoni històric i cultural: 

1. La didàctica del patrimoni com a recurs per la interdisciplinarietat i la 

transversalitat en les estratègies d’ensenyament-aprenentatge, que pot afavorir de 

forma directa la consolidació de les competències bàsiques a l’ensenyament 

obligatori. 

La rendibilització didàctica del patrimoni cultural, i especialment (malgrat que no 
exclusivament) el material, pot definir-se com a punt de convergència 
d’aprenentatges de diverses àrees de coneixement beneficiant-se de la 
transversalitat de les habilitats procedimentals i instrumentals inherents a l’estudi 
dels elements històrics materials. En concret, permet a l’alumnat el 
desenvolupament del mètode d’investigació comportant la posada en pràctica 
d’estratègies i habilitats cognitives que són les bàsiques del mètode d’investigació i 
anàlisi històrics (Canciani 1990; Hernández, Pibernat i Santacana 1998). A més, l’ús 
i processament de fonts històriques materials per tal d’extreure’n informació sobre 
el passat es recolza també en el desenvolupament de tot un seguit d’habilitats 
procedimentals i d’estratègies didàctiques (Santacana i Hernàndez 1999;  Bardavio i 
González Marcén 2003). Paral·lelament, el caràcter interdisciplinari de l’estudi 
patrimoni cultural material (geogràfic, etnogràfic, històric, arqueològic i ecològic) 
permet trencar la compartimentació estrictament disciplinar que predomina en la 
majoria dels continguts curriculars, sobretot en l’àmbit de l’educació secundària, i 
crear unitats didàctiques que requereixin del concurs de diferents àrees de 
coneixement (CRDP de Franche-Comté 1999; Henson, Stone i Corbishley 2004). 

2. Èmfasi en l’escala local pels continguts de l’àrea de Coneixement del Medi Social i 

Cultural i de Ciències Socials. 

La història de la localitat o, en general, els estudis de l’entorn poden constituir, 
des de la perspectiva pedagògica un instrument interdisciplinari i un motor 
d’aprenentatges instrumentals. Permeten, entre altres, partir de l’observació sobre 
el terreny, situar a l’alumnat en una posició adequada per la investigació a l’aula i, 
per tant, en la línia de l’aprenentatge per descobriment (Prats 1996).  

L’aproximació històrica al medi assenyala un procés que s’organitza en torn a 
vestigis històrics convencionals quan aquests existeixen, però també en torn a 
qualsevol rastre, qualsevol indici del passat llunyà i proper. D’acord amb aquesta 
concepció  cap medi ha de ser considerat totalment inadequat, ja que tots 
presenten informació social i històrica (Luc 1981). Una pràctica educativa 
fonamentada en l’entorn local permet així tant l’estudi minuciós i exhaustiu de 
fonts específiques com també abordar l’anàlisi d’un succés o fenomen des d’enrocs 
molt diferents que solen quedar ocults en estudis més generals. (Sánchez Prieto 
1997). Les possibilitats didàctiques d’aquest tipus de plantejament són evidents, ja 
que permeten connectar la història amb l’entorn més proper a l’alumnat, posar en 



 

 

pràctica procediments molt diversos i acudir a fonts històriques poc habituals en la 
construcció de la història general. Aquestes avantatges pedagògiques es deriven 
d'un major apropament i accessibilitat de les dades i les fonts històriques que 
aconsegueix el historiador/alumne a l’hora de delimitar el camp d’atenció (Gavaldà 
1996; Friera 2001). 

3. Enfortiment de la relació escola-comunitat amb programació de continguts 

específics d’educació per la ciutadania 

El patrimoni cultural és conforma com a punt de trobada del centre educatiu i la 
comunitat on aquest es troba inserit, tant en sentit ampli, com pot ser el barri, el 
municipi o la comarca, com en la seva plasmació física concreta . Aquesta qualitat 
del patrimoni cultural, i especialment el patrimoni material (etnogràfic, històric o 
arqueològic) permet vincular activitats d’ensenyament-aprenentatge reglat, amb 
accions de divulgació extraescolar i d’implicació de l’alumnat en els afers propis 
del seu entorn més proper (Bardavio, Gatell i González Marcén 2003). Aquestes 
accions poden vincular-se amb l’anomenada "educació en valors" (Benejam 1995) 
que en el nostre entorn educatiu apenes està present en el que es refereix a la 
potencialitat educativa del patrimoni material (Estepa, Domínguez i Cuenca 1998). 
Per contra, les tradicions francesa i anglosaxona, que desenvolupen de forma 
explícita la formació per a la ciutadania  en els seus curricula - les matèries 
anomenades Education à la citoyenneté i Citizenship Education, respectivament - , 
són freqüents les experiències escolars dins d'aquest àmbit que es fonamenten en el 
paper central del patrimoni material en programes educatius orientats a enfortir la 
relació entre alumnat i comunitat i, de forma específica, en contextos escolars 
multiculturals (per exemple, Gran Aymerich i Gran Aymerich 1996; Connolly 2000; 
Moe 2000). 

El projecte "L'escola adopta un monument" està concebut com l'inici d'un programa a llarg 
plaç que faci extensives les experiències realitzades en aquest marc a altres centres 
educatius i que aporti el model de funcionament bàsic i els recursos inicials per que el 
professorat d'altres centres i d'altres administracions municipals s'incorporin paulatinament 
per tal de crear una xarxa escolar d'adopció de monuments. A mig plaç, un altre dels seus 
objectius consisteix en convergir amb altres iniciatives semblants, bé de caràcter puntual o 
bé organitzades a partir d'entitats i institucions com la UNESCO o els Departaments 
d’Educació i de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal de crear un model de 
funcionament i de suport als centres i a les entitats municipals per incorporar el 
coneixement i la preservació del patrimoni històric i cultural com a tret caracteritzador 
dels seu projectes educatius. 



 

 

1.4. Metodologia del projecte 

1.4.1. Equip del projecte 

El projecte està portat a terme per un equip mixt d’arqueòlegs i historiadors, professorat 
dels centres educatius participants i personal tècnic de suport (dibuixants, restauradors, 
programadors i animadors socio-culturals)1, el qual s’estructura seguint l’esquema de 
funcionament que s’especifica en el següent apartat. 

1.4.2. Organigrama de funcionament 

                                                 
1 Paloma González Marcén (CEPAP-UAB), Antoni Bardavio (IES Sant Quirze), Anna Busanya 
(CEPAP-UAB), Joel Casanova (CEPAP-UAB), Francesc Culleré (CEIP La Noguera), Cristina 
Gatell (IES La Romànica), Blanca González (CEIP Francesc Aldea), Elvira Güell (CEIP Joan 
Maragall), Samuel Llovet (CEIP Gaspar de Portolà), Mònica López (CEPAP-UAB), Cristina 
Masvidal (CEPAP-UAB), Rafael Mora (CEPAP-UAB), Felipe Molinero (IES La Romànica), Lídia 
Palau (IES Sant Quirze), Josep Pedrós (CEIP La Noguera), Josep Perea (CEIP Joan Maragall). 
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1.4. Resultats de la 1ª fase del projecte (octubre 2004 – febrer 
2007) 

La introducció generalitzada en el mapa escolar català de l’adopció escolar de monuments 
com a eina didàctica i d’arralement de l’alumnat al seu entorn a través del coneixement i 
protecció de conjunts patrimonials va exigir, en la primera fase del projecte, el 
desenvolupament d'experiències que avaluessin les seves possibilitats i necessitats 
d'adaptació específiques al nostre àmbit educatiu, per la qual cosa es van triar diversos 
centres públics de municipis del Vallès occidental  (IES Sant Quirze, IES La Romànica, CEIP 
Joan Maragall, CEIP Francesc Aldea) i de la comarca de la Noguera (CEIP La Noguera, CEIP 
Gaspar de Portolà) per tal de portar-les a terme. La seva realització va implicar la 
preparació de les programacions i activitats específiques en coordinació amb el professorat 
dels centres implicats, la recollida i sistematització d'informació patrimonial i el disseny de 
materials didàctics addients, així com la seva posada en pràctica, de forma esglaonada, des 
del darrer trimestre del curs escolar 2004-05.  

De forma paral·lela es va procedir a l’obtenció d’informació detallada sobre el 
funcionament de projectes i experiències prèvies que poguessin operar com a models de 
cara a la implantació de l’adopció escolar de monuments. Aquest àmbit d’actuació va ser 
portat a terme per un equip mixt d’investigadors i professorat dels centres i es va portar a 
terme durant el curs 2004-05. La recollida de documentació sobre experiències prèvies es 
va estructurar en tres apartats: 

1. Projectes similars dins de programes (d’escala internacional o territorial) de duració 

limitada i sense continuïtat en les activitats dels centres participants (programa 

“L’escola adopta un monument” de la Fundació Pegasus o programa “Patrinus”);  

2. Programes amb prospectiva de continuïtat promoguts per entitats públiques (programa 

Know your place d’English Heritage del Regne Unit);  

3. Programes impulsats, de forma puntual en el nostre entorn immediat, per centres de 

recursos o regidories d’educació d’ajuntaments (p.e., programes “L’escola adopta un 

monument” del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius de Sagunt i de 

l’Ajuntament de Cambrils).  



 

 

2. Desenvolupament de la 2ª fase del projecte 

2.1. Objectius específics de la 2ª fase del projecte (febrer 2007 – 
juny 2008) 

La segona fase del projecte s’ha centrat en cinc línies del programa: 1. consolidar les 
experiències realitzades; 2. coordinació entre centres participants; 3. establir vincles de 
col·laboració amb institucions i entitats; 4. producció i edició de materials didàctics; i 5. 
difusió del programa a través de diversos mitjans. 

En els apartats següents es detallen aquestes accions, mentre que la documentació 
corresponent es pot consultar a l’apartat d’Annexos. 

2.1.1. Consolidació de les experiències realitzades 

S’ha procedit a la consolidació dels continguts associats al projecte amb l’edició de 
materials i la incorporació de l’adopció de monuments com a projecte transversal de 
centre. També s’ha procedit a aprofundir en la vessant extraescolar del projecte en el 
marc de diverses activitats organitzades pels centres i entitats locals (Diada del Medi 
Ambient i Setmana Cultural a l’IES Sant Quirze del Vallès, visites guiades a l’esglèsia de La 
Romànica a Barberà del Vallès) i de les que s’han fet ressò tant els butlletins dels centres 
com els mitjans de comunicació locals.  

2.1.2. Coordinació entre els centres participants 

Els sis centres educatius que formen part del projecte han participat en dues jornades de 
formació/coordinació organitzades des de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en les quals s’ha debatut el contingut del llibre blanc 
del projecte i s’ha procedit a la comparació d’experiències i problemàtiques relacionades 
amb el seu desenvolupament. 

2.1.3. Col·laboracions institucionals i amb entitats 

A partir de converses amb els responsables del Programa d’Innovació Educativa del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a diversos centres educatius 
participants al projecte  – CEIP Francesc Aldea, IES Sant Quirze i IES La Romànica- van 
sol·licitar incorporar-se a l’esmentat programa dins de l’àmbit d’Educació per a la 
Ciutadania a les convocatòries dels anys 2006 i 2007 amb l’objectiu de crear un grup 
específic dins del Programa d’Innovació Educativa centrat en la educació patrimonial. 
Aquest programa del Departament d’Educació proporciona formació i suport tècnic 
específic al professorat participant i un ajut econòmic al llarg de tres anys per a la 
implementació dels continguts curriculars previstos. 

Per altra banda s’ha comptat per a diverses actuacions del programa amb altres institucions 
i entitats com l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Associació per a la Recerca i Difusió 
del Patrimoni Històric de la Noguera, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

2.1.4. Edició de materials didàctics 

Un element estructural del programa és l’edició de materials didàctics per als diferents 
nivells educatius de cada centre per tal d’assegurar i formalitzar la inclusió dels continguts 
de l’adopció de monuments al projecte educatiu de cada centre de forma permanent. 

Per a tal fi el CEPAP, amb el suport del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha creat la col·lecció de materials didàctics, anomenada Arkeodidaktika, 



 

 

dirigida, fonamentalment, a l’alumnat del Cicle Superior d’Educació Primària i al 1er Cicle 
d’Educació Secundària Obligatòria, de la qual s’han editat cinc números. Està previst també 
publicar, dins d’aquesta mateixa col·lecció, materials d’orientació pel professorat en 
relació als continguts del programa d’adopció de monuments. 

També s’han publicat materials didàctics pels restants cicles d’Educació Primària – CDs 
interactius per al Cicle Inicial d’Educació Primària i unitats didàctiques específiques en 
funció de les característiques del monument adoptat per al Cicle Mitjà.  

2.1.5. Difusió del programa 

Amb el propòsit de millorar la difusió i l’ ampliació de l'experiència a altres centres s’ha 
creat un espai web del projecte que es troba allotjat a la pàgina del CEPAP 
(www.uab.cat/cepap). A aquest espai es pot trobar informació sobre les característiques 
generals del programa, sobre tots els centres participants, els monuments adoptats, les 
activitats realitzades i els materials didàctics elaborats.   

En relació directe amb aquest projecte es van portar a terme diverses accions de difusió 
(exposicions i edició de tríptics informatius) als municipis dels centres participants en el 
marc del projecte 2005ACDC00060. 



 

 

 

3. Resultats del projecte 

Tots els centres participants al llarg dels cursos 2004-05, 2005-06, 2006-07  i 2006-07 s’han 
mostrat molt interessats en la continuació de l’experiència per la qual han mostrat també 
la voluntat d’incorporar-se altres centres d’educació primària i secundària, la qual cosa 
indica una avaluació positiva dels centres participants així com dels seus respectius Consells 
Escolars. Tot i així cal remarcar aquells aspectes que cal reforçar i/o implementar per a la 
consolidació del programa i que es conformen com a valoracions finals del projecte: 

 Elaboració d'un protocol general d’incorporació de centres educatius al projecte 

pels pròxims cursos amb fixació de metodologia i propostes de seqüenciació 

accesible des de l’espai web del programa 

 Realitzar seminaris i cursos de formació específics sobre l’educació patrimonial per 

facilitar la incorporació de nou professorat al programa 

 Enfortir el suport als centres, donat que aquesta és una condició sine quae non el 

professorat pot assumir el treball afegit que implica la programació de nous 

continguts i el disseny de noves activitats, tant curriculars com extra-curriculars  

 Reforçar la colaboració amb l'administració municipal per tal de promoure la seva 

consideració com a interlocutora directa per a tots els sectors de la població com 

en el que implica de potenciació de l'ús dels serveis socio-culturals dels municipis. 

 Vincular el programa amb la política de difusió del patrimoni cultural en el marc de 

les directrius marcades per la Llei de Patrimoni Cultural Català de 1993, seguint el 

model de col·laboracióestablert entre els Departaments d’Educació i de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya (Programa Escola Verda) 

 Coordinar els recursos, la metodologia i les activitats del programa amb altres 

xarxes d’educació patrimonal 

 Consolidar les col·leccions i les línies de publicació de materials didàctics 
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ANNEX 5.1. Centres educatius participants i activitats 
realitzades 



 

 

CEIP FRANCESC ALDEA  

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  C/ Alemanya, 146 - 08228 Terrassa 

Tel. 937 842 007 

Adreça electrònica a8041246@xtec.cat 

Línies 1 línia de P3 a 6è d’Educació Primària 

Característiques generals 
del centre  

Centre d’una única línia, situat al barri de Can Parellada al 
límit sud-oriental del municipi i limitant amb els termes de 
Rubí i de Sant Quirze del Vallès. Es tracta d’un barri aïllat en 
relació al centre urbà de Terrassa sorgit a finals del anys 60 en 
relació al polígon industrial que s’estableix al llarg de la riera 
de Les Arenes. 

Característiques generals 
de l’alumnat 

La major part de l’alumnat pertanyen a famílies de classe 
treballadora amb un percentatge significatiu d’alumnes 
d’ètnia gitana i d’immigració llatinoamericana i de l’Europa 
de l’est. 

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Masia de Can Parellada 

Professorat responsable Blanca González 

Cursos participants Cicle Mitjà d’Educació Primària (3er i 4rt) 

Activitats realitzades 

 

Activitats curriculars  

Unitat didàctica sobre les masies i la ubicació de la Masia de 
Can Parellada en el barri del mateix nom 

Documentació per a l’elaboració de la unitat didàcitica de 
Cicle Superior 

Activitats extra-curriculars  

Presentació a la festa de final de curs dels treballs realitzats 
per l’alumnat 

 

 

 



 

 

CEIP LA NOGUERA 

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  C/Escoles, s/n - 25600 Balaguer 

Tel: 973 445 834 

Adreça electrònica c5000778@xtec.cat 

Línies 2 línies de P3 a 6è d’Educació Primària 

Característiques generals 
del centre  

Escola que dona cobertura a l’alumnat del baix Balaguer 
creada a finals dels anys 70. 

Característiques generals 
de l’alumnat 

L’escola es troba a l’eixample de Balaguer i aquest fet 
propicia que el perfil del seu alumnat, que mostra, juntament 
amb els fills de la població tradicional del poble, un increment 
de població immigrant, tot i que en aquest centre té una 
presència minoritaria 

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Jaciment paleolític de la Cova Gran a Santa Linya 

Professorat responsable Samuel Llovet 

Cursos participants Cicle Superior d’E. Primària (5è) 

Activitats realitzades 

 

Activitats curriculars  

Unitat didàctica pel Cicle Superior d’Educació Primària sobre 
el jaciment paleolític de la Cova Gran 

Realització de tallers d’arqueologia experimental a l’escola i 
al Camp d’Aprenentatge de la Noguera 

Activitats extra-curriculars  

Publicacions de notícies del projecte d’adopció a la premsa 
local 

 

 

 



 

 

CEIP JOAN MARAGALL 

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  Pg. de La Creu, 1-5 - 08190 Sant Cugat del Vallès 

Tel. 935 898 586 

Adreça electrònica a8038260@xtec.cat 

Línies 2 línies de P3 a 6è d’Educació Primària 

Característiques generals 
del centre  

El CEIP Joan Maragall va ser la primera escola pública 
construïda al municipi seguint les directrius de l’arquitectura 
escolar republicana. A partir dels anys 60 ha sofert diverses 
modificacions i ampliacions, malgrat que el cos central de 
l’edifici ha mantingut la seva estructura original. 

Característiques generals 
de l’alumnat 

L’escola es troba molt a prop del centre històric de Sant Cugat 
i aquest fet propicia que el perfil del seu alumnat, que 
mostra, juntament amb els fills de la població tradicional del 
poble, la diversitat demogràfica d’un municipi en fase de 
creixement urbanístic d’habitatges per famílies de classe 
mitja-alta i el conseqüent increment dels sectors serveis 
assumit per població immigrant. 

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Edifici escolar de 1932 

Professorat responsable Elvira Güell 

Cursos participants Cicle Superior d’E. Primària (6è) 

Cicle Mitjà d’E. Primària (4rt) 

Material elaborat i 
activitats realitzades 

 

Activitats curriculars 

Unitat didàctica pel Cicle Superior d’E. Primària entorn a 
l’edifici escolar i les característiques de Sant Cugat en l’època 
de la 2ª República 

Material per l’àrea de Plàstica de CM: Maqueta de l’edifici 
escolar 

CD interactiu pel Cicle Inicial d’Educació Primària 

 

 



 

 

CEIP GASPAR DE PORTOLÀ 

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  Ctra. Castelló, s/n - 25600 Balaguer 

Adreça electrònica c5000857@xtec.cat 

Línies 1 línia de P3 a 6è d’Educació Primària 

Característiques generals 
del centre  

Escola situada al Barri del Secà de Balaguer. Fa 32 anys que 
està creada per cobrir les necessitats d’escolarització de la 
part alta de  la ciutat. Actualment hi ha molts alumnes del baix 
Balaguer. El centre consta de dos edificis, un principal i un 
altre  dedicat a parvulari.   

Característiques generals 
de l’alumnat 

La diversitat urbanística del barri fa que hi hagi un ampli 
ventall socioeconòmic, des de famílies molt humils fins d’altres 
ben situades econòmicament i si això hi afegim el gran nombre 
d’alumnes que venen d’altres indrets de Balaguer podem dir 
que l’alumnat és molt heterogeni. Si bé hi ha una minoria de 
pares que tenen estudis superiors, la major part tenen un 
nivell sociocultural baix. Des de fa cinc cursos hi ha alumnes 
immigrants, amb un augment gradual.  

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Jaciment paleolític de La Roca dels Bous a Sant Llorenç de 
Montgai 

Professorat responsable Francesc Cullerè  

Cursos participants Cicle Superior d’E. Primària (5è) 

Material elaborat i 
activitats realitzades 

 

Activitats curriculars 

Unitat didàctica pel Cicle Superior d’Educació Primària sobre el 
jaciment paleolític de la Roca dels Bous 

Realització de tallers d’arqueologia experimental a l’escola i al 
Camp d’Aprenentatge de la Noguera 

Activitats extra-curriculars 

Diada de portes obertes per alumnes, pares i professors del 
centre al jaciment de La Roca dels Bous 

 



 

 

IES LA ROMÀNICA 

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  Ronda Santa Maria, 310. - 08210 Barberà del Vallès 

Tel. 937 182 654 

Adreça electrònica ieslaromanica@xtec.cat 

Línies 

 

1r ESO- 4 
2n ESO- 4 
3n ESO- 3 
4rt ESO- 3 

1r Bat- 2 
2n Bat- 3 

CFGM LABORATORI- 1 
CFGM FARMÀCIA- 1 
CFGS ANÀLISI I  
CFGS LABORATORI- 1 

Característiques generals 
del centre  

El nom del barri, igual que el del centre educatiu, prové de 
l’església romànica que s’aixeca en un altiplà al costat del riu 
Ripoll. L’església es troba situada en l’anomenada Plaça del 
Mil·lenari al costat de l’IES La Romànica. 

Als darrers anys, s’hi estan construint molts pisos nous i cases 
adossades, per la qual cosa el barri està adoptant un caràcter 
més residencial, sense haver perdut del tot el caràcter de 
zona industrial. 

Característiques generals 
de l’alumnat 

 

 

L’alumnat del centre prové bàsicament de famílies de classe 
mitja-baixa o baixa, essent treballadors la major part dels 
pares i mares.  El nivell cultura de les famílies es més aviat 
baix, sent minoritaris els pares amb titulació universitària. 

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Església romànica de Santa Maria de Barberà del Vallès 

Professorat responsable  Cristina Gatell, Felipe Molinero  

Cursos participants 1r Cicle d’ESO  

1r Batxillerat 

Material editat i activitats 
realitzades 

 

Activitats curriculars 

Disseny de dossier de treball elaborat en el marc del projecte 
per a conèixer l’Església romànica per primer cicle d’ESO 

Elaboració d’un tríptic divulgatiu per a visitants de l’església 
per alumnat de 1er de Batxillerat  

 



 

 

IES SANT QUIRZE 

DADES DEL CENTRE 

Adreça postal  C/ Bages,21 - 08192 Sant Quirze del Vallès 

Tel. 93.721.31.44 

Adreça electrònica iessantquirze@iessantquirze.com 

Línies 1r ESO- 5 
2n ESO- 4 
3n ESO- 4 
4rt ESO- 4 

1r Bat- 2 
2n Bat- 2 

Característiques generals 
del centre  

L’IES Sant Quirze va ser creat fa dotze anys per donar resposta 
a la creixent demanda d’ensenyament secundaris al poble 
donada la seva creixent expansió urbanística i que fins a les 
hores només comptava amb centres d’educació primària. És 
l’únic centre d’educació secundària del municipi. 

Característiques generals 
de l’alumnat 

El perfil la nova població del municipi és de classe mitja-alta i 
conforma el tipus d’alumnat majoritari al centre. Hi ha també 
un petit percentatge d’alumnat de classe mitja originari del 
municipi i, paulatinament, es fa palesa la presència d’alumnat 
immigrant. 

 

DADES DEL PROJECTE 

Monument adoptat Conjunts neolítics de Sant Quirze del Vallès: els jaciments de 
la Bòbila Madurell i de Can Pallàs 

Professorat responsable Antoni Bardavio 

Cursos participants 1er d’ESO; 3er d’ESO 

Material editat i activitats 
realitzades 

 

Activitats curriculars 

1er d’ESO: Unitat didàctica sobre el jaciment de la Bòbila 
Madurell 

3er d’ESO: Crèdit de síntesi. Estudi de les restes 
arqueològiques del municipi 

Activitats extra-curriculars 

Conferències i tallers experimentals dins de la Setmana 
Cultural del centre 

Participació en la Diada del Medi Ambient de Sant Quirze del 
Vallès 

 



 

 

 

ANNEX 5.2. Conjunts patrimonials adoptats 



 

 

 

 

 

 

  

Masia de Can Parellada (Terrassa) 

  

Cova Gran (Santa Linya, la Noguera) 

  

Roca dels Bous (Camarasa, la Noguera)  

 



 

 

 

 

  

Edifici escolar (Sant Cugat del Vallès) 

  

Església de Santa Maria (Barberà del Vallès) 

  

Can Pallas i Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès) 



 

 

 

 

ANNEX 5.3. Material didàctic editat 
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ANNEX  5.4. Web del programa 

 

 

 

 

 

http://www.uab.cat/cepap/educacio/adopcio_monuments.htm 


