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1. Introducció 

En aquest projecte s’ha realitzat una experiència de treball col·laboratiu entre 

professors d’universitat, mestres i membres dels CPR,  orientada a innovar el 

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural en tres direccions: assumpció de la 

diversitat, la consideració del medi en totes les seves dimensions i l’ ús de les noves 

tecnologies, especialment la creació d’una plana web que ha de recollir les 

experiències i aportacions de les diferents escoles que hi participen i facilitar la 

comunicació entre els alumnes dels centres.  

En el seu origen,  el projecte sorgeix la  demanda del Centre Recursos 

Pedagògics del Gironés d’actualitzar els materilas de La comarca del Gironès (1987) 

realitzats per un grup de mestres de 21 escoles públiques dels voltants Girona,  durant 

el període 1985-87 sota la coordinació de Roser Batllori.  En aquell primer treball es va 

seguir la tradició de l’estudi del medi  impulsada en aquells moment pels MRPC , es va 

adequar els format dels materials produïts a les noves directives del que desprès seria 

el disseny curricular de la Generalitat. Els materials, produïts col·laborativament,  es 

varen aplicar a totes les escoles implicades en el projecte. Els resultats obtinguts varen 

ser presentats  a unes Jornades sobre Coneixement del Medi organitzades per EUFP 

de Girona el curs 1986-87. L’edició multicopiada i els altres materials produïts 

(maquetes i vídeos) es van dipositar en el CRP del Gironès i han estat utilitzats durant 

més de 10 anys.  L’adjudicació de la beca ARIE 2004 va fer que poguessim aprofundir 

molt més en el treball i fer-ne un seguiment més complet. 

L’actual procés de globalització de la societat ha implicat, entre d’ altres coses, 

l’arribada de forts corrents migratoris i la presència d’alumnes d’arreu del món a les 

escoles catalanes i en especial a les comarques de Girona. Davant aquesta situació 

hem cregut necessari revisar el Coneixement del Medi, mantenint les idees marc 

d’experimentació i vivència i l’educació per a la ciutadania però adaptant-les a les 

condicions de la societat actual. El medi ha estat, tradicionalment, una de les vies de 

l’adquisició de la identitat i nosaltres hem proposat mantenir-la,  treballant l’acceptació 

de la diversitat cultural i de la diversitat de punts de vista que aquesta pot aportar. Per 

aquest motiu hem introduït el concepte de diversitat com a concepte clau per al seu 

estudi i comprensió.  

El medi l’estudiem en totes les seves dimensions. Seguint les recomanacions 

d’alguns experts com Morin, entenem que la nova ètica de la ciutadania implica el 

reconeixement de les tres dimensions, la natural, l’ individual i la social de les persones 
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i plantegem un estudi del medi interdisciplinari entre les ciències naturals, les ciències 

socials i les arts.  

L’experimentació i vivència del medi va més enllà de l’observació. Entenem 

l’experimentació del medi en la societat de la informació inclou l’ ús de les noves 

tecnologies com eina d’aprenentatge i de comunicació. Sense deixar de banda 

l’observació i l’ús de la llengua  oral i escrita com a vehicle de comunicació i 

aprenentatge volem introduir l’ ús de la camera fotogràfica i de filmar , l’ús d’internet.  

El projecte s’ha materialitzat en la elaboració i d’una proposta didàctica sobre la 

diversitat dels llocs d’origen, Tots som de molts llocs , la seva experimentació i 

valoració de la aplicació. El tractament dels continguts i de les estratègies didàctiques 

ha fet possible la participació,  aprenentatge i el creixement personal de tots els infants 

implicats sigui quin sigui el seu origen.  

La plana web elaborada : www.coneixmedi.net  recull la nostra experiència, i ha 

de ser, en un futur, una eina per comunicar-nos entre les escoles i una plana oberta a 

la recollida de materials i recursos que es vagin generant en altres centres que realitzin 

treballs paral·lels al nostre. 

El grup de recerca i innovació ha estat format: 

- Grup de la Universitat format per 5 professors i professores de diferents 

universitats  ( Roser Batllori, Lluís del Carmen, Joan de la Creu Godoy i Alfons Romero 

de l’ Universitat de Girona i Montserrat Oller de l’ Universitat Autònoma de Barcelona)  

i de caràcter interdisciplinari (Didàctica de les Ciències Naturals, Didàctica de les 

Ciències Socials, Didàctica de la Música i Sociologia). 

- Professors del Centre de Recursos de les Comarques Gironines: Josep Cullell 

i Purificación Molina del CRP del Gironès i Carme Hereu del CRP Selva I. 

- Professors de 5 centres escolars les comarques gironines i de diferents àrees 

de coneixement: Jordi Bassa del CEIP Bordils (Bordils, Gironès), Pilar de Bolós del 

CEIP Carme Auguet (Girona), Xavier Donat i Joan Juventeny del CEIP Agustí Gifre 

(Sant Gregori, Gironès), Núria Guitart i Rosa Grabalosa del CEIP Les Guilleries( Sant 

Hilari de Sacalm, La Selva) i Ma del Coral Colprim del CEIP Santa Margarida (Quart, 

Gironès). 
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2. Justificació teòrica 

2. 1. Globalització, educació i diversitat 

En el procés de fonamentació teòrica, es pretén, en primer lloc, reflexionar 

sobre la influència del procés de globalització en l’educació, amb especial atenció a la 

diversitat cultural a les escoles. Es reflexiona doncs sobre l’efecte dels principals 

canvis de les societats contemporànies sobre la identitat i la diversitat cultural, dins del 

marc del nostre projecte.  

2.1.1. Globalització 

Si bé la majoria de teòrics de la globalització emfasitzaven inicialment la seva 

dimensió econòmica, comencen a aparèixer veus que destaquen també les 

dimensions política i cultural del procés de globalització (Bauman, Z., 2001; Held, D., 

2000). Una definició àmplia de la globalització en la que estariem d’acord,  és la que 

proporciona Gilbson-Graham: “Conjunt de processos a través dels quals el món 

s’integra ràpidament dins d’un espai econòmic a través de l’augment del comerç 

internacional, la internacionalització de la producció i els mercats financers, la 

internacionalització dels béns culturals promoguda per l’increment d’un sistema de 

xarxes de telecomunicacions global” (Gibson-Graham, JK., 1996:121). 

Això no vol dir que el procés de globalització no sigui bàsicament un procés de 

caràcter econòmic (basat en l’expansió del capitalisme a tot el món), però es destaca 

com aquest espai econòmic està directament connectat a les influències culturals i les 

relacions polítiques que també adquiririen naturalesa global. 

El que ens interessa aquí és aturar-nos en les implicacions de la globalització 

sobre l’educació. La majoria de teòrics assenyalen que els efectes no són 

unidireccionals. 

L’efecte negatiu més assenyalat és l’augment de la desigualtat entre els països 

amb accés a les noves tecnologies de la informació i la resta de països, amb la 

conseqüent exclusió d’aquest procés de les escoles i alumnat dels països del tercer 

món. 

Pel que fa als països avançats, les principals conseqüències de la globalització 

sobre l’educació es poden resumir en: 
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- Trencament amb la tradicional separació entre període de formació i període 

productiu (Capella, J.R., 2005). La idea d’una educació al llarg de tota la vida pren 

força tant pel que fa a les possibilitats tècniques (educació personalitzada a través 

d’internet) com pel que fa a les necessitats constants d’actualització del coneixement 

en el món productiu. 

- Tendència a una certa comercialització de l’educació i procés de subordinació 

creixent del sistema educatiu al mercat de treball (Burbules, NC., Torres, A, 2005). 

Aquesta tendència pot provocar tensions entre els defensors de la formació general en 

valors i els defensors d’una formació que prepari l’alumnat per a les seves futures 

habilitats professionals. 

- A nivell curricular es destaca la necessitat d’una formació més oberta i flexible 

(es parla “d’ensenyar a aprendre” els estudiants), més centrada en l’estudiant i el seu 

aprenentatge 

“La sociedad en que vivimos, especialmente sus centros de enseñanza y en 

general los centros de difusión cultural, se encuentran anclados en una vieja 

racionalidad: la que dimana de la lógica aristotélica, de las divisiones metodológicas 

cartesianas y del determinismo newtoniano...estos planteamientos, típicos del 

industrialismo, hoy resultan simplistas y rígidos, cuando hemos comenzado a construir 

la sociedad postindustrial: La Sociedad de la Información y del Conocimiento ... Más 

que una reforma educativa, es necesaria una revolución en el pensamiento, en la 

elaboración de nuestras construcciones mentales y en su representación...es 

menester propiciar inteligencias estratégicas y estrategias inteligentes ...transformando 

nuestras escuelas en “organizaciones que aprenden” en comunidades de innovación y 

aprendizaje” (Vilar, Coll, Senege i Castells, citats a Picardo, O., 2001).  

- En termes culturals, l’escola també pot ser l’escenari del que alguns teòrics 

consideren la tensió entre l’estandarització i homogeneització cultural d’una banda,i 

l’enfortiment de les cultures locals (tensió que és coneguda sota el terme glocalització). 

- Tensió entre reconixement de la diversitat i l’estigmatització del diferent. Com 

diuen Stoer  y Cortesao (2005): “Cuando los profesores dicen que al reconocer la 

diferencia discriminan, lo que expresan realmente es que las relaciones sociales son 

relaciones de poder” (Stoer, S y Cortesao L., 2005: 207). 
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- Canvis respecte a les fonts d’identitat tradicionals. La diversitat cultural en el si 

de les aules obliga el sistema educatiu a replantejar-se les fonts tradicionals d’identitat 

(família, treball, nació), ampliant les possibilitats i flexibilitzant el concepte d’identitat: 

“Hoy las comunidades de filiación potencial son múltiples, dislocadas, 

provisionales e inestables” (Burbules, NC., Torres, A, 2005: 28). 

Lucas Marín (2000) resumeix en el següent quadre els principals canvis que 

pot experimentar la formació en la societat de la informació: 

 Societat 
Tradicional Societat Industrial Societat 

Informacional 

Extensió Poca Creixent Universal, 
obligatòria 

Període d’edat Curt – Infantil En ampliació – 
Infantil i juvenil Tota la vida – Totes

Procediment Personal Col·lectiu Adaptable 

Sistema educatiu Informalitzat Formalitzat Flexible 

Necessitat Escassa En augment Imprescindible 

Forma d’atenció 
característica Tutorial Presencial A distància 

Institució 
generalitzada L’escola La universitat Oberta 

Tipus d’educació General Especialitzada Professional 

Font: Lucas Marín, A. (2000) La nueva sociedad de la Información, Madrid, Trotta. Pag 149 

 

2.1.2. Diversitat i Educació 

De totes aquestes conseqüències de la globalització sobre l’educació, ens 

interessa aturar-nos especialment en dos canvis que el nostre projecte pretén 

interconnectar: la necessitat de canviar els currículums i l’augment de la diversitat. A 

continuació repassem les principals resposta que els sistemes educatius han donat a 

la diversitat cultural. 
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La diversitat que veiem en el món actual no és un fenomen nou, sinó que ha 

existit sempre. El que ha anat canviant són les respostes que al llarg de la història 

s’han utilitzat per fer front al repte de la diversitat cultural. Així, tant des de les ciències 

socials, com des de les pròpies institucions polítiques s’han anat plantejant models per 

tractar el “problema de l’heterogeneïtat”.  

El model assimilacionista desenvolupat per l’Escola de Chicago a 

començaments del segle XX i característic com a model d’integració de la societat i 

escola francesa. L’assimilació pretenia la integració a través de l’homogeneïtzació:  la 

pèrdua d’identitat cultural del grup minoritari en adoptar completament els valors, les 

creences i pràctiques de la cultura d’acollida. 

En el cas nord-americà es va desenvolupar el melting pot, fusió cultural o 

gresol de cultures. Preconitzava la transformació de les diferents cultures en contacte 

en una de nova i diferent. Consisteix en una forma d’integració basada en el mite que 

la cultura que és pròpia d’un país és el resultat de les contribucions de tots els sectors, 

segments i grups que hi són presents o que s’hi van incorporant. El resultant final del 

procés anomenat melting pot era la pèrdua de la cultura prèvia d’origen i la creació 

d’una  nova que seria homogènia.  

Sense negar la realitat dels mestissatge, de la barreja, podem criticar d’aquesta 

visió el fet que oblida les relacions de poder entre els diferents grups que hi entren en 

joc. No tots fan aportacions en la mateixa mesura i els grups dominants tendeixen a 

controlar la barreja i a definir els continguts tant de la cultura que té una participació 

menor, com d’aquella que preconitza el model, com dels grups minoritaris o en posició 

d’inferioritat. 

A partir dels anys 60, els moviments identitaris multiculturals dels Estats Units 

van reclamar la necessitat de tenir en compte les diferències a través del que s’ha 

conegut com a pluralisme cultural. 

El pluralisme cultural parteix de la idea que la diversitat cultural és positiva 

perquè enriqueix. Es tracta de respectar aquesta diversitat, en el sentit de celebrar-la i 

d’aprofitar-la.  

És una proposta de suma i no de resta: totes les expressions culturals, 

ètniques, religioses i polítiques han de ser presents en la comunitat sòcio-política i 

desenvolupar-se sense repressió, lliurement. El pluralisme cultural es basa en dos 

principis: 
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- El principi de la igualtat o de no discriminació en funció de l’ètnia, cultural, 

religió, llengua, nacionalitat, origen regional, etc. 

- El principi de diferència o respecte i acceptació de l’altre. 

Com diu Bhirkhu Parekh (en una definició que s’acosta més a l’intercutluralisme 

que al multiculturalisme): 

“Lo que comúnmente se denomina educación multicultural, en esencia no es 

más que esto. Es fundamentalmente un intento de liberar al niño de los límites de la 

caminsa de fuerza etnocéntrica y despertarlo a la existencia de otras culturas, 

sociedades y modos de vida y pensamiento. Este intento de condicionar al niño hasta 

donde sea posible con vistas a que pueda salir a un mundo tan libre de 

predisposiciones y prejuicios como sea posible y sea capaz y esté dispuesto a explorar 

su rica diversidad. La educación multicultural es por lo tanto una educación en la 

libertad, libertad de prejuicios heredados, sentimientos y sensaciones intolerables, así 

como la libertad para explorar otras culturas y perspectivas, y seleccionar las propias 

opciones en completa conciencia de las alternativas disponibles y practicables.” 

(Bhikhu Parekh, citat a Stoer, S y Cortesao L., 2005: 195-6) 

Del multiculturalisme a la interculturalitat 

La contribució de l’interculturalisme es troba en el forat buit deixat pel 

multiculturalisme, és a dir, la seva aportació específica està en l’èmfasi en el terreny de 

la interacció entre els actors o cultures. 

Cal ara anar més enllà del respecte mutu i les relacions no discriminatòries. 

Així, si en el plantejament multicultural l’accent es posa en cada cultura, en el 

plantejament intercultural el que preocupa és abordar la relació entre les cultures. 

Si el multiculturalisme accentuava la identitat de cada cultura (i això implicava 

el reconeixement de les diferències), la perspectiva intercultural buscarà les 

convergències sobre les quals establir vincles i punts en comú. 

L’interculturalisme posarà l’accent en l’aprenentatge mutu, la cooperació i 

l’intercanvi. Així si el multiculturalisme semblava conformar-se amb la coexistència, 

mentre que l’interculturalisme cerca la convivència: 

“Des dels plantejaments interculturals es posen en qüestionament els 

conceptes d’heterogeneïtat i homogeneïtat perquè del que es tracta és de facilitar 
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vincles i ponts per a la convivència i la comprensió entre cultures, amb un plantejament 

del que és cultura que deixa obsoleta  qualsevol idea de cultura com a compartiment 

estanc i atemporal” (Ros, 2003: 10) 

Una de les principals crítiques que ha rebut l’interculturalisme és la seva 

possible ingenuïtat o visió utòpica de la realitat escolar. Tot i així, són molts els teòrics 

de l’interculturalisme que consideren que un model intercultural no pot deixar de 

considerar les múltiples relacions de la diversitat cultural amb l’accés i/o exclusió de 

formes de poder econòmic, polític i social. Un plantejament intercultural ha de tenir en 

compte que el canvi social genera malestar i planteja moments de conflicte.  

2.1.3.Dimensions de la diversitat: Universalisme/Particularisme, Identitat i 
Ciutadania 

Ens aturem ara en tres de les principals dimensions de la diversitat que tracta 

el nostre projecte: el debat entre l’universalisme i el particularisme, el debat sobre la 

identitat i el debat sobre la ciutadania. 

Universalisme/Particularisme 

Un dels grans debats que s’ha produït històricament en el si de l’antropologia 

ha estat el de l’universalisme enfront del particularisme. 

Avui es reconeix que les perspectives aparentment oposades que enfronten la 

cultura amb les cultures són en realitat complementàries (Beltrán, 2003). Així el fet que 

tots els éssers humans comparteixin una sèrie de característiques comunes que són 

universals i els distingeixes de les altres espècies d’animals (capacitat de comunicació 

simbòlica, transmissió de coneixements d’una generació a l’altra, de valorar, adaptar-

se al medi que els envolta i transformar-lo, etc...) conviu que el fet que el contingut, la 

manera d’articular tot això és variable i produeix conjunts discrets particulars de grups 

humans que comparteixen formes específiques d’adaptar-se al món (cultures 

particulars). 

Com diu Beltrán: “El concepte de cultura té una doble naturalesa: és una 

qualitat universal que ens uneix i també un conjunt de qualitats particulars que ens 

separen. Per això ens enfrontem a l’alternativa d’insistir en el que és comú a la cultura 

humana o a la diversitat de les cultures humanes” (Beltrán, 2003: 56). 

En la nostra perspectiva universalisme i particularisme es donen la mà, són les 

dues cares d’una mateixa moneda. Unitat i diversitat, homogeneïtat i heterogeneïtat 
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com a fenòmens no excloents. L’actual procés de globalització permetria precisament 

destacar aquests dos processos simultanis: els elements autòctons i locals 

acompanyats d’elements culturals comuns a tots i totes. 

Però quan parlem de diversitat cultural no només ho fem comparant cultures. 

Les cultures també son heterogènies internament (diversitat intracultural: subcultures). 

Aquest procés de gran diversitat cultural es veu reforçat pel procés de globalització, 

que sitúa la diversitat cultural dins d’un nou eix: global-local. 

La idea d’una cultura global es reforça amb el procés de globalització, tot i que 

la realitat demostra que (malgrat que el món està cada vegada més interconnectat), 

les diferències culturals no desapareixen. 

Identitat: 

Pel que fa a les identitats, els individus donem en cada època històrica 

preeminència a unes fonts d’identitat en detriment d’unes altres. La continuïtat en el 

temps i la diferenciació respecte dels altres són els criteris definitius de la identitat.  

Si el segle XX va implicar la preeminència de la identitat de classe sobre la 

resta, avui sembla (tot i l’existència i importància de les classes socials) que els 

individus se senten més identificats amb la nació, els símbols i cultural local, l’edat, el 

consum, l’orientació sexual, el gènere, etc. Per la població immigrada la identitat 

cultural pren una importància especial: 

“A les societats contemporànies la importància de la pertinença a la nació 

sembla que s’ha instituït com la principal font d’identitat i una de les fonts més 

significatives de la identitat individual” (Guibernau, M., 2003: 130) 

En la mateixa línia Bauman (2001) considera que allò que caracteritza 

primordialment la globalització és la mobilitat i la llibertat de moviment, que s’haurien 

convertit en el valor dominant i l’eix estratificador de les nostres societats. Que la 

mobilitat és un eix estratificador vol dir que la llibertat de moviment es distribueix d’una 

manera desigual entre els diferents individus i grups socials. Així, en contra dels 

plantejaments predominants sobre la unitat dels efectes de la globalització, Bauman 

considera que aquests efectes són radicalment diferents per als diferents grups 

socials. Aquesta nova desigualtat s’ha de veure també reflectida en els processos 

identitaris de les persones. 
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Ciutadania 

Un dels debats actuals al voltant de la ciutadania es dóna entre els partidaris de 

la política de l’universalisme i els de la política de la diferència. La política de 

l’universalisme emfasitza que tots els ciutadans tenen la mateixa dignitat, de manera 

que s’haurien d’atorgar els mateixos drets a tots els ciutadans per evitar distincions 

entre ciutadans de primera i ciutadans de segona (la discussió es troba en si es tracta 

només de drets civils i de vot o cal també tenir en compte l’esfera sòcioeconòmica).  

En contrast amb la política de l’universalisme, Taylor (1994) defensa el que 

anomena política de la diferència. La política de la diferència també té una base 

universalista, però posa un èmfasi especial en la identitat. 

Aquí el reconeixement significa alguna cosa més que la igualtat de drets. el que 

es demana és el reconeixement de la identitat específica de cada individu o grup, 

d’allò que els fa diferents dels altres. Segons Taylor, el que caracteritza la política de la 

diferència es que precisament aquesta especificitat ha estat ignorada i sovint 

assimilada a una identitat dominant o majoritària. La base de la política de la diferència 

està constituïda pel potencial de cada individu, grup i cultura per a definir i formar la 

pròpia cultura (Guibernau, 2003:142). 

Aquest debat està plenament vinculat amb la renovació actual del concepte de 

ciutadania. El concepte clàssic de ciutadania es basava en la condició que tots els 

ciutadans tenen els mateixos drets i han de complir les mateixes obligacions i obeir les 

mateixes lleis. 

Els teòrics de la nova ciutadania critiquen aquesta noció “clàssica” (Meehan, E., 

1993) en considerar que la participació econòmica i social ha esdevingut clau en la 

societat actual, de manera que la veritable pertinença a la col·lectivitat es defineix per 

l’activitat econòmica i no per la participació política.  Meehan conclou que el lligam 

entre l’estat nació i la ciutadania, que té un caràcter històric, no és necessari i que la 

ciutadania s’ha d’alliberar d’aquest lligam. Es tracta en definitiva d’estendre el 

concepte per evitar exclusions, de vincular la ciutadania a la condició de persona més 

que a la de ciutadà nacional. 

A nivell educatiu Burbules i Torres reflexionen en els següents termes en un 

llibre de recent aparició:  
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“¿Cuál es el rol de la educación a favor de la creación de las actitudes, valores 

y la comprensión de una ciudadanía democrática multicultural que puede ser parte de 

este mundo cada vez más cosmopolita? (...) La educación pública actualmente está en 

una encrucijada. Si todo continúa como si ninguna de estas amenazas (y 

oportunidades) existieran, se corre el riesgo de verse cada vez más reemplazada por 

las influencias educacionales que no son reconocidas por el gobierno y el control 

público. Desde nuestro punto de vista, en esta coyuntura está realmente en peligro la 

supervivencia de la forma democrática de gobierno y el rol de la educación pública” 

(Burbules, NC., Torres, A, 2005: 29 i 30). 

2.2.4. A mode de conclusió: Diversitat cultural i globalització 

A nivell cultural s’han assenyalat molt els aspectes negatius de la globalització 

(entesa com a procés d’imposició del capitalisme a nivell mundial), destacant 

l’amenaça de l’homogeneïtzació  cultural (eufemisme de nordamericanització) i la 

conseqüent lluita desigual per part de la resta de cultures minoritàries.  

Tot i així, el nostre projecte vol emfasitzar les possibilitats positives, de millora 

del món que ens envolta, especialment en l’àmbit educatiu. En aquest sentit, la 

interculturalitat ens permet donar resposta als reptes que ens planteja la globalització 

des d’una perspectiva constructiva, com diu Adela Ros: 

“Hem d’aprofitar l’ocasió que la globalització planteja en benefici de la 

humanitat sencera. La resposta intercultural treu profit de les dinàmiques actuals en 

què les persones som cada dia més iguals i més diferents al mateix temps, més 

multiculturals i poroses que mai, més obertes als moviments migratoris internacionals i 

on cada cop més gent viu entre diferents espais, per plantejar un model basat en la 

relació (i no en el tancament), en l’heterogeneïtat (i no en l’assimilació), en el 

coneixement inclusiu (i no en l’exclusió)” (Ros, 2003:9) 

La globalització té el potencial per crear un món en què cada vegada es té més 

coneixement de les diverses cultures, i en què aquestes mateixes cultures interactuen 

entre elles. 
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2. 2. Revisió del concepte de Medi. 

El coneixement del medi té una llarga tradició en el pensament pedagògic i 

didàctic del S. XX. Des de Dewey i Decroly fins a les últimes propostes curriculars dels 

anys 80 el coneixement del medi ha estat l’àmbit en que s’han produït moltes de les 

aportacions innovadores en didàctica de les CN i les CS.  Els canvis de la societat 

actual conjuntament amb les  noves maneres de conceptualitzar l’espai en geografia i 

en les altres ciències socials,  les noves idees sobre la formació dels ciutadans, la 

necessitat de preparar als alumnes per entendre la complexitat del món, etc. 

conjuntament amb els marcs teòrics del socioconstructivisme inviten a redefinir el 

concepte de coneixement del medi i a promoure noves pràctiques més acordes amb la 

societat de la informació i del coneixement en la que estem vivint. 

2.2. 1. Els canvis en la societat repercuteixen en la definició del medi 

Tradicionalment  s’ha entès per medi el conjunt dels elements naturals, socials i 

culturals que configuren una societat en relació al territori que ocupa. La construcció 

del medi és una relació bidireccional, en la que les persones interactuen amb aquest 

espai de manera que el medi actua com a context o escenari, com a lloc d’activitat i de 

creació de significats a l’hora que van creant el medi (PAGÈS, 1985, DEL CARMEN, 

1993). La construcció del medi és real, té unes dimensions objectives i és també 

imaginari, té unes dimensions subjectives. Aquestes  últimes dimensions són les que 

configuren la identitat personal i col·lectiva (BATLLORI, 1994, VILARRASA, 2002).  

En les societats tradicionals, abans de les tecnologies de transport i de les 

comunicacions, el medi era igual a espai contigu, el que es té a prop, en el que es 

poden percebre les relacions indicades de construcció del territori i d’apropiació i 

creació d’identitat. I així s’ha intentat transmetre a les noves generacions a través de 

l’estudi del medi. Aquest plantejament que ja va ser qüestionat en aquell moment 

(GRUP GARBÍ, 1978, JARES Y SUAREZ PAZOS, 1981, LLUIS, 1982, BENEJAM, 

1987, PEREZ Y SOUTO, 1989) resulta totalment obsolet actualment. 

En el món actual, caracteritzat com aldea global per Mac Lughan, el medi, 

entès com  a context d’actuació i d’identificació  es composa de dos elements 

d’importància desigual segons les  persones: el que passa a prop i el que esta lluny. El 

medi al que tenim accés directe i la realitat que coneixen a través de la tecnologia. 

Ambdós configuren el nostre medi real.  La presencia d’immigrants extracomunitaris ha 

fet prendre consciència de que el coneixement directe inclogui aspectes que abans es 

consideraven allunyats. 
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A l’últim quart del segle XX, diversos científics socials (Giddens, Harvey, 

Castells, Bauman) ens explica com la globalització i l’aparició de la televisió en temps 

real (la CNN) ha fet que l’espai temps es convertís en una mena de calidoscopi en el 

que tot passa aquí i ara, creant una vertadera confusió en la percepció de les 

coordenades bàsiques de l’orientació i provocant la necessitat d’una nova manera 

d’ensenyar-les.      

2.2.2. La metodologia de l’estudi del medi es pot adaptar a les noves 
condicions de la societat local - global actual. 

La tradició de l’estudi del medi es basa en dues idees bàsiques que s’haurien 

de mantenir malgrat les condicions canviats de la societat: : el contacte directe amb la 

realitat, l’experiencialisme i l’educació per a la ciutadania i la democràcia. La primera 

representa el coneixement objectiu de la realitat a partir de la percepció, la possibilitat  

d‘endegar processos d’exploració científica amb els estudiants de primària i la segona, 

la creació d’una identitat ciutadana, partint de la implicació amb els problemes de la 

comunitat.   Així doncs l’experiència canvia en la societat de la informació però es 

manté la idea de trobar contextos socialment significatius perquè els estudiants 

aprenguin a conèixer, a fer, a valorar, actuar, etc.(VILARRASA, 2002)  

La idea de que el medi del ciutadà d’ avui és el món dóna complexitat al 

problema, planteja la necessitat d’introduir noves idees com la pluriidentitat o el canvi 

d’escales  però reafirma en la necessitat d’establir el coneixement directe de la 

globalitat a partir del lloc viscut. Cal tenir present que encara que la vida econòmica, 

política i cultural es desenvolupi a nivell global, la major part de les activitats en les que 

participem les persones es realitzen a nivell local. Aquesta interdependència 

asimètrica és el que caracteritza la societat actual: mentre les activitats dominants del 

món es produeixen a nivell global, la vida quotidiana segueix produint-se, com 

assenyala Castells en “l’espai dels llocs”. 

Des d’una perspectiva educativa la dualitat global- local es recollida com un 

dels principals riscos del S.XXI per l’informe Delors. La preocupació de que es 

produeixi una ruptura entre  la minoria que es mou en el món globalitzat i l’ immensa 

majoria que viu els esdeveniment sense poder influir en el destí que pot portar, de fet 

ja porta, a retrocessos democràtics i revoltes de tot tipus.  El coneixement i 

l’assumpció d’aquestes característiques com a fets propis de  la nostre societat i el 

trobar en el lloc la manera d’actuar per poder intervenir en el món són dos reptes als 

que l’estudi del medi ha de donar resposta si volem que els nostres infants i 

adolescents es formin en una cultura democràtica. 
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2.2.3. Una perspectiva global-local de l’estudi del medi xoca amb la 
tradició . 

Una perspectiva global-local de l’estudi del medi xoca amb la tradició 

d’estudi basada en l’ampliació dels cercles espacials  i enganyosament 

justificada en les teories de PIAGET. Efectivament en l’estudi tradicional del 

medi es partia de tres idees: d’una idea d’espai regional tancat en ell mateix, 

una confusió entre espai percebut i la racionalització de l’espai i d’una visió de 

que els estudiants que tenen tots la mateixa experiència. Aquesta triple idea 

portava a una simplificació  en la que a prop volia dir conegut i llunyà 

desconegut. Aquestes idees han estat rebatudes en els últims vint-i-cinc anys. 

Ja en els anys 70 la geografia (Godeey, Linch) explica com les persones 

elaboren la seva imatge del món (el mapa mental) a través d’una barreja de 

l’experiència directa i la indirecta. La primer es construeix a partir de “l’espai personal” 

que s’ experimenta en la interacció amb el medi, la segona prové dels medis de 

comunicació. La distinció entre els dos tipus és més aparent que real ja que el mapa 

mental resultant  és únic per a cada individu. 

Partint d’aquestes idees altres geògrafs afirmen que l’ordre d’aprenentatge  de 

la realitat no és fonamental ja que els nens no comprendran millor el seu país i la resta 

del món si ho fan seguint un ordre concèntric ja que lo proper i lo llunyà formen una 

sola realitat en la ment dels estudiants. Diversos estudis al Regne Unit (STORM,1995, 

CATLING, 1995, LAMBERT I WIEGAND, 1990, WIEGAND, 1991) i també a Espanya 

(NADAL, 2002)mostren com els nens són capaços d’aprendre sobre terres i persones 

encara que la informació sigui indirecta. Ells tenen un món en  el seu cap derivat de les 

constants interaccions amb els “mèdia”, els anuncis, llibres  o testimonis de persones i 

saben que existeix un món allà fora des de molt petits.  

De manera semblant s’expressen alguns psicòlegs (DELVAL, 1981,1988) quan 

diuen que els nens coneixen primer l’entorn immediat però per a conèixer un lloc cal 

que intervinguin altres elements que la pròpia experiència, cal la informació 

conceptual. El coneixement experienciat  s’ha d’organitzar a partir del coneixement 

que proporciona l’escola per tal de facilitar la interacció entre lo proper i lo llunyà, 

semblant a la que proposa Vygotsky per a la interacció entre els conceptes espontanis 

i els científics. 
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2.2.4. Característiques del medi local que es recullen la Didàctica de les 
Ciències Socials.  

a) El medi local depèn de decisions locals i globals. El medi local no és tancat 

en ell mateix, ni és autònom.  Als anys 80, la geografia planteja la localitat i la regió 

com una construcció en la que es combinen les condicions geogràfiques concretes i 

les condicions econòmiques mundials. MASSEY (1990) s’imagina que el lloc està 

configurat pels  “estrat” d’inversió i innovació que l’han afectat històricament.  

Imaginen que ha passat als pobles d’alta muntanya en els últims 50 anys. Cada 

lloc ha respost segons les característiques geogràfiques i humanes del lloc. Uns 

pobles han desaparegut mentre que d’altres no sols es mantenen sinó que creixen. En 

la batalla per la permanència  cada lloc busca la seva idiosincràsia, el que el diferencia 

dels altres: el paisatge, la tradició local, la cuina, etc. de manera que la geografia local, 

el que té el lloc  de singular constitueix la base de l’economia i de l’organització de la 

societat  d’aquesta manera la geografia pren un lloc central en la teoria social. 

Altres geògrafs (DEAR, 1987, BENKO, 1988) expliquen com la resposta social 

a la globalització econòmica es dóna a diverses escales, mundial, estatal i local i que 

depèn en grans mesura de les formes dels governs  i de la capacitat de mobilització 

social de cada lloc. Local i global no són categories antagòniques sinó que ambdues 

són imprescindibles per a comprendre la complexitat que és dóna en l’entorn proper i 

que forma part de la vida dels estudiants. Pensem sinó en com es produeix avui una  

sabatilla esportiva. A quantes escales hem de treballar per entendre que un producte 

dissenyat i fiançat a Alemanya, es fabriqui a Singapur i es compri a qualsevol poble de 

Catalunya.  

Així doncs l’elecció de l’escala d’anàlisi la combinació d’escales encara té un 

paper més important en l’estudi del medi. L’escala gran dels mapes topogràfics del 

medi viscut ens dóna els detalls del lloc, els mapes del món ens aporten les línies 

mestres de l’estudi, els mapes d’escales mitges (estatals, autonòmics) expliquen les 

decisions estatals, la combinació de les tres escales proporciona la visió completa de 

la realitat. 

b) El medi local “lloc antropològic” de construcció de la pròpia identitat. Una 

identitat que donada les característiques del món actual serà, en la majoria dels casos 

un pluriidentitat. Els antropòlegs (AUGÉ, 2000) parlen del “lloc antropològic” per  

expressar una construcció concreta i simbòlica de l’espai, de la que a lo millor no se’n 

poden expressar les característiques, però a la que les persones es refereixen per 

indicar el lloc que els acull.  Aquests llocs antropològics tenen en comú que són 
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identificatoris, relacionals i històrics. Solen ser el lloc de naixement, on et relaciones 

amb les altres persones i on han viscut els teus avant passats. 

 Aquests llocs no són reals, la persona els pot anar construint al llarg de la seva 

vida, ajuntant les seves experiències fins a crear una identitat que és en realitat una 

pluriidentitat: lloc on ha nascut un mateix o la família en el que es conserva una casa o 

un record de lloc, el lloc on et relaciones i vius, lloc al que vols arribar com a ciutadà 

europeu o del món, creat a partir d’una història personal que no té res a veure amb la 

història científica. 

En un moment en què l’ aquí i l’ allí  es sobreposen en un mateix territori, 

l’estudi del medi “propi”, entenent com propi el de cadascun dels nens i nenes de la 

classe, pot ser una via per a la creació de la pluriidentitat que caracteritza als individus 

del segle XXI.    

c) El medi local ens permet conèixer el global a través d’Internet i del medis de 

comunicació però també a través de la vivència de l’escola. Fins ara a l’escola s’ha 

associat el treball de la diversitat al coneixement del món a través de medis diversos 

com Internet, la correspondència i l’intercanvi escolar. Sense menys tenir aquesta 

aproximació, en aquest treball volem donar prioritat  a l’entorn viscut de cadascú ja que 

en el medi local de totes les escoles és divers. És l’entorn de cadascun dels 

protagonistes: dels nascuts aquí “de tota la vida”, dels néts dels que varen venir 

d’altres comunitats a la segona meitat del S.XX i dels que, provenint de tot el món,  

s’estan instal·lant en el nostre territori.  Per aquest motiu considerarem entorn local tots 

aquests entorns. “l’entorn local de cadascú” 

d) El medi, entorn per a la construcció de la ciutadania, lloc de participació i de 

compromís social. L’entorn immediat segueix essent el lloc per excel·lència per a la 

construcció de la ciutadania a partir de la relació amb els altres. El contacte amb el 

propi entorn permet desenvolupar competències que atenen aspectes afectius i 

emocionals que fan possible un sentit de pertinença al grup. Com més riques i 

diverses siguin les situacions i contextos viscuts els nens i els joves podran 

desenvolupar capacitats que els permetin viure amb els altres, construint identitats 

personals i col·lectives.  

D’altra banda, el contacte amb el medi els permetrà desenvolupar la capacitat 

d’acció o competències socials que contribueixin a prendre iniciatives conjuntes sobre 

el propi entorn i a donar sentit a la presència de cadascú i dels altres en un espai on 

poder exercir democràticament drets i deures personals i col·lectius. AUDIGIER (1999) 

considera que per exercir aquesta democràcia cal exercitar els nois i els joves en 
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l’argumentació sobre els fenòmens que veuen, l’examen crític de les situacions que 

viuen, la lliure confrontació d’opinions i la cultura del debat. 

En aquesta tasca el treball de l’escola pot anar combinat amb el que es realitza 

en les institucions del lleure o pot fer ús de les diverses iniciatives que impulsen els 

ajuntaments. 

 

2. 3. L’educació per a la ciutadania o anar més enllà de l’educació 
en valors. 

Un dels objectius del projecte és la d’educar ciutadans perquè puguin exercir 

en una societat. AUDIGIER (1999) considera que el terme ciutadà fa referència a la 

persona titular de drets i obligacions. Segons això l’educació per a la ciutadania serà 

formar persones competents perquè puguin viure col·lectivament en una societat 

democràtica.  

El concepte de ciutadania ha tingut diversos significats. Tradicionalment, durant 

el segle XX, es considerava que hi havia la ciutadania civil com el dret a exercir la 

llibertat, la ciutadania política com l’exercici dels drets polítics, la ciutadania social en el 

sentit d’assoliment dels drets derivats de l’estat del benestar o la ciutadania cultural 

com la consecució dels drets de les minories. Les migracions massives que hi ha 

hagut en els darrers anys han donat una nova visió del terme ciutadania de manera 

que segons BRUBAKER ( citat per MARSHALL, T.H.-BOTTOMORE, T. 1992 ) a finals 

del segle XX cal pensar en una ciutadania formal que faria referència a la pertinença a 

un estat-nació i la ciutadania substantiva que seria el conjunt de drets civils, polítics i, 

especialment, socials la qual cosa implica la participació en els assumptes del govern. 

La ciutadania formal ha tingut més incidència ens les darreres dècades del 

segle XX ja que inicialment es donava per descomptat la pertinença a un estat. Les 

migracions actuals han qüestionat la ciutadania formal en el sentit que aquesta no és 

condició suficient ni necessària per a la ciutadania substantiva. En qualsevol cas, si bé 

hi ha components de la ciutadania substantiva que precisen de l’adquisició d’una 

ciutadania formal (per exemple, el dret a vot), d’altres no depenen de la pertinença 

formal a un estat com és el cas, per exemple, del dret a l’educació o a la sanitat. 

La ciutadania ha de ser construïda a partir d’accions socials, econòmiques, 

ambientals, polítiques,... en les que col·laboren tots els membres d’una comunitat amb 

igualtat d’oportunitats i dutes a terme a partir de la cooperació.  
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Ser ciutadà i l’exercici de la ciutadania es fonamenta en la igualtat de totes les 

persones i suposa educar en el sentit de: 

• Promoure xarxes de relació entre les persones, les institucions,... 

basades en la llibertat, la responsabilitat i els drets. 

• Promoure la pertinença a una comunitat en la qual es pugui exercir el 

debat públic, la capacitat d’intervenir i d’escollir 

• Promoure la participació política a partir d’un coneixement del poder, les 

maneres com aquest s’organitza, es designa, s’exerceix i es controla. 

L’educació per a la ciutadania implica un anar més enllà del que es coneixia 

com educació en valors o educació cívica que atenia més a una formació pensada per 

transmetre o inculcar uns valors personals que permetessin o facilitessin la vida social. 

El que es va anomenar educació en valors o cívica, si bé cal reconèixer-li el mèrit de 

formar part del currículum, és evident que partia d’un seguit de vaguetats o 

imprecisions que segons COTTON (1990) es concreten en: 1) una formació que té un 

sentit massa general i amb falta de continuïtat; 2) la falta de significat amb temes fora 

de context; 3) una formació sovint irrellevant amb temes sense interès; 4) la falta de 

temes sobre drets; 5) la manca de formació del pensament i eines per pensar; 6) un 

aprenentatge sovint passiu; 7) evitar temes de controvèrsia; 8) el control del professor i 

obediència dels estudiants; 9) el camí lent dels estudiants per aconseguir 

determinades actituds i falta de qualitat del currículum; 10) la falta d’atenció a temes 

globals; 11) la manca de textos idonis i l’excessiu ús de textos segurs (= llibres de text) 

per a l’ensenyament; 12) un control inapropiat del que s’ha après, etc. 

 

2.3.1. Quins coneixements caldria ensenyar per educar per a la 
ciutadania? 

Una vegada s’he exposat la importància d’educar als infants i joves cap a una 

ciutadania caldria pensar quina formació ho facilitaria. MORIN (2000) ens indica que 

l’educació del futur hauria d’incloure: 

• Un aprofundiment sobre el coneixement humà, els seus processos i les 

seves modalitats. 

• Un coneixement pertinent capaç de copsar els problemes globals i 

fonamentals per inscriure-hi els coneixements parcials i locals. 
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• Ensenyar què significa la condició humana per tenir coneixement i 

consciència de la pròpia identitat complexa i alhora comuna a tots els 

humans 

• Ensenyar la identitat terrestre i mostrar com totes les parts del món són 

intersolidàries i viuen una mateixa comunitat de destí. 

• Ensenyar a afrontar incerteses en el sentit de preparar les ments per 

esperar l’inesperat i afrontar-lo. 

• Ensenyar la comprensió mútua entre els humans 

• Ensenyar l’ètica del gènere humà, no pas amb lliçons de moral sinó a 

partir de formar ments que comprenguin que l’humà és a la vegada 

individu, part d’una societat i part d’una espècie. Per tant, això comporta 

el desenvolupament d’autonomies individuals, participacions 

comunitàries i de la consciència de pertànyer a l’espècie humana. 

Aquestes idees MORIN (2000, p 13) les resumeix en el següent fragment: 

“A partir d’això es dibuixen les dues grans finalitats eticopolítiques del nou 

mil·leni: establir una relació de control mutu entre la societat i els individus a través de 

la democràcia, fer de la Humanitat una comunitat planetària. L’ensenyament no només 

ha de contribuir a una presa de consciència de la nostra Terra-pàtria, sinó que ha de 

permetre, també, que aquesta consciència es tradueixi en una voluntat de fer possible 

la ciutadania terrestre” 

L’educació per a la ciutadania suposa repensar el que s’ensenya a l’escola per 

tal de fer incidència en la identitat ciutadana. Per això cal que ens demanem què ha de 

saber, comprendre i dominar un ciutadà. Segons MEIRIEU (2005) el conjunt de sabers 

escolars hauria de reagrupar-se en dos grans tipologies: els “sabers transversals” i els 

“sabers específics”. 

• Els sabers transversals són les eines de construcció de la persona i les 

condicions d’adquisició i de comunicació dels sabers específics. Inclouen 

dues dimensions: 

o Saber comunicar: oralment, per escrit, amb el cos, utilitzant eines 

matemàtiques, tecnologies de la comunicació i conèixer al menys 

una altra llengua viva diferents a la llengua materna. 

o Saber crear: amb paraules, amb el propi cos, amb tot tipus de 

materials. 
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• Els sabers específics condicionen l’accés a una ciutadania lúcida i solidària. 

Fan referència a problemes que no es poden ignorar:  

o L’educació per a la salut, l’entorn i els desenvolupament sostenible. 

o L’educació científica i tecnològica que permet comprendre el 

funcionament i disfuncionament dels objectes tècnics usuals i l’ús de 

la ciència en contextos habituals. 

o L’educació per a la ciutadania descobrint la història de l’emergència 

de la democràcia, la comprensió dels principis jurídics que la 

fonamenten i l’experimentació dels seus principis en un marc 

adaptat al nivell de desenvolupament dels alumnes. 

 

2.3.2. El coneixement del medi social, cultural i natural dins el marc 
d’educació per a la ciutadania. 

El coneixement del medi és, tenint en compte les idees de MEIRIEU (2005), un 

saber específic que fonamenta l’educació per a la ciutadania ja que tracta de formar 

persones capaces de comprendre el món i la seva dimensió social que assoleixen 

donant significat a les actuacions humanes a partir del pensament, la reflexió, la 

comprensió i l’acció. 

En el Projecte “Identitat i diversitat...” es parteix del medi com un escenari idoni 

que permet reflexionar sobre la pròpia col·lectivitat a partir de les diferents realitats que 

concerneixen a cada un dels alumnes. Aquesta diversitat els permet desenvolupar 

competències personals que atenen aspectes afectius i emocionals, imprescindibles 

per a poder construir un projecte comú de futur. A partir d’això podran establir 

relacions entre el jo i el nosaltres; entre l’ahir, com espai de l’experiència del jo i l’avui, 

com a temps d’iniciació col·lectiva i de futur. 

Els treballs realitzats en els centres han pretès assolir les finalitats següents: 

• Desenvolupar un sentiment de pertinença a una col·lectivitat formada 

per nens i nenes procedents de diversos indrets. 

• Configurar una identitat com a poble a partir d’un territori comú i les 

aportacions del passat de cada persona. 

• Contribuir a la formació intel·lectual basada en uns coneixements 

fonamentats, en el raonament i en l’esperit crític a partir del treball amb 

testimonis i evidències. 
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• Definir un espai comú integrador que té en compte el passat individual i 

la memòria personal i el present de tots els components del col·lectiu 

configurat a partir d’experiències heterogènies, múltiples, 

pluridiferencials,... 

 

2. 4.  Concreció d’un model didàctic  

Per la concreció d’un model didàctic hem recollint la tradició experimentalista i 

d’educació per a la democràcia i l’hem actualitzat a partir d’altres propostes 

didàctiques, orientades a donar un major pes als aspectes conceptuals i a la creació 

d’un discurs propi per part del alumnes. La nostra proposta voldria ser una aproximació 

a les recomanacions que fan els informe DELORS (1996) i MORIN (2000) d’UNESCO 

per a l’educació del segle XX. Aquest model es concreta en:   

• Una visió crítica i constructiva de la realitat social i amb perspectives de 

construcció de futurs possibles. Situant-nos en el pensament crític, flexible i 

contextual, desprès de la revisió postmoderna, entenem que a les escoles hem de 

promoure un coneixement  que permeti entendre que les situacions socials són 

construïdes pels seus agents i per tant “poden ser” d’una manera diferent a la que 

coneixem.  

•  En aquest sentit donen prioritat a la dimensió espai/temps “present” i “aquí” en 

una perspectiva de futur arrelada en el passat i a les dimensions locals i globals del 

medi (BATLLORI, 2002). 

• Un intent d’aproximació a la comprensió de la complexitat de la realitat al 

plantejar-nos una perspectiva interdisciplinar de treball entre les dimensions 

naturals, socials i culturals del medi.  

• Una selecció de continguts basada en aspectes de la vida quotidiana o en 

problemes socialment rellevants que siguin reconeguts com a tal pels nens i nenes 

de primària (OLLER, 1999). 

• Una selecció de continguts organitzada entorn al concepte clau de diversitat  i 

desigualtat, els dos components bàsics de la diferenciació (BENEJAM, 1999, 

CASAS, 1999, 2000).  La diversitat expressa la riquesa cultural del món i la 

desigualtat la injustícia social. La comprensió de la desigualtat pot implicar la 

defensa d’igualtat d’oportunitats i de la justícia, mentre que l’acceptació de la 

diversitat implica solidaritat i l’acceptació de la pluralitat.  
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• Una metodologia de treball basada en el socioconstructivisme que prioritzi la 

interacció i el diàleg com a camí per a la construcció de significats compartits i els 

desenvolupament d’habilitats socials i emocionals (BATLLORI, 2000). Per aquest 

motiu proposem que el treball es realitzi en petit grup, mixtes i heterogenis (divers) 

en els nivells de coneixement.  

• Una metodologia de treball que permeti l’adquisició de les tècniques bàsiques 

de la investigació del medi i que tingui en compte l’ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC)  

• Una metodologia  que promogui les habilitats cognitives  i lingüistiques 

expressades en el llenguatge oral i escrit com a eix estructurador del discurs de les 

ciències socials i naturals (JORBA, GÓMEZ I PRATS, 1998). Per aquest motiu 

proposem redactar els treballs a partir de la tipologia textual habitual en aquestes 

ciències: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació. 

• Una sistema d’avaluació que comporti de la regulació i l’autoregulació dels 

aprenentatges (JORBA, SANMARTI (1996), JORBA, GÓMEZ I PRATS, 2000). Per 

aquest motiu proposem crear bases o guions  d’orientació d per al treball. 

El model didàctic exposat juntament amb la justificació teòrica varen ser 

discutits en el grup de treball i assumits com a marc teòric compartit pels membres del 

grup. A partir d’aquests principis en van proporcionar les orientacions per elaborar la 

unitat didàctica “Tots som de molts llocs” (veure annex 1). Entenen que l’assumpció 

d’aquest principis es va fer d’una manera general i no en tots els casos com es relatarà 

en el seguiment de l’experiència.  
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3. Objectius 

Els objectius fixats pel treball eran: 

1. Elaborar una proposta didáctica interdisciplinar, oberta i flexible, per a 

treballar els conceptes d'identitat i diversitat als diferents cicles de l'Educació Infantil i 

Primària.  

2. Generar una pàgina web que sigui el principal vehïcle de la proposta, ja 

sigui per a presentar els diversos recursos que es poden fer servir a l'aula, com per a 

recollir les experiències i aportacions de les diferents escoles que hi participen i 

facilitar la comunicació entre els alumnes dels centres. 

3. Experimentar la proposta elaborada en diferents escoles de les comarques 

gironines.  

4. Valorar els resultats de l'experiència, fent èmfasi en les percepcions dels 

nens i nenes participants  i en la repercusió dins de l'escola i en d'altres centres.  

5. Validar un model d'innovació basat en la col·laboració  i l'ús de recursos 

compartits.  

 

4. Metodologia i pla de treball 

La metodologia de treball utilitzada es basa en la recerca-acció col·laborativa 

(MCKERNAN, 1999). Des d’aquesta perspectiva, tant els professors universitaris, com 

els mestres dels centres de recursos i escoles que hi participen, treballen aportant les 

seves experiències i coneixements des de diferents perspectives complementàries, 

que permeten una millor fonamentació i validació de les innovacions que es duen a 

terme.  

El pla general de funcionament s’ha articulat seguint el cicle bàsic de la 

recerca-acció: 

1) Delimitació del problema en aquest cas la renovació de l’estudi del medi 

des d’una perspectiva de la diversitat per tal d’anar construint una identitat 

col·lectiva; 
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2) Elaboració argumentada de propostes d’actuació, en aquest cas elaboració 

d’una unitat didàctica escollida entre dues temàtiques proposades: “Com 

és el lloc d’origen” i “Tots som de molts llocs”;  

3) Experimentació de la proposta a cinc de les sis escoles inicialment 

participants; 

4) Anàlisi i reflexió sobre la experimentació en sessions conjuntes, 

especialment riques en intercanvis; 

5) Plantejament de noves qüestions i actuacions.  

Com en molts processos de recerca - acció l’ intenció era anar més enllà de 

produir canvis en el pensament i l’acció del professorat més enllà de la pròpia 

actuació, plantejant també la repercussió institucional del treball. Com ja exposarem en 

el seguiment i valoració, alguns mestres ja varen proposar actuacions a nivell de 

centre mentre durava el procés encara que la major part s’ho proposàvem pel curs 

següent. També alguns professors de la universitat varen treballar  a les seves  aules 

continguts i pràctiques relacionades amb el projecte de manera que es podria afirmar 

que es va establir un veritable procés d’investigació- acció. 

Funcionament del grup de recerca. Les fases d’actuació previstes i les 

persones implicades eren: 

a) Disseny i planificació ( juny-febrer 2005) 

- Delimitació del problema objecte de recerca i innovació (juny-juliol). Es van 

realitzat cinc reunions per concretar la demanda de les escoles i negociar una 

proposta de treball entre els diferents participants abans de l’adjudicació de la 

beca (Grup de treball). 

- Elaboració de les propostes didàctiques i selecció i elaboració de recursos 

(Grup de treball). 

- Disseny i elaboració de la web (Coordinadors i tècnic informàtic). 

b) Experimentació i seguiment (març-maig 2005) 

- Experimentació de les propostes didàctiques elaborades a les escoles 

(mestres). 

- Seguiment de la experiència als centres (Grup de treball i tècnic avaluador). 

- Incorporació d’aportacions dels centres a la web (Coordinadors i tècnic 

informàtic). 
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c) Valoració (juny-novembre 2005) 

- Elaboració d’un informe de l’experiència als centres (Tècnic avaluador). 

- Valoració de l’experiència, autoavaluació del grup de treball i perspectives de 

continuïtat (Grup de treball). 

- Informe de síntesi de l’experiència realitzada (Coordinadors). 

 

5. Seguiment del treball i de l’experimentació 

Tal com estava previst, es tots els participants en la recerca (els Centres 

implicats, el Grup de la Universitat i el Centre de Recursos) van estar d’acord en crear 

una Comissió de Seguiment de la recerca que vetllés per la cura metodològica de tots 

els processos seguits pel Grup.  

Els objectius d’aquesta Comissió de Seguiment de la recerca han estat 

bàsicament dos: a) Analitzar el funcionament del propi grup de Recerca, b) Elaborar 

els procediments de recollida d’informació i anàlisi de dades de les actuacions dels 

centres. 

5.1. Les actuacions dels Centres 

Seguint el procediment explicat en l’apartat d’anàlisi de funcionament del propi 

grup de recerca, les primeres sessions de treball conjunta per part de tots els 

participants en la recerca es van dedicar a la presentació i discussió del document que 

havia de servir com a marc de referència comú: “El coneixement del Medi: tots iguals, 

tots diferents. El valor de la diferència”, el contingut del qual correspon a l’apartat 2.2. 

de la present memòria.  

A partir d’aquí i d’una proposta de plantejament didàctic que incloïa dos 

possibles temàtiques: “Com és el meu lloc d’origen?” o “Tots som de molts llocs”  el 

professorat dels centres escolars va proposar de manera autònoma projectes 

d’actuació que sota aquest marc de referència comú concretessin actuacions 

encaminades a l’actualització del currículum en el coneixement del medi social i 

natural (veure annex 1)  

Donada la diversitat de propostes, àrees implicades i de la interdisciplinaritat 

del professorat i de l’alumnat implicat, la Comissió de Seguiment de la recerca va 

proposar un protocol de seguiment de les actuacions dels centres que recollís de 
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manera homogènia (per permetre la posterior comparació i avaluació conjunta) la 

informació sobre la feina realitzada. 

El protocol proposava realitzar el seguiment de les actuacions dels centres en 

dues fases que es concretarien en dues visites als centres. La primera fase ha 

consistit en la recollida d’informació sobre els objectius dels projectes i les àrees, 

professorat i alumnat implicat. La segona fase pretenia recollir informació sobre els 

resultats de l’actuació (a nivell de feina realitzada efectivament: canvis sobre el 

currículum, aprenentatge nou per part de l’alumnat, grau de participació en les 

actuacions, etc). Detallem a continuació quins han estat els procediments i resultats 

obtinguts en ambdues fases. 

5.1.1 Primera Fase. Disseny de la proposta curricular  

Les dades de la primera fase provenen de la recollida de dades realitzada a 

partir de les actes de les reunions de caràcter general del Grup de Recerca i a partir de 

la recollida directa d’informació en la primera visita als centres. En ambdós casos les 

dades es recullen a través d’un mateix guió (veure annex 2) 

Els cinc centres que han participat en el projecte han proposat actuacions 

interdisciplinàries per tractar el tema de la diversitat. Totes les actuacions se centren 

en el tema de la diversitat cultural, amb especial atenció a la diversitats de procedència 

i l’origen geogràfic o ètnic. En aquest sentit, una primera reflexió de caràcter general 

és que aquest curs les actuacions han afectat especialment l’àrea de ciències socials i 

la diversitat de caràcter cultural. 

La taula 1 recull una síntesi de la descripció dels projectes i objectius dels 

mateixos (la consulta de totes les dades d’aquesta fase es pot realitzar a l’annex 2 del 

present document). 

 

Taula 1 – Centres, Títols dels Projectes, Objectius i Descripció 

Centre i Títol del 
Projecte 

Objectius i Descripció 

CEIP BORDILS. 
Bordils 

La Població de 
l’escola 

Objectius: 

- Partir d’una situació real, la població de les famílies de l’escola, es 
treballaran conceptes de les ciències socials, matemàtics i les TIC. 

- Aprendre com es fa una recerca des del punt de vista demogràfic.  

Descripció: 

- Es planteja com un joc, un poble imaginari BORMAVELL, aquesta 
comunitat, són en realitat totes les famílies de l’escola. Tota la mainada 
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dels cursos 5è i 6è, participa directament, passant una enquesta a 
cadascuna de les famílies del poble, que tenen fills/es a l’escola. La 
mostra és d’un total de 412 persones. 

- Es preveuen cadascú dels procediments que han d’utilitzar com ara: 
elaboració dels ítem que contempla l’enquesta, protocol de les visites a 
les llars familiars, tabulació dels resultats, elaboració de gràfiques, 
estadístiques i percentatges dels resultats, entrada de dades als 
ordinadors, elaboració d’un dossiers amb tot el treball desenvolupat (cada 
alumne/a portarà a casa seva) i exposició pública dels resultats (a través 
de la revista de l’escola). 

CEIP AGUSTI 
GIFRE. Sant Gregori 

Viure en un poble 

Objectius: 

- Conèixer els municipis i els pobles que formen la Vall del Llémena. 
Descriure les característiques del seus pobles.  

- Conèixer l’entorn: les fonts, la fauna i la flora, serveis, edificis, entitats 
culturals i de lleure, festes, els oficis ... 

- Mantenir una actitud correcta envers la conservació dels boscos i dels 
espais verds. 

- Conèixer la procedència d’origen de la mainada i dels seus pares i avis. 

Descripció: 

- La idea inicial que ha pensat és la diversitat a la Vall del Llémena, donat 
que aquesta, engloba els petits municipis de Canet (500 hab.), Sant Martí 
(600 hab), Sant Aniol de Finestres (300 hab). 

- Treballen la població, la fauna, la flora de la Vall.  

- Xerrada “Canet fa 50 anys” feta per un pare i un fill, van explicar com era 
l’escola d’abans, i com era el poble, les famílies,etc 

- Posteriorment, el mes de març, el  tutor, inicia una nova unitat didàctica 
de l’estudi de la població a partir de l’origen de procedència dels alumnes, 
dels seus avis i pares. 

- Han passat una enquesta cada alumne a la seva família. Han elaborat 
gràfiques en grans murals que tenen penjats en una paret de l’aula. Es 
treballa com a procediment, ensenyar a fer mostres i fer el buidat de les 
enquestes. Bàsicament l’alumnat descobreix la diversitat de procedència 
dels seus avis i pares.  

- També es planteja posteriorment, treballar l’arbre genealògic i fer les 
biografies de cada nen/a, només visual (a través de fotos) per que 
observin les diferents etapes de les seves vides. 

 

CEIP CARME 
AUGUET. Girona        

El barri dels pares i 
de les mares 

Objectius: 

- Fer conèixer a l’alumnat l’entorn, poble o país d’on són originaris. Com 
era i similituds o diferències amb el temps i l’entorn actual 

- Connectar la realitat personal amb la societat on conviuen ara 

- Utilitzar la llengua oral i escrita amb clara finalitat comunicativa 

- Descobrir utilitats dels mitjans audiovisuals i informàtics (de les TIC) 

Descripció: 

- Descobrir i conèixer el lloc d’origen de les famílies, a través d’una 
recerca de diàleg amb les mares o pares, que seran enregistrades, tot 
despertant inquietuds vers l’origen familiar i fomentar les relacions entre 
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famílies amb els seus fills o filles.  

- Cercant l’acceptació de sentir-se orgullosos del seu passat, del seu barri 
poble o país tot enriquint-se el grup classe donant a conèixer altres 
entorns i  altres cultures. 

- S’obrirà un ventall d’aprenentages socials amb la introducció de nous 
conceptes (barri, poble, província, país, continent, llengües minoritàries, 
costums...), i altres llenguatges (l’audiovisual), es treballaran nous 
procediments (treball amb enquestes, amb mapes, amb càmeres de 
vídeo, fotografies i mitjans informàtics). 

- També es farà un treball interdisciplinar amb temes de naturals, 
relacionats amb el barri (estudi de animals i plantes, insectes i vertebrats, 
l’entorn del Ter i el riu mateix). 

- Han realitzat visites pel barri, tot fent observacions i fotografiant el més 
rellevant per a treballar a l’aula. Després han realitzat murals. Ha elaborat 
material propi pel que fa a tots els aspectes treballat del barri (fitxes..) 

CEIP LES 
GUILLERIES. Sant 
Hilari Sacalm. 

 L’estudi de la pròpia 
història 

Objectius: 

- Conèixer el propi jo (de cadascú dels alumnes) les característiques 
físiques (pes, alçada...) i psicològiques (gustos, preferències, 
sentiments..). 

- Conèixer el propi origen i el de les seves famílies (pares i avis) situant-lo 
en mapes. 

- Aprendre a identificar i valorar la diversitat que es dóna a l’aula, escola i 
poble. 

- Saber que tots som iguals i diferents alhora. 

Descripció: 

 S’aplicarà a les dues aules de 4t.: 

- Es planteja treballar la composició de l’entorn familiar, les relacions de 
parentiu, les dades relatives a la pròpia família. Les dades s’han recollit a 
partir d’una petita enquesta i les converses familiars entre la mainada i la 
seva pròpia família. 

- Elaboració d’un arbre genealògic que s’exposarà en un mural propi, 
juntament amb les dades personals i familiars de cadascú dels alumnes. 
La recollida d’aquest treball, s’ha exposat a l’aula, a partir de cartells fets 
per cada alumne.  

- Explicaran als companys d’on són els seus avis (situaran en un mapa de 
la Península Ibèrica i Nord d’Àfrica el lloc d’origen dels avis). S’ha fet de 
manera col·lectiva el buidat de les dades de l’enquesta, a l’hora que es 
situava al mapa. 

- Han treballat les festes més populars i celebrades en la localitat (Sant 
Hilari) i país (Catalunya) tot analitzaran les semblances i diferències amb 
les dels llocs d’origen dels seus pares i avis. 

- Desenvoluparan la idea del “protagonista de la setmana” per tal de 
conèixer més a fons, com és la vida de cadascú dels alumnes. Deixaran 
les dades més rellevants reflectides en el propi mural. 

A l’aula de 6è.: 

Han fet un treball interdisciplinar de matemàtiques i llengua. 

- Treballaran les Taules de doble entrada per a recollir les informacions 
de les dades familiars. 

- L’estudi demogràfic de les dades recollides. 
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- L’ús de la transmissió oral com a font d’informació.  

CEIP SANTA 
MARGARIDA. Quart 

Els jocs populars al 
món 

Objectius: 

- Treballar la diversitat a partir de l’àrea d’educació física 

- Conèixer la bibliografia que existeix sobre el tema 

- Elaborar un dossier de fitxes amb jocs nous que recolliran  de les 
famílies, els que jugaven quan eren petits els pares, mares i àvies. 

- Inventar nous jocs a partir de la recollida 

- Conèixer jocs del món. 

- Conèixer països del món a partir a través de les àrees de llengua, 
socials, educació física i educació musical 

Descripció: 

- Es planteja el projecte a tota l’escola, donat que la mestra d’educació 
física té tots els cursos. 

- Es planteja la recollida d’informació a nivell de totes les famílies EI i CI 
de l’escola. 

- S’elaborarà un arxiu (en format de fitxes) perquè quedi recollida la 
informació dels jocs a nivell de cicles. 

 

 

Com podem observar, malgrat la diversitat de propostes, en tots els casos es 

pretén fer reflexionar a l’alumnat sobre la diversitat de procedències culturals i 

geogràfiques de les seves famílies i la gent que els envolta (fins i tot en el centre on 

només hi ha un cas d’alumne nouvingut, es reflexiona sobre la diversitat de 

procedència geogràfica dels avis dels alumnes). Seguint la filosofia del projecte comú, 

aquesta reflexió sobre la diversitat va acompanyada d’una reflexió paral·lela sobre tots 

els aspectes que uneixen les persones. 

Un altre aspecte a destacar és que tots els projectes proposen l’obtenció de 

dades directes sobre la diversitat cultural de les famílies de les escoles. En tots els 

casos es proposa la realització d’enquestes, entrevistes o preguntes a les famílies per 

obtenir aquesta informació. D’aquesta manera es treballa la diversitat des del punt de 

vista de l’entorn més proper de tots els alumnes: les pròpies famílies i la dels 

companys de classe. 

La taula 2 recull de manera resumida la principal informació obtinguda en la 

primera fase de la recerca. Hi podem observar informació comparada pels centres 

sobre: les àrees i el professorat implicat, les hores dedicades, l’alumnat implicat, la 

temporalització, les incidències més destacades i el grau de participació de les famílies 

o altres agents externs als centres. 
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El primer que cal destacar és que totes les actuacions s’han realitzat a primària 

en els cicles mitjans i superiors i que han afectat directament un total de 151 alumnes. 

Pel que fa a les hores de dedicació, tot i la varietat que observem al quadre, la mitjana 

és aproximadament de 15 hores repartides (en la majoria de casos) durant el segon 

trimestre. Aquestes hores han sigut de treball intensiu en el cas de les setmanes 

culturals o extensives si es tractava con a treball ordinari d’aula. En el primer cas a 

afectat a varis cicles educatius, mentre que en el segon només en el curs afectat. 

La majoria d’incidències fan referència a les dificultats per obtenir informació de 

les famílies (ja sigui per la por de les famílies immigrants sense papers, o per la poca 

participació en les activitats proposades). Tot i així, en dos dels cinc casos es destaca 

l’elevat grau de participació de les famílies en les activitats que es proposaven, mentre 

que ens els tres casos restants es considerava el projecte parcialment fallit en part per 

aquesta  poca participació. 

De les cinc actuacions, quatre han tingut com a àrea central les Ciències 

Socials, utilitzant la interdisciplinaritat bàsicament en relació a les matemàtiques i l’ús 

de les tecnologies de la informació (amb alguna referència també al medi natural). En 

el cas restant l’àrea central ha estat l’educació física (Jocs del Món), amb treball 

interdisciplinari amb la resta d’àrees. Aquesta última experiència va ser el vehicle a 

través del qual es va dinamitzar i cohesionar el claustre del centre que estava en crisi 

des del curs passat. 

En un primer moment també es va proposar un treball amb els mestres 

d’educació musical basat en l’idea de diversitat  i unitat de ball rodó (veure proposta 

als annexos) que va ser ven acollida per tres centres. Altres dos centres ho havien fet 

l’any anterior i no els va semblar convenient repetir l’experiència.  Es varen realitzar 

dues reunions de treball amb les persones interessades però diverses circumstàncies 

personals de les mestres implicades varen impedir-ne la realització. Només un centre 

va treballar les danses d’arreu del món durant la setmana cultural.  
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Taula 2 – Implicació a nivell d’àrees, professorat, alumnat i família 

 Bordils Agustí Gifre Carme Auguet Les Guilleries Santa 
Margarida 

Àrees 
implica-
des 

Matemàtique
s i Ciències 
Socials 

Socials, 
Naturals, 
Llengua i 
Matemà-tiques 

Socials, 
Naturals, 
Educació 
Musical i TIC 

Socials, 
Llengua, 
Matemà-tiques 
i Naturals 

Educació 
Física, Musical, 
Socials, 
Llengua i TIC 

Profes-
sorat 
implicat 

Tutor de 5è 
Tutor de 3r i 
Mestra de 
Música 

Dues tutores 
de 3r i 4r. 
Mestra de 
Música 

Dues tutores 
de 4art i 6è. 
Mestra de 
Música 

Mestra 
d’Educació 
Física i Mestra 
d’educació 
Musical. 
També 
Comissió 
cultural de 
l’escola 

Hores 
dedicació 
setma-
nals 

8 sessions de 
2 h per 
setmana 

15 sessions d’1 
hora 6 sessions 

4art: Una hora 
a la setmana 
tot el curs 

6è: 9 sessions 
d’una hora 

12 hores 

Cursos 
implicats 5è i 6è 3er. 3r i 4art 4art i 6è. 

Tots. 
Especialment 
6è 

Nombre 
alumnat 
implicat 

42 23 20 46 20 

Tempora-
lització Un trimestre Un trimestre i 

una setmana Dos trimestres Dos trimestres Un trimestre 

Incidèn-
cies 

Ha necessitat 
més temps 

No hi ha 
població 
immigrant de 
nouvinguts 

Poca 
participació 
familiar 

Aïlladament 
dificultats per 
obtenir 
informació 
famílies 
immigrants 
sense papers 

No s’han 
recollit gaires 
jocs del món. 

Partici-
pació 
família 

Molt elevada 
(quasi totes 
les famílies 
de l’escola) 

Elevada Baixa Baixa Baixa 

Partici-
pació 
altres 
actors 
socials 

 

No ha calgut 

Participació 
veïnal en 
xerrada “Canet 
fa 50 anys” 

No ha calgut Ajuntament No ha calgut 
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5.1. 2. Segona Fase. Anàlisi de les actuacions 

En aquesta segona fase es pretén analitzar els resultats de les actuacions 

realitzades. Es tracta ara d’avaluar els resultats obtinguts a nivell d’aprenentatge de 

l’alumnat, el grau de participació i els possibles canvis que les actuacions hagin pogut 

provocar en el currículum.  

Les dades de la segona fase provenen de la recollida de dades realitzada a  

partir de les actes de les reunions de caràcter general del Grup de Recerca, a partir de 

la recollida directa d’informació en la segona visita als centres a través de la realització 

d’una entrevista al professorat implicat (veure annex 3) a partir del material gràfic 

(fotografies i vídeos) que recull part de les actuacions dels centres i que obtenim en la 

segona visita als centres. 

Amb la segona visita es pretenia un doble objectiu: d’una banda obtenir 

informació gràfica directa sobre les experiències (fotografies i especialment vídeo) i de 

l’altra avaluar els resultats (en termes d’aprenentatge de l’alumnat, canvis en el 

currículum, elaboració de material nou, etc) a través d’una entrevista al professorat 

implicat. El material gràfic recull el treball realitzat per l’alumnat (fotografies dels murals 

i gràfics elaborats per l’alumnat, vídeos sobre alguna experiència a classe, etc.). 

Aquest material es podrà consultar a la pàgina web resultant d’aquest projecte. 

A continuació destaquem els principals resultats de l’anàlisi a les entrevistes al 

professorat (el buidat de les mateixes es recull a l’annex 3). 

Pel que fa als canvis introduïts en el currículum, la majoria de professors 

considera que han estat pocs, però que l’experiència els ha permet plantejar canvis en 

el curs vinent. Les respostes són variades, fent referència en alguns casos a la 

necessitat d’introduir els canvis a nivell transversal en totes les àrees, o a canvis 

concrets en algunes unitats didàctiques per part d’altre professors.  

En la majoria de casos es relacionen els canvis introduïts amb l’intent de treball 

interdisciplinari (especialment a través de la instrumentalitat que permeten les 

matemàtiques o la informàtica). En aquest sentit, cal destacar que no hem aconseguit 

un dels objectius que preteníem a nivell de grup de recerca: trencar amb la rigidesa del 

treball per àrees i aconseguir treballar realment de manera interdisciplinaria. L’anàlisi 

de les entrevistes al professorat ens permet veure com la interdisciplinaritat ha 

consistit bàsicament en el treball amb les àrees de caràcter més instrumental 

(expressió oral, matemàtiques i tecnologies de la informació). 
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Sí que es valora, en canvi, molt positivament l’elaboració de nou material en 

relació als projectes. Es manifesta, a més, la voluntat d’aprofitar aquest material i feina 

realitzada de cara als propers cursos. 

Pel que fa al tractament de la diversitat i la unitat, s’ha treballat bàsicament amb 

la idea de diversitat cultural i ètnica en els casos dels centres amb major presència 

d’alumnat immigrant, mentre que en els altres dos centres s’ha treballat més la idea de 

diversitat d’orígens i persones. El tractament de la unitat s’ha centrat en quasi tots els 

casos en l’escola i el poble com a llocs d’unió i convivència. 

Un dels aspectes que més ens interessava recollir era l’impacte real de les 

actuacions sobre l’aprenentatge de l’alumnat. Els mestres entrevistats consideren que 

han assolit àmpliament els seus objectius inicials, especialment a nivell de motivació 

dels alumnes en totes les activitats proposades. També s’assenyala com a més dels 

continguts, el més important de l’experiència ha estat l’educació en valors que implica 

tot el procés. En dos casos es destaca especialment la influència de les actuacions 

sobre el reforçament del sentiment d’identitat d’alguns alumnes immigrants que tenien 

certa vergonya o timidesa prèvia en reconèixer. 

Finalment els entrevistats mostren la seva satisfacció particular de participació 

en el projecte i intenció de continuar en el futur, incorporant altre professorat dels 

centres. 

 

5.2. Seguiment del Grup de Recerca 

El Grup de Recerca s’ha reunit a nivell plenari en 6 ocasions al llarg de tot el 

curs (l’annex 4 recull les actes de totes les reunions). L’assistència a les reunions per 

part de tot el professorat ha estat molt elevada, excepte pel que fa a les dues primeres 

sessions en les que es va plantejar el treball a realitzar i ens van treballar el marc 

teòric a partir dels documents aportats. Aquest fet va tenir conseqüències per al treball 

posterior. 

En les primeres sessions es va treballar conjuntament el marc de referència 

teòric comú dins del qual treballarien els centres de manera prou autònoma. Com 

s’assenyala en la darrera acta de reunió plenària del grup, la proposta de treball ha 

estat molt oberta, sense models de programacions molt explicitats. La part més 

positiva d’aquesta forma de funcionament ha estat l’autonomia dels centres 

participants per proposar i realitzar les actuacions que consideraven més adients per a 

cada ocasió.  
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Tot i així, tant a nivell plenari com a través dels resultats de l’anàlisi de les fases 

de la recerca, es constata la necessitat de treballar més a nivell de grup els aspectes 

comuns de marc de referència. També es destaca la importància de les reunions 

plenàries com a font d’enriquiment i formació mútua i el grau d’interdisciplinaritat 

aconseguida.  

Pel que fa a l’assistència a les reunions també cal destacar que ha estat molt 

elevada, i que dels sis centres que van començar el projecte, només un va decidir no 

continuar ja que es treballava especialment l’àrea de Ciències Socials i no es 

compartia prou el plantejament del grup.   

L’elaboració de la web ha comportat una reunió mensual de treball i no s’ha 

materialitzat fins a l’inici d’aquest curs. Recordem que es tracta d’una plana on recollir 

la nostra experiència, una eina per comunicar-nos entre les escoles i una plana oberta 

a la recollida de materials i recursos que es vagin generant en altres centres que 

realitzin treballs paral·lels al nostre.  Aquesta tasca no s’ha pogut desenvolupar fins 

l’últim període de temps (juny-octubre 2005), doncs fins que hi ha hagut experiències 

desenvolupades i recursos seleccionats, no s’ha pogut definir clarament les seves 

característiques.  

En absència de la plana web,  el grup ha funcionat amb la plataforma que 

l’Educampus posa a disposició dels grups de treball. La majoria d’integrants del grup 

ha utilitzat l’Educampus com a plataforma d’intercanvi de documentació (bàsicament 

com a eina de consulta dels documents que anava elaborant el grup o les 

programacions d’algun centre), fent poc ús de les possibilitats de comunicació i 

interacció que proporciona l’Educampus. Els motius adduïts al llarg de les sessions 

plenàries ha estat que és una plataforma lenta.  

 

6. Valoració dels resultats i propostes de continuïtat 

6.1. Elaboració, experimentació i valoració una proposta didáctica 
interdisciplinar, oberta i flexible, per a treballar els conceptes d'identitat i 
diversitat als diferents cicles de l'Educació Infantil i Primària. 

Podem considerar que aquest objectiu ha estat assolit en la mesura que s’han 

elaborat unitats didàctiques, s’han treballat els conceptes de diversitat i unitat i es 

pensa la manera continuar treballant, introduint  majors canvis en el currículum. Les 

valoracions que segueixen matisen aquesta apreciació general i la completen. 
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El primer que cal destacar és que totes les actuacions s’han realitzat a primària 

en els cicles mitjà i superior, quedant doncs al marge de la experiència el cicle inicial i 

l’educació infantil. Aquest aspecte s’intentarà resoldre en la concreció del grup de 

treball d’enguany. Hem de recordar que aquest grup es crea a partir de l ‘oferta de 

grups de treball que abans feia des l’ICE i ara des dels CPR, dins el Pla de Formació 

de Zona, de manera que resulta una mica difícil poder incidir directament sobre la 

constitució del grup.  

Pel que fa als canvis introduïts en el currículum durant aquest curs, la majoria 

de professors considera que han estat pocs, però que l’experiència els permet 

plantejar canvis en el curs vinent com: introduir el treball de la diversitat a nivell 

transversal en totes les àrees o en algunes unitats didàctiques.  

En la majoria de casos es relacionen els canvis introduïts amb l’intent de treball 

interdisciplinari (especialment a través de la instrumentalitat que permeten les 

matemàtiques o la informàtica). En aquest sentit, cal destacar que no hem aconseguit 

un dels objectius que preteníem a nivell de grup de recerca: trencar amb la rigidesa del 

treball per àrees i aconseguir treballar realment de manera interdisciplinaria.  L’anàlisi 

de les entrevistes al professorat ens permet veure com la interdisciplinaritat ha 

consistit bàsicament en el treball amb les àrees de caràcter més instrumental 

(expressió oral, matemàtiques i tecnologies de la informació).  

Aquest resultat es pot considerar des de dues visions, una de positiva en la 

mesura que les àrees instrumentals són usades con a vehicle per a l’elaboració de 

coneixement, aportant  contextos concrets d’aprenentatge, i una de negativa en la 

mesura que es comprova la resistència a la insterdisciplinarietat en àrees que en altres 

comunitats autònomes es treballen conjuntament sota  la denominació de 

Coneixement del medi natural, social i cultural. Esperem que la temàtica escollida per 

el curs 2005-06, L’alimentació i la producció d’aliments, permeti fer un treball més 

interdisciplinari.  

Sí que es valora, en canvi, molt positivament l’elaboració de nou material basat 

en el treball de la diversitat. Es manifesta, a més, la voluntat d’aprofitar aquest material 

i feina realitzada de cara als propers cursos. 

Pel que fa al tractament de la diversitat i la unitat, s’ha treballat bàsicament amb 

la idea de diversitat cultural i ètnica en els casos dels centres amb major presència 

d’alumnat immigrant, mentre que en els altres dos centres s’ha treballat més la idea de 

diversitat d’orígens i persones. El tractament de la unitat s’ha centrat en quasi tots els 

casos en l’escola i el poble com a llocs d’unió i convivència.  
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També s’han començat a entreveure algunes dificultats que comporta la 

introducció de la diversitat  a l’estudi del medi. Apareixen prejudicis i pors sobre si la 

consideració de llocs d’origen ajudarà a crear una identitat conjunta, de ciutadans de 

tal poble o si pel contrari ajudarà a revifar les altres identitats. Apareix l’estranyesa dels 

que tenen una única identitat, la del poble,  i es troben diferents dels que tenen més 

d’una identitat; per primera vegada es saben diferents i no els acaba d’agradar. 

Apareix el pudor dels que no volem explicar gaire com és el seu lloc d’origen per tenir-

lo en poca consideració i per no acabar d’entendre que qualsevol lloc és igual. 

Aquestes  actituds es donen tant en alguns mestres, com en les famílies o els 

alumnes. Des del grup de professors universitaris considerem aquestes dificultats com 

una aportació positiva que ens indica que alguna cosa s’està movent. Aquesta 

valoració positiva no ha acabat de ser compresa pel conjunt del plenari que en veu 

especialment els aspectes negatius que frenen el treball. 

Un dels aspectes que més ens interessava recollir era l’impacte real de les 

actuacions sobre l’aprenentatge de l’alumnat. Els mestres entrevistats consideren que 

han assolit àmpliament els seus objectius inicials, especialment a nivell de motivació 

dels alumnes en totes les activitats proposades. També s’assenyala com a més dels 

continguts, el més important de l’experiència ha estat l’educació en valors que implica 

tot el procés. En dos casos es destaca especialment la influència de les actuacions 

sobre el reforçament del sentiment d’identitat d’alguns alumnes immigrants que tenien 

certa vergonya o timidesa prèvia en reconèixer. 

En un primer moment també es va proposar un treball amb els mestres 

d’educació musical basat en l’idea de diversitat  i unitat de ball rodó que va ser ven 

acollida per tres centres però diverses circumstàncies personals de les mestres 

implicades varen impedir-ne la realització. Ens consta que enguany es realitzarà 

l’experiència en un centre. Esperem poder-la recollir a la plana web.  

Considerem que l’elaboració proposta didáctica interdisciplinar, oberta i 

flexible, per a treballar els conceptes d'identitat i diversitat als diferents cicles de 

l'Educació Infantil i Primària només s’ha iniciat i ho proposem com un dels objectiu a 

assolir aquest curs. 

 

2. Generar una pàgina web que sigui el principal vehïcle de la proposta, ja 
sigui per a presentar els diversos recursos que es poden fer servir a l'aula, com 
per a recollir les experiències i aportacions de les diferents escoles que hi 
participen i facilitar la comunicació entre els alumnes dels centres. 
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La consecusió d’aquest objectiu ha estat limitada ja que la plana 

www.coneixmedi.net  no ha estat disponible fins a finals d’octubre i encara no està en 

complet funcionament. Les raons del retràs són vàries. Segurament la primera i més 

important la falta de realisme de proposta realitzada. Havíem previst elaborar la 

proposta durant el primer trimestre de manera que ja fos vehicle de comunicació 

durant el període d’experimentació de les unitats didàctiques. Però  fins que hi ha 

hagut experiències desenvolupades i recursos seleccionats (abril- juny 2005), no s’ha 

pogut definir clarament les seves característiques. Altres raons han estat de tipus 

tècnic i han sigut alinees al grup ja que l’empresa contractada ha allargat el termini de 

lliurement molt més del previst. 

Es va partir d’un projecte inicial, discutit per tot el grup de treball, que va 

permetre començar a treballar en el seu disseny. Però la plana en sí fa  un mes que 

s’ha acabat i ara es troba en pla de prova. Esperem poder obrir-la als usuaris en 

poques setmanes. 

Mentrestant la comunicació entre el grup s’ha realitzat a través de la plataforma 

que l’Educampus posa a disposició dels grups de treball. La majoria d’integrants del 

grup ha utilitzat l’Educampus com a plataforma d’intercanvi de documentació 

(bàsicament com a eina de consulta dels documents que anava elaborant el grup o les 

programacions d’algun centre), fent poc ús de les possibilitats de comunicació i 

interacció que proporciona l’Educampus. Els motius adduïts al llarg de les sessions 

plenàries ha estat que és una plataforma lenta.  

Posar en ple funcionament la web i valorar-ne l’ús que en fan el membres del 

grup, els alumnes de les escoles i els altres usuaris externs és un dels objectius 

prioritaris d’aquest segon any. 

 

6.3. Validar un model d'innovació basat en la col·laboració  i l'ús de 
recursos compartits.  

Podem considerar que aquest objectiu ha estat assolit en gran mesura per l’alt 

nivell de participació, d’implicació de la major part dels membres del grup en la 

proposta en la proposta i per els intercanvis d’experiències i de reflexions que es 

generaven en les sessions plenàries. El grup de mestres és, en conjunt, molt 

competent i té una gran predisposició, iniciativa i creativitat en treball 

 El Grup de Recerca s’ha reunit a nivell plenari en sis ocasions al llarg de tot el 

curs. L’assistència a les reunions ha estat molt elevada. Cal remarcar que dels sis 

centres que van començar el projecte, només un el va abandonar per no compartir 
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plenament les idees de la proposta pel que fa al treball de les Ciències Socials. Els 

professors han mostrat  la seva satisfacció particular de participació en el projecte i 

intenció de continuar en el futur, incorporant altre professorat dels centres. 

El mètode de treball implicava compartir el marc de referència teòric comú i el 

model didàctic dins del qual treballarien els centres de manera prou autònoma. L’alt 

nivell d’ obertura de la proposta i la manca de models de programacions molt 

explicitats va afavorir en vertader procés de col·laboració entre els centres. Des d’un 

primer moment alguns centres van tenir clar com orientar els seu treball i varen penjar 

les seves programacions a Educampus. El relat de l’experiència que aportaven a les 

reunions plenàries de seguiment va fer que d’altres centres s’animessin a incloure 

nous aspectes a les seves programacions. 

Aquest model de treball basat en la consideració dels sabers i de la 

professionalitat del mestre i en la necessitat d’un marc teòric comú de reflexió no és 

comú en els grups de treball del Pla de zona i va ser viscut com una incertesa per part 

d’alguns mestres, especialment dels que no vàrem participar en les reunions inicials de 

discussió. Malgrat aquests sensació de desorientació aquesta forma de funcionament  

ha estat valorada positivament ja que ha donat autonomia als centres participants per 

proposar i realitzar les actuacions que consideraven més adients per a cada ocasió.  

També s’ha destacat la importància de les reunions plenàries com a font d’enriquiment 

i formació mútua i el grau d’interdisciplinaritat aconseguida.  

La participació dels estudiants de mestre. Com ja s’indicava en el projecte es 

pretenia que el treball del grup incidís també en el treball d’aula dels professors 

universitaris,  es pretenia, en definitiva,  establir una relació entre el grup de recerca i 

els estudiants en formació inicial. Aquest aspecte també ha estat cobert. 

 Al projecte han participat tots els estudiants de segon curs de Primària, que 

han elaborat, en el marc de les pràctiques de l’assignatura “Ciències de la naturalesa i 

la seva didàctica”, diferents propostes didàctiques seqüenciades, per estudiar com és 

el nostre cos, contemplant el context multicultural de les escoles. Les propostes 

elaborades s’han incorporat a la web. 

Alguns estudiants de tercer curs han elaborat propostes i les han aplicat a 

l’aula,  amb la tutoria dels mestres de l’escola i la de professors del grup, formant part 

del seu treball de Pràcticum. Els resultats de les experiències també s’han incorporat a 

la web. 

Els documents teòrics i la proposta didàctica han estat objecte de discussió i de 

pràctiques d’aula en diversos cursos de primer. 
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Com s’acaba exposar el model d’innovació ha funcionat en general tot i que cal 

revisar-ne alguns aspectes. Considerem que la plana web facilitarà el compartir els 

recursos de manera que podrem establir objectius de millora en la col·laboració entre 

els tres grups professionals implicats. 
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ANNEX 1 

 

TOTS IGUALS, TOTS DIFERENTS. EL VALOR DE LA DIVERSITAT  

COM ÉS EL MEU LLOC D’ORIGEN? 

 
Conceptes clau: diversitat i identitat (pluri identitat) 

Idees clau:  

• Tots tenim un lloc d’origen. La diversitat de llocs: En què s’assemblen i en què 
es diferencien? 
• Tots som de molts llocs. La pluri identitat: Quin/s son els nostre/es lloc 
d’origen? 

 

Definició. Utilitzant l’idea de “lloc antropològic” entendrem per lloc d’origen 
aquell/aquells en el que varen néixer ells i les seves mares.  

Triem el lloc de les mares perquè en el grup s’ opina que són les mares les que creen 
estabilitat als grups familiars i són el punt de referència identitari. 

 

  

Idees pel desenvolupament del tema:  

En la tradició de l’estudi del medi es comença amb la situació geogràfica de l’espai a 
estudiar. Agafant aquesta idea i revisant-la seguint els criteris exposats en el document 
teòric, proposem: Un estudi del lloc d’origen com punt de partida de l’estudi del medi 
renovat. 

Es molt probable que el lloc de naixement de la major part dels nens i nenes d’una 
classe condueixi a l’estudi de l’entorn més immediat (poble i els llocs on hom es 
desplaça per resoldre la vida quotidiana). I que el lloc d’origen de les mares condueixi 
a l’estudi de pobles d’altres indrets de Catalunya, a d’altres comunitats o països. 

L’estudi tots els llocs d’origen hauria d’intentar resoldre els problemes de  desubicació 
que tenen molts nens i nenes  i una revaloració del lloc d’origen que ajudi a superar l’ 
avergonyiment inicial que molts senten.   

L’estudi del lloc d’origen pot comportar un treball molt aprofundit però aquest no és el 
nostre cas. El que pretenem és que cada nen i nena faci “una presentació”, una 
introducció al lloc origen. Aquest epítom o presentació inicial pot donar peu a un treball 
posterior sobre els diversos aspectes que configuren el medi. El grup és  conscient de 
que aquesta presentació pot ser massa esquemàtica i molt estereotipada. Així doncs 
intentarem que les frases inicials de presentació siguin redactades amb rigor i que les 
imatges mostrin certa diversitat del propi lloc.  

Per fer la presentació del lloc d’origen proposem usar com guió de base els quadres 
“Diversitat de formes o tipologies, diversitat de modus i diversitat d’usos”  que proposa 
M. Casas (1999) adaptant-lo a les necessitats dels centres i del grup de treball. Triem 
els aspectes de forma perquè són els que es poden treballar millor a partir de 
l’observació, del testimoni de persones o consultant llibres senzills i són els que 
permeten elaborar un discurs descriptiu propi de l’una presentació o introducció inicial. 
Triem els de modus i usos perquè permeten introduir els temes culturals igualment 
definidors del lloc.  
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La tria d’aquests aspectes  permet fer un treball interdisciplinar entre les àrees de 
Ciències Socials, Ciències Naturals, d’ educació musical i educació física implicades 
en el projecte.  

Els aspectes seleccionats en la reunió de treball del dia 8 foren: 

Diversitat de formes:  

- Territori (Utilització del sol i hàbitat) 
- Comunitats o països (estructura familiar i producció dominant) 

Diversitat de modus: 

- Culturals com creences i tradicions 

Diversitat de maneres d’actuar: 

- Maneres de comunicarse a través de la llegua, costums i tradicions, 
afeccions i gustos 

 La tria d’aquests aspectes es va fer per consens en el grup. Els aspectes relatius a 
l’estructura familiar varen ser motiu de controvèrsia. Es proposà no usar el terme 
família sinó: qui viu a la casa. 

 

La tria del lloc d’estudi pot començar per:  

• una pregunta : quin és el teu lloc d’origen? (o d’altre formulació que acordem)  
• una petita enquesta familiar en la que s’esbrina el lloc de naixement de nens i 
les mares. El processament d’aquesta informació pot donar peu a la introducció 
del mapa del món amb els recorreguts de cada família  i a una reflexió col·lectiva 
sobre la pluri identitat que s’hauria de recollir per escrit. 
• La selecció dels llocs d’estudi segons el que el mestre o la mestra creguin 
convenient o segons acordem en el grup. 

 

La producció a realitzar pels nens i nenes pot ser : un llibret de 4 o 5 planes, un 
mural, una filmació, etc. que desprès es penjarà a la plana web. 

 

 

Bibliografia  
 

CASAS, M. (1999) “El concepto diferenciación en la enseñanza de las Ciencies 
Sociales”. Iber 21, p.23-38. 

 

GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA (2004) “Las migraciones actuales. Mis amigos 
llegaron de muchos lugares”. Aula 133-134, p.83- 95. 
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ANNEX 2 
 

RECOLLIDA DE DADES DE LA PRIMERA FASE 
 
 

Guió de recollida de dades de la Primera Fase 

Centre 

Títol Projecte 

Objectius Projecte 

Descripció Projecte 

Àrees implicades 

Professorat implicat 

Hores dedicació setmanals 

Hores dedicació setmanals per àrea 

Cursos implicats 

Nombre alumnat implicat 

Temporalització projecte 

Incidències – Problemes inicials 

Participació família 

Participació altres actors socials 

Relació del projecte centre amb projecte general 
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RECOLLIDA INFORMACIÓ PRIMERA FASE 
FITXES DELS CENTRES 

Primera Fase 

Centre CEIP AGUSTI GIFRE. Sant Gregori 

Xavier Donat. (Primera visita 14/04/05) 

 

Títol Projecte 

 

VIURE EN UN POBLE. 

 

Objectius Projecte 

 

 

- Conèixer els municipis i els pobles que formen la Vall del Llémena. 
Descriure les característiques del seus pobles.  

- Conèixer l’entorn: les fonts, la fauna i la flora, serveis, edificis, entitats 
culturals i de lleure, festes, els oficis ... 

- Reconèixer els símbols del seu entorn quotidià. 

- Mantenir una actitud correcta envers la conservació dels boscos i dels 
espais verds. 

- Conèixer la procedència d’origen de la mainada i dels seus pares i 
avis. 

 

Descripció Projecte 

 

 

 

- La idea inicial que ha pensat és la diversitat a la Vall del Llémena, 
donat que aquesta, engloba els petits municipis de Canet (500 hab.), 
Sant Martí (600 hab), Sant Aniol de Finestres (300 hab). 

- Treballen la població, la fauna, la flora de la Vall.  

- Han fet una xerrada adreçada a l’alumnat de 3r i 4r, “Canet fa 50 anys” 
feta per un pare i un fill, van explicar com era l’escola d’abans, i com era 
el poble, les famílies, van portar objectes de treball d’abans (llum de 
carbur…). 

- Posteriorment, el mes de març, el  tutor, inicia una nova unitat 
didàctica de l’estudi de la població a partir de l’origen de procedència 
dels alumnes, dels seus avis i pares. 

- Han passat una enquesta cada alumne a la seva família. Han elaborat 
gràfiques en grans murals que tenen penjats en una paret de l’aula. 

- Ha treballat com a procediment, ensenyar a fer mostrejos i fer el buidat 
de les enquestes 

- Finalment han tret conclusions a partir de les gràfiques del lloc d’origen 
dels familiars. Bàsicament l’alumnat descobreix la diversitat de 
procedència dels seus avis i pares.  

- També es planteja posteriorment, treballar l’arbre genealògic i fer les 
biografies de cada nen/a, només visual (a través de fotos) per que 
observin les diferents etapes de les seves vides. 

 

Àrees implicades - Ha treballat de manera interdisciplinar les: Socials, naturals, llengua i 
matemàtiques
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 matemàtiques. 

 

Professorat implicat 

 

- Mestre tutor de 3r.  

- Mestre de 1r, ha fet una unitat didàctica molt puntual. 

- La Mestra de música, tot i estar interessada encara no s’ha pogut 
incorporar al projecte (per problemes de salut) potser s’incorporarà l’any 
vinent. 

- No hi ha un plantejament global a nivell de tota l’escola. La informació 
que s’ha traspassat ha estat a nivell de cicle mitjà, alguna activitat 
puntual també l’ha treballat la classe paral·lela de 3r. 

 

Hores dedicació 
setmanals 

 

- Durant el 1r. trimestre, ha treballat 12 sessions d’una hora de durada 
de socials. 

- En el segon trimestre, 3 sessions d’una hora de socials durant 1 
setmana. 

 

Hores dedicació 
setmanals per àrea 

Socials: 3h a la setmana 

Matemàtiques: 4h a la setmana 

Naturals: 2h a la setmana 

 

Cursos implicats 

 

La classe paral·lela de 3r. ha treballat puntualment l’enquesta a les 
famílies i les gràfiques. 

 

Nombre alumnat 
implicat 

 

La classe de 3r. un total de 23 alumnes. 

Temporalització 
projecte 

 

El primer trimestre, ha estat dedicat íntegrament. 

El segon una setmana.  

Incidències – 
Problemes inicials 

 

- La població escolar de l’aula de 3r, només té un alumne d’origen 
estranger i en general en l’escola no hi ha població immigrant de 
nouvinguts, això dificultava pel tutor, inicialment el treball de la diversitat 
amb les famílies.  

- Posteriorment el tutor va iniciar el treball d’estudi del lloc d’origen dels 
avis i pares de la classe, per tal d’arribar a treballar la diversitat de les 
famílies. 

 

Participació família 

 

- Ha estat puntual però molt bona. Els pares i mares, van respondre 
amb total participació a l’enquesta sobre el lloc d’origen i d’altres dades 
puntuals.
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puntuals. 

 

Participació altres 
actors socials 

 

- Van col·laborar dos veïns explicant “Canet fa 50 anys” en una xerrada 
que va estar molt ben rebuda per la mainada. 

 

Relació del projecte 
centre amb projecte 
general 

- No hi ha una relació explicitada.  

- Posteriorment el Mes de maig, sorgeix el Projecte de Comissió del 
Medi de realitzar sortides per la Vall del Llémana. 

 

Altres - L’escola pràcticament no té alumnat nouvingut, els pocs que hi ha, són 
nascuts a Catalunya. El concepte de “diferent “ pràcticament no és 
visible en l’escola. 

 

 



 52  

 

Primera Fase 

Centre CEIP BORDILS. Bordils 

Jordi Bassa (1a. Visita 16 de febrer de 2005) 

Títol Projecte 

 

LA POBLACIÓ DE L’ESCOLA 

Objectius Projecte 

 

 

- Partir d’una situació real, la població de les famílies de l’escola, es 
treballaran conceptes de les ciències socials, matemàtics i les TIC. 

- Aprendre com es fa una recerca des del punt de vista demogràfic.  

Annex 1. Programació detallada on s’especifiquen els objectius 
referencials de cadascun dels procediments. 

Descripció Projecte 

 

 

 

- Es planteja com un joc, un poble imaginari BORMAVELL, aquesta 
comunitat, són en realitat totes les famílies de l’escola. Tota la mainada 
dels cursos 5è i 6è, participa directament, passant una enquesta a 
cadascuna de les famílies del poble, que tenen fills/es a l’escola. La 
mostra és d’un total de 412 persones. 

L’estudi es planteja amb una vessant molt pràctica, el treball de camp,  es 
presenta a la mainada com un treball de recerca, en que s’han de 
responsabilitzar de fer-ho el millor possible, perquè les dades que recullin, 
han de reflectir la realitat. 

- Es preveuen cadascú dels procediments que han d’utilitzar com ara: 
elaboració dels ítem que contempla l’enquesta, protocol de les visites a 
les llars familiars, tabulació dels resultats, elaboració de gràfiques, 
estadístiques i percentatges dels resultats, entrada de dades als 
ordinadors, elaboració d’un dossiers amb tot el treball desenvolupat (cada 
alumne/a portarà a casa seva) i exposició pública dels resultats (a través 
de la revista de l’escola). 

- Finalment l’elaboració de conclusions, en tots els aspectes que 
contempla el treball, són una bona mostra del que han après la mainada 
a partir d’aquest projecte.  

 

Àrees implicades 

 

- És un treball interdisciplinar de matemàtiques i ciències socials ja que a 
partir de les dades matemàtiques s’estudia la població i les seves 
característiques en una data determinada (gener / 05). 

- Els aspectes que es treballaran corresponen a aquest continguts:  
Piràmide d’edat; Emigració i mobilitat; Sectors econòmics; Nivell cultural 
(estudis i llengües que parlen); Sentiment de comunitat.... 

(caldrà mirar la programació per afegir aquesta llista). 

 

Professorat implicat 

 

El tutor de 5è i la mestra de música (posteriorment no va ser possible la 
participació de la mestra, degut a baixa per malaltia). 

Tot el claustre, ha estat informat d’aquest projecte de treball, però només 
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l’ha treballat el mestre tutor. 

 

Hores dedicació 
setmanals 

 

Inicialment estava previst, un total de 8 sessions, 2h. a la setmana, al 
llarg de 6 setmanes. Però en la pràctica, s’ha allargat més temps, tot i que 
la dedicació en hores setmanals no ha estat més. 

 

Hores dedicació 
setmanals per àrea 

- 8 sessions: confeccionar l’enquesta, exercicis de població, buidat de les 
enquestes, introducció de les TIC (gràfics), elaboració de conclusions. 

  

Cursos implicats 

 

5è i 6è (La previsió: tota l’escola l’educació musical, no s’ha pogut fer) 

Nombre alumnat 
implicat 

 

42 entre les dues classes 

Temporalització 
projecte 

 

- Gener: es passa l’enquesta a les famílies (cada nen/a en farà tres) 

- Febrer: es tabulen els resultats i s’elaboren les conclusions 

- Març: s’elabora el dossier de l’alumne i del mestre amb la recollida de 
tots els treballs que ha generat aquest projecte. 

 

Incidències – 
Problemes inicials 

 

El treball s’ha allargat més del que s’havia previst inicialment. 

Participació família 

 

- Totes les famílies de l’escola seran enquestades a casa seva pels 
alumnes. La participació ha estat molt bona, només algun cas aïllat ha 
demanat explicacions a l’escola del per què de l’enquesta. Inicialment 
pensen que tothom col·laborarà. Finalment, només no s’han recollit les 
enquestes d’unes tres o quatre famílies. 

- En algun cas l’alumnat d’ètnia gambiana o marroquina, han fet cadascú 
les seves pròpies famílies, per decisió pròpia. 

- La mainada a la classe, havia previst un protocol per les visites: saludar, 
presentar-se, presentar el treball, com recollir les respostes de l’enquesta.

 

Participació altres 
actors socials (altres 
entitats) 

 

No els ha calgut. 

Relació del projecte 
centre amb projecte 
general 

- Molt lligat a la dinàmica general de l’escola, en quan al lligam que tenen 
de participació i col·laboració amb les famílies. Els resultats d’aquest 
treball es faran públics a través de la revista de l’escola “Trip Trap” que 
presenten durant la Setmana Cultural (mes d’abril), en que fan moltes 
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activitats i participen les famílies. 

 

Altres - Al mestre li està resultat molt profitós aquest projecte i els resultats que 
està recollint, tot i que se li allarga més del que havia previst. 
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Primera Fase 

Centre CEIP Carme Auguet. Girona           

Pilar de Bolós (1a. Visita 17 febrer de 2005) 

 

Títol Projecte El Barri dels pares i de les mares 

 

Objectius Projecte 
 

 

- Fer conèixer a l’alumnat l’entorn, poble o país d’on són originaris. 
Com era i similituds o diferències amb el temps i l’entorn actual 

- Connectar la realitat personal amb la societat on conviuen ara 

- Utilitzar la llengua oral i escrita amb clara finalitat comunicativa 

- Descobrir utilitats dels mitjans audiovisuals i informàtics (de les TIC)

Descripció Projecte 

 

 

 

- Descobrir i conèixer el lloc d’origen de les famílies, a través d’una 
recerca de diàleg amb les mares o pares, que seran enregistrades, 
tot despertant inquietuds vers l’origen familiar i fomentar les relacions 
entre famílies amb els seus fills o filles.  

- Cercant l’acceptació de sentir-se orgullosos del seu passat, del seu 
barri poble o país tot enriquint-se el grup classe donant a conèixer 
altres entorns i  altres cultures. 

- S’obrirà un ventall d’aprenentages socials amb la introducció de 
nous conceptes (barri, poble, província, país, continent, llengües 
minoritàries, costums...), i altres llenguatges (l’audiovisual), es 
treballaran nous procediments (treball amb enquestes, amb mapes, 
amb càmeres de vídeo, fotografies i mitjans informàtics). 

- També es farà un treball interdisciplinar amb temes de naturals, 
relacionats amb el barri (estudi de animals i plantes, insectes i 
vertebrats, l’entorn del Ter i el riu mateix). 

- Han realitzat visites pel barri, tot fent observacions i fotografiant el 
més rellevant per a treballar a l’aula. Després han realitzat murals. 
Ha elaborat material propi pel que fa a tots els aspectes treballat del 
barri (fitxes..) 

Àrees implicades Socials, Naturals, Educació Musical i TIC 

 

Professorat implicat Dues tutores de 3r i 4r. de primària i la mestra de música. 

Hores dedicació setmanals 

 

Unes dues sessions setmanals sobre el tema, amb certa flexibilitat 
(algunes setmanes poden ser quatre o només una). 

 

Hores dedicació setmanals 
per àrea 

Dues sessions de naturals, dues de socials, una d’informàtica i una 
de llenguatge musical (aquesta un temps concret). 
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per àrea  

Cursos implicats 

 

Dues classes: 3r i 4r (l’altra mestra no participa en el projecte). 

Durant la Setmana Cultural, la programació de música  intervindrà 
tota l’escola des de EI fins a CS. 

 

Nombre alumnat implicat 20 en total (10 de 3r i 10 de 4r). 

 

Temporalització projecte La previsió inicial va ser d’un trimestre (tot i que en realitat li ha durat 
dos trimestres). 

  

Incidències – Problemes 
inicials 

 

- Certes dificultats inicials de que les mares o els pares s’acostin a 
l’escola a ser entrevistades, sigui per por o vergonya, per 
incompatibilitat d’horaris, per poques ganes, per ...  

- Segons la mestra “Les aportacions que fan les famílies d’aquí és 
menys que mínima, tenen història recent amb diferències poc 
interessants vers els seus fills”. 

 

Participació família 

 

- Es passarà una enquesta a totes les famílies i s’entrevistarà a les 
mares (algunes immigrants marroquines i africanes), els seus fills 
faran traducció simultània i s’enregistraran les entrevistes.   

- Finalment de 20 famílies, han vingut dues mares, tot insistint i 
concretant pel dia que proposaven elles. 

 

Participació altres actors 
socials  

- No han calgut 

Relació del projecte centre 
amb projecte general (altres 
entitats) 

- Al cicle inicial també treballen el barri. 

- A cicle superior fan enquestes a  alguns avis o àvies i estudien 
l’origen, d’on provenen i ho situen en el mapa. 

- Les mestres, no han coordinat però la feina conjuntament.  

- La mestra d’educació musical farà les aportacions al projecte, 
organitzant la setmana cultural, la plantejaran com a Intercultural, 
farà referència als cinc continents i es proposa treballar cada dia de 
la setmana un continent fent conèixer: audicions, cançons i danses, 
tradicions i gastronomia d’algun país del continent. 

 

Altres - La mestra no se sent prou satisfeta, degut al poc recolzament i poca 
participació per part de les famílies. 
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Primera Fase 

Centre CEIP LES GUILLERIES. Sant Hilari Sacalm. 

 Nuri Guitart (4r) i Rosa Grabulosa (6è)  

(1a. Entrevista 21/04/05)   

 

Títol Projecte 

 

L’ESTUDI DE LA PRÒPIA HISTÔRIA 

Objectius Projecte 

 

 

- Conèixer el propi jo (de cadascú dels alumnes) les característiques 
físiques (pes, alçada...) i psicològiques (gustos, preferències, 
sentiments..). 

- Conèixer el propi origen i el de les seves famílies (pares i avis) 
situant-lo en mapes. 

- Conèixer totes les dades de localització familiar (cognoms sencers, 
domicili...) 

- Conèixer les festivitats de la pròpia localitat i les de l’origen familiar. 

- Aprofundir en els valors que afavoreixen el respecte i la bona 
convivència. 

- Aprendre a identificar i valorar la diversitat que es dóna a l’aula, 
escola i poble. 

- Saber que tots som iguals i diferents alhora. 

  

Descripció Projecte 

 

 

 

S’aplicarà a les dues aules de 4t.: 

- Es planteja treballar la composició de l’entorn familiar, les relacions 
de parentiu, les dades relatives a la pròpia família: Dades personals 
d’identificació (nom complet dels pares, adreça, codi postal, telèfon). 
Les dades s’han recollit a partir d’una petita enquesta i les converses 
familiars entre la mainada i la seva pròpia família. 

- Faran un arbre genealògic que s’exposarà en un mural propi, 
juntament amb les dades personals i familiars de cadascú dels 
alumnes. La recollida d’aquest treball, s’ha exposat a l’aula, a partir 
de cartells fets per cada alumne.  

- Explicaran als companys d’on són els seus avis (situaran en un 
mapa de la Península Ibèrica i Nord d’Àfrica el lloc d’origen dels 
avis). S’ha fet de manera col·lectiva el buidat de les dades de 
l’enquesta, a l’hora que es situava al mapa. 

- Han treballat les festes més populars i celebrades en la localitat 
(Sant Hilari) i país (Catalunya) tot analitzaran les semblances i 
diferències amb les dels llocs d’origen dels seus pares i avis. El 
Nadal varen treballar més a fons tot comparant-lo aquesta festa amb 
el Ramadan i la festa del Xai. 
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- Desenvoluparan la idea del “protagonista de la setmana” per tal de 
conèixer més a fons, com és la vida de cadascú dels alumnes, que 
hauran d’explicar públicament com ha estat la seva vida, els seus 
records… i deixaran les dades més rellevants reflectides en el propi 
mural. 

 

A l’aula de 6è.: 

Han fet un treball interdisciplinar de matemàtiques i llengua. 

- Treballaran les Taules de doble entrada per a recollir les 
informacions de les dades familiars. 

- L’estudi demogràfic de les dades recollides, tot treballant les 
gràfiques. 

- L’ús de la transmissió oral com a font d’informació.  

- L’expressió d’informacions mitjançant el text escrit amb suport gràfic

- I finalment l’escolta de testimonis. 

 

Àrees implicades 

 

Treball interdisciplinar de Ciències Socials i de Llengua i 
Matemàtiques i Ciències Naturals. Transversalment treballaran tot el 
que fa referència a l’educació en valors i per la bona convivència 
(torns de paraula,  escoltar amb atenció, esforç a parlar bé; formular 
preguntes, respecte a la gent gran...). 

  

Professorat implicat 

 

Les dues tutores de les aules de 4r i la de 6è. 

També la mestra d’educació musical. 

Tot el claustre està assabentat i durant la setmana cultural (al mes 
d’abril) tota l’escola participarà en alguns tallers relacionats amb el 
tema. 

 

Hores dedicació 
setmanals 

 

- A 4r. S’han plantejat treballar una hora a la setmana, durant tot el 
curs i fins que acabin. S’ho plantegen de manera transversal i no 
volen acotar-ho exclusivament al que inicialment varen programar. 
Volen treballar tots els aspectes que vagin sortint. 

- A 6è. Han treballat de manera intensiva, 9 sessions d’una hora de 
durada. 

 

Hores dedicació 
setmanals per àrea 

- A 4r: 1h. Setmana durant sis mesos. 

- A 6è: 7h de Socials i 2h han estat dedicades a las matemàtiques. 

 

Cursos implicats 

 

- Les dues aules de 4r. i la previsió de tota l’escola en l-’educació 
musical.  

- L’aula de 6è, 9 hores 
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- Des del claustre, estan treballant en la construcció d’un Fòrum amb 
un domini propi per tal de facilitar la comunicació interna entre tota 
l’escola.  Es pot consultar a http://ceipguilleries.org 

Nombre alumnat implicat 

 

Entre les dues aules de 4r. Un total de 28 alumnes (14 i 14). 

L’aula de 6è, 18 alumnes. 

Temporalització projecte 

 

- El mes de gener han passat l’enquesta a les famílies (dades dels 
pares i avis sobre el sector de producció, la feina que feien al seu lloc 
d’origen).  

- La classe de 6è, han fet el buidat de les enquestes. 

- La classe de 4r estan elaborant els murals personals amb totes les 
dades treballades. 

Incidències – Problemes 
inicials 

 

- Certes dificultats en respondre l’enquesta, per part dels pares 
immigrants sense papers. Les mestres pensen que han pogut tenir 
certa por, per ser persones sense regularitzat, i respondre al tema del 
sector de producció, els hi creava problemes. Han estat casos aïllats.

Participació família 

 

- En general ha estat positiva, generalment hi ha força vinculació de 
l’escola amb els pares, i estan acostumats a que se’ls demani 
informació des de l’escola. 

Participació altres actors 
socials (altres entitats) 

- L’Ajuntament s’havia compromès a facilitar les dades del cens de 
població, de l’any 1980 fins 2004. 

Relació del projecte centre 
amb projecte general 

- Relació amb les famílies: Durant la Setmana Cultural de l’escola, les 
classes de 4r. han treballat el joc ”El Restaurant del Món” han 
conegut que menja i no menja la gent d’arreu del món. 
Posteriorment, s’han centrat en un aliment bàsic “el pa”, han 
experimentat a través d’un taller amb l’aportació de mares del país i 
d’altres marroquines, com es fa un pa diferent, tot i que els ingredient 
són exactament el mateixos i com la forma de treballar-lo determina 
que un pa sigui de gust diferent de l’altre, i alhora tots dos molt bons 
per menjar. Aquesta activitat, ha estat molt valorada per la mainada i 
la participació de les mares va ser molt i molt positiva. Podríem dir 
que va ser una lliçó pràctica de convivència mentre les dues mares 
feien i anaven explicant com fer el pa. 

- Publicaran els resultats del treball de les enquestes i dels dos 
tallers, a la revista de l’escola per la diada de Sant Jordi. 

Altres - Tot el procés de treball, està siguent molt bé valorat per les mestres 
i molt motivador per la mainada. 
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Primera Fase 

Centre CEIP Santa Margarida. Quart 

Coralí Colprim. (1a. visita: 22 d’abril de 2005) 

Títol Projecte ELS JOCS POPULARS AL MÓN 

Objectius Projecte 

 

 

- Treballar la diversitat a partir de l’àrea d’educació física 

- Conèixer la bibliografia que existeix sobre el tema 

- Elaborar un dossier de fitxes amb jocs nous que recolliran  de 
les famílies, els que jugaven quan eren petits els pares, mares i 
àvies. 

- Inventar nous jocs a partir de la recollida 

- Conèixer jocs del món. 

- Conèixer països del món a partir a través de les àrees de 
llengua, socials, educació física i educació musical 

Descripció Projecte 

 

 

 

- Es planteja el projecte a tota l’escola, donat que la mestra 
d’educació física té tots els cursos. 

- Es planteja la recollida d’informació a nivell de totes les famílies 
EI i CI de l’escola. 

- S’elaborarà un arxiu (en format de fitxes) perquè quedi recollida 
la informació dels jocs a nivell de cicles.  

Àrees implicades 

 

- Educació física, educació musical, socials, llengua i finalment 
també les TIC (elaboració d’un díptic fet per la mainada).  

Professorat implicat 

 

- La comissió cultural de l’escola assumeix organitzar una 
Setmana Cultural per Sant Jordi, amb la programació sobre “Els 
jocs populars al món” com a cloenda de les diferents activitats 
que organitzin.   

- 4 mestres (EI i CI) participaran dels assajos i de la recollida 
d’informació. 

- La mestra d’educació física i la de educació musical.  

Hores dedicació setmanals - 1h. d’educació física per cada curs  

Hores dedicació setmanals 
per àrea 

- Calculen blocs de treball de 12h per les diferents àrees de 
llengua, socials  

Cursos implicats 

 

- Educació Infantil i Cicle Inicial en la recollida dels jocs, amb la 
demanda a les famílies. 

- La classe de 6è, (20 alumnes), faran la recollida de jocs de 
falda. 

- Tots els cursos en la cloenda de la Setmana Cultural tot 
realitzant un joc cadascú.  
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Nombre alumnat implicats - Tota l’escola   

Temporalització projecte - Programació i realització ha durat tot el tercer trimestre 

Incidències – Problemes 
inicials 

 

- La resposta dels pares ha estat molt minsa pel que fa a la 
recollida de jocs. Alguns aportaven adreces de pàgines webs, en 
comptes de jocs explicats, en la petita enquesta que se’ls va fer 
arribar a través dels seus fills.  

- No han recollit gaires jocs del món. 

Participació família 

 

- Dos pares s’han ofert a anar a explicar directament a l’escola 
jocs de quan ells eren petits. 

Participació altres actors 
socials 

- No ha calgut 

Relació del projecte centre 
amb projecte general 

- S’ha treballat globalment les àrees implicades de manera 
interdisciplinar. 

- S’ha pogut implicar a tota l’escola i la mainada ha estat molt 
motivada. 

Altres 

 

- Tot i les dificultats inicials que trobava la mestra, a mesura que 
anava concretant el projecte, i veient que la mainada s’anava 
engrescant, li ha resultat molt profitós. 

- L’escola no té alumnat nouvingut. El concepte de “diferent”,  
pràcticament no és visible en l’escola 
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ANNEX 3 
 

SEGONA FASE. GUIÓ D’ENTREVISTA AL PROFESSORAT 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 

curricular? 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofitareu d’aquest material de cara 

al curs vinent? 

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdisciplinaritat, trencant amb les 

separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? Com 

valoreu l’experiència? 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins de la 

unitat. Com heu tractat la diversitat? I la Unitat? 

5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat? Pel que fa a la: 

 - Participació 

 - Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

6. I el grau participació de les famílies? (en participació i entusiasme) 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 

pública, etc). 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

9. Ens interessa ara saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs 

vinent. És a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 

intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després del 

procés. 

11. De manera global, Quina és la vostra opinió (la del professorat) respecte a 

la intervenció? 

12. Finalment, Hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interessades en 

participar en el projecte? 

 

Moltes Gràcies 
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 Recollida Informació Segona Fase 
 

Segona fase. Entrevista al professorat 

 

Escola: CEIP  

Localitat: Bordils  

Data: abril 2005 

 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 
curricular? 

No s’han fet canvis, s’han reestructurat els continguts i s’ha introduït el treball 

dels gràfics a matemàtiques. S’han fet més coses. 

 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofiteu d’aquest material de cara al 
curs vinent? 

S’ha elaborat material nou. S’ha plantejat com un dels projectes que 

realitzem en el centre. Cara l’any vinent s’aprofitaran les dades però no es 

tornaran a fer les enquestes. 

  

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdiciplinarietat, trencant amb les 
separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? 
Com valoreu l’experiència? 

S’ha produït una interdisciplinarietat total entre CS,  matemàtiques i expressió 

oral. L’experiència ha estat molt positiva. S’ha fet un treball de recerca. 

 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins la unitat. 
Com heu tractat la diversitat? I la unitat? 

La unitat ha consistit en considerar l’escola una sola població BORMAVELL 

malgrat que els alumnes vinguin de tres pobles diferents que donen nom al poble 

inventat: Bordils, Madramanya i Sant Martí Vell. 

La diversitat: l’escola és molt plural, hi ha gent de molts llocs del món però 

estan tot allí. L’escola és un lloc d’unió. 

S’ha donat una comunicació entre les cultures a través de l’enquesta i alhora hi 

ha un sentit de comunitat. S’ha vist que “emigrants ho som tots”. 
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5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat pel que fa a la?: 
a. Participació 
b. Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

La participació ha estat molta i molt positiva. Varen costar recollir les últimes 

enquestes i en varen quedar alguna per fer. Hi ha posat molt d’entusiame. 

Els ha costat treure conclusions. No varen saber treure conclusions 

comparant gràfics.  

 

6. I el grau de participació de les famílies? (en participació i entusiasme) 

Hi ha hagut molta participació de les famílies. S’ha passat l’enquesta a 420, 

només no han contestat 4 o 5. Alguna família ha demanat de què tractava el treball.  

 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 
pública, etc.) 

No s’ha demanat cap col·laboració. 

 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

Es una edat en la que els has d’estar a sobre. Només hem tingut petits 

problemes a l’hora de classificar les dades perquè hi havia preguntes de l’enquesta 

que no quedaven prou clares. 

 

9. Ens interessa saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs vinent. És 
a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

S’aprofitaran els materials elaborats aquest any. 

 

10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 
intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després 
del procés. 

Han assolit els coneixements en general, i en aquest aspecte, tots i molt bé, pel 

que fa al treball de recerca i a la demografia. Han crescut. S’han sentit útils i 

importants. 

 

11. De manera global, quina és la vostra opinió ( la del professorat) respecte a la 
intervenció? 
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Mol positivament. 

 

12. Finalment, hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interessades en 
participar en el projecte? 

La gent del claustre ha estat informada i saben que participem en un projecte 

d’innovació de la UdG. 

L’any vinent els mestres de 5è faran el projecte del cos humà. 

 

 

Moltes gràcies  
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Segona fase. Entrevista al professorat 

 

Escola: CEIP Guillaries 

Localitat: Sant Hilari de Sacalm 

Data: 19/5/2005  

 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 
curricular? 

Cap. Quan acabem veurem com introduïm per l’any vinent. Aquest curs 

hem introduït el concepte a tots els temes (transversalitat). És un canvi en 

relació a l’any passat.  

 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofiteu d’aquest material de cara al 
curs vinent? 

El mural amb la història personal el seguirem a 5è perquè el mural a la 

classe “és un lloc que és meu”, ocasió de tertulia. Ho pensem introduir des de 

primer curs. 

 

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdiciplinarietat, trencant amb les 
separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? 
Sempre s’ha treballat a l’hora de Socials però algunes activitats les hem fet a la 
classe de llengua com ara les descripcions. 

Com valoreu l’experiència? Ens ha faltat planificar-ho més i amb més temps.  

 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins la unitat. 
Com heu tractat la diversitat? 

Hem fet la descripció física, personal (caràcter, manera de fer), origen, 

família... 

Parlem molt de les llegendes i tradicions 

 

 I la unitat? Parlant i buscant les coincidències. Ja ho diuen ells “som tots 

iguals i diferents” 
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5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat pel que fa a la?: 
a. Participació 
b. Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

Parlen si els dones contingut. Parlar d’ells mateixos els agrada 

moltíssim. Portar els materials i el que els suposa algun esforç fora de la classe 

és una altra cosa ... 

 

6. I el grau de participació de les famílies? (en participació i entusiasme).  

Molt poc en general. Per una banda detectem una manca de comunicació 

familiar però també trobem pares que aprenen a partir dels nens. Volen conèixer el 

que no saben. 

 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 
pública, etc.) 

Hem demanat informacions a l’Ajuntament i encara esperem la 

resposta. 

 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

No hi ha incidències. 

 

9. Ens interessa saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs vinent. És 
a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

Si som mestres tutores de 5è amb els mateixos alumnes, planificarem al 

llarg de tot el curs una sèrie d’activitats a realitzar en les diferents àrees, una 

cada mes i les anirem recollint en el mural que arrossegarem. 

 

Actualitzarem el mural amb la foto, mesura, pes i novetats que s’han 

produït en la seva història. 

 

També creiem que dins el temari de Naturals de 5è   podrem incloure-hi 

més activitats que s’interrelacionin amb socials. 
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En la primera reunió de pares del curs vinent els explicarem clarament 

el projecte per tal d’informar-los bé i així esperem que responguin millor a les 

demandes. Volem incorporar la història familiar a cada tema. 

 

10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 
intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després 
del procés. 

Quantificar-ho és impossible. Però han captat el missatge diuen “con 

que som iguals som diferents” 

Pregunteu directament als nens, diu l’ entrevistadora.1  

 

11. De manera global, quina és la vostra opinió ( la del professorat) respecte a la 
intervenció? 

Veuen el treball de la diversitat com una cosa general que ha 

d’impregnar tot el curriculum, no com una cosa de les àrees. 

 

12. Finalment, hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interessades en 
participar en el projecte? 

Encara no hem explicat clarament el projecte ja que nosaltres no ho tenim del 

tot lligat i clar. 

La mestra de música hi està molt disposada i quan vam explicar 

l’enquesta a tothom li va semblar bé. Fins i tot varen ser els alumnes de 6è amb 

la seva tutora els que van fer els comentaris dels resultats. 

 

Moltes gràcies  

 

                                                 

1 Cal dir que a la sessió de revisió final varen aportar molt informació nova i varen 

entregar les enquestes que havien respost els alumnes. 

   



 69  

Segona fase. Entrevista al professorat 

 

Escola: CEIP 

Localitat: Sant Gregori 

Data: maig 2005 

 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 
curricular? 

Introducció de l’idea de diversitat a l’estudi de la localitat, hem estudiat altres 

municipis de la Vall a part del de Sant Gregori on està situada l’escola. Més tard, al 

mes de maig, veient l’èxit de Bordils, hem introduït els gràfics sobre la procedència de 

les famílies a matemàtiques.  

 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofiteu d’aquest material de cara al 
curs vinent? 

Les fitxes dels municipis de la Vall del Llémena i els gràfics sobre la 

procedència dels nens de l’escola. 

 

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdiciplinarietat, trencant amb les 
separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? 
Com valoreu l’experiència? 

Hem relacionat les mates amb socials. Les gràfiques han resultat molt 

motivadores. 

 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins la unitat. 
Com heu tractat la diversitat? I la unitat? 

Encara que no tenim molts nens immigrants hem treballat l’actitud. El 

poble és tancat. Només tenim un nen marroquí a classe i el seu pare 

s’avergonyia del seu l’origen i deia que havia nascut a Roma. Després de 

l’enquesta el nen diu que és del Marroc. Els altres nens s’han obert a ell i ara 

està orgullós del seu origen. Hem dit “l’important no son els orígens sinó les 

persones”. 

 

5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat pel que fa a la?: 
c. Participació 
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d. Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

Participació molt bona, molt d’entusiasme. Han acceptat molt bé les opinions 

dels altres.  

 

6. I el grau de participació de les famílies? (en participació i entusiasme) 

Les famílies molt bé. Han contestat amb molta cura les enquestes: Molts 

trucaven als avis per saber on havien nascut. 

 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 
pública, etc.) 

L’alcalde i el seu fill van venir a explicar coses d’abans del poble, quan fèiem el 

treball sobre la Vall. 

 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

Primer havíem preparat un treball sobre la diferència entre els municipis de la 

Vall del Llémena i al final he pogut fer els treball sobre els orígens de la família 

aprofitant la classe de matemàtiques.  

 

9. Ens interessa saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs vinent. És 
a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

Ampliarem l’experiència a 4art  amb algun altre tema. Treballarem més temes 

dels pobles. 

 

10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 
intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després 
del procés. 

Molt bé coneixen els pobles de la Vall 

 

11. De manera global, quina és la vostra opinió ( la del professorat) respecte a la 
intervenció? 

Molt bé i molt motivadora, molt participativa per part dels nens. Han aportat 

llibres, fotos, etc.  
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12. Finalment, hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interesadse en participar 
en el projecte? 

El mestre de 1er. 

 

 

Moltes gràcies 
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Segona fase. Entrevista al professorat 

 

Escola: CEIP Carme Auguet  

Localitat: Girona 

Data: 26-5-2005 

 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 
curricular? 

No hem usat els llibres de text a C. Naturals i a C. Socials 

 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofiteu d’aquest material de cara al 
curs vinent? 

S’han fitxes noves per estudiar el barri. S’ha utilitzat la camera de fotos. Ha 

resultat més fàcil a Naturals. Les fotos s’han utilitzat a d’altres àrees. 

Els materials elaborats s’utilitzaran a tercer l’any vinent, si a la mestra li 

va bé.   

 

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdiciplinarietat, trencant amb les 
separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? 
Com valoreu l’experiència? 

S’han realitzat activitats conjuntes amb altres cicles però no s’ha fet un treball 

interdisciplinar.  

 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins la unitat. 
Com heu tractat la diversitat? I la unitat? 

S’ha fet a la setmana cultural. S’ha estudiat el món: unitat. Cada dia s’estudiava 

un continent. També hi ha intervingut música amb les cançons i les dances. 

 

5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat pel que fa a la?: 
e. Participació 
f. Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

Si, molt.  

 

6. I el grau de participació de les famílies? (en participació i entusiasme) 
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No n’hi ha hagut. Només dues famílies, dues mares van explicar com era el 

barri abans. El contacte amb les famílies es va fer mitjançant una nota escrita que es 

va entregar als nens. 

(L’entrevistada fa un judici de valor sobre el nivell del barri)  

 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 
pública, etc.) 

No s’ha demanat intervenció de cap altre institució. 

 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

La proposta de treball d’aquest any ha estat un intent de trencar amb la inèrcia 

del treball  amb llibre de text. 

A les sortides es trenca el treball per àrees. 

 

9. Ens interessa saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs vinent. És 
a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

Si fes 4art continuaria l’experiència. Aprofitaré la base, els que han après els 

nens. També s’hauria d’experimentar a altres cicles. 

 

10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 
intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després 
del procés. 

Han après continguts. 

 

11. De manera global, quina és la vostra opinió ( la del professorat) respecte a la 
intervenció? 

Contenta d’haver començat el treball. Vol utilitzar-ho per dinamitzar els 

altres, si és possible.  

 

12. Finalment, hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interessades en 
participar en el projecte? 

Els de música han participat en la setmana cultural. 

 

Moltes gràcies 
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Segona fase. Entrevista al professorat 

 

Escola: CEIP 

Localitat: Quart 

Data: 19-5-2005 

 

1. Em podríeu resumir quins han estat els canvis introduïts a les àrees a nivell 
curricular? 

Canvi de plantejament a Educació Física. Més participació del nens. Més 

implicació per part dels mestres perquè treballàvem amb els més petits . Hi ha hagut 

canvis d’organització en els cursos. 

 

2. Heu elaborat nou material? Quin? Què aprofiteu d’aquest material de cara al 
curs vinent? 

Si, s’ha creat material nou: joc del 71/2, dels pinyols, xerranca, etc. S’han pintat 

xerranques al pati com alternativa al futbol. 

S’han fet fotos, s’ha recollit cançons, moltes versions de música, se n’han 

inventat de noves. 

S’ha recopilat molt material. 

 

3. Hi ha hagut cap intent d’augmentar la interdiciplinarietat, trencant amb les 
separacions rígides entre les àrees? En cas afirmatiu, en què han consistit? 
Com valoreu l’experiència? 

S’ha trencat la separació entre les àrees. S’ha treballat E.F., la música, 

la informàtica per recopilar  les fotos i més tard el dibuix, el dibuix per fer el 

tríptic. 

L’any vinent es vol ampliar a llengua al C. Inicial. 

S’elaborarà un material a part del que han recollit. 

 

4. Un dels objectius de les intervencions era tractar la diversitat dins la unitat. 
Com heu tractat la diversitat? I la unitat? 

S’ha adaptat l’idea de diversitat a la realitat de l’escola. Diversitat vol dir 

acceptació de tot l’alumnat. S’ha fet poca cosa del món donat que a l’escola hi ha poca 

diversitat. 
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La unitat ha estat el joc tradicional. El joc com a mitjà de comunicació 

entre tots. També s’ha treballat la creativitat: s’han inventat jocs. 

 

5. Com valoreu el grau de participació de l’alumnat pel que fa a la?: 
g. Participació 
h. Entusiasme, acceptació de l’activitat favorablement... 

Ha costat recollir les fitxes de jocs que havien d’aportar les famílies. 

Molt d’entusiasme al jugar. Poca participació en la recollida. Quan se’ls 

dóna tot mastegat  hi ha molta participació. 

 

6. I el grau de participació de les famílies? (en participació i entusiasme) 

Poca participació del pares. Un pare i una mare s’han ofert a venir a explicar a 

l’escola com es juga un joc. 

 

7. I el d’altres actors que hagin pogut intervenir? (associacions, administració 
pública, etc.) 

No estava prevista la seva participació. 

 

8. Quines incidències destacaríeu en l’execució de les vostres propostes? 

Modificacions sobre la marxa: El pas de la teoria a la pràctica. Havíem comptat 

amb la participació de les famílies i això ens va obligar a un canvi d’estratègia. 

S’ha fet una trobada conjunta de tota l’escola no prevista anteriorment. 

 

9. Ens interessa saber què aprofitareu de l’experiència de cara al curs vinent. És 
a dir, quines són les implicacions de la intervenció respecte el proper curs? 

A educació física: s’ampliarà el recull de jocs i es dedicarà una sessió al joc, de 

les dues que estan previstes a la setmana per tal d’afavorir la participació. 

A matemàtica es va jugar i ara s’estendrà a tots els cicles. 

S’incorporarà la llengua a cicle inicial. 

S’incorporarà la música i l’ informàtica.   
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10. Com avaluaríeu els coneixements adquirits per l’alumnat respecte a la 
intervenció? Es tracta de valorar l’aprenentatge de l’alumnat durant i després 
del procés. 

Positiu. Han intervingut de 1er a 6è. Milloren i disfruten més: major grau 

de coneixement entre ells (major cohesió), respecte a cadascú (diversitat), 

estimulació de la creativitat, cerca d’alternatives. Hi ha hagut un canvi d’actitud.   

 

11. De manera global, quina és la vostra opinió ( la del professorat) respecte a la 
intervenció? 

Bona. Idea col·lectiva del claustre2 per a la setmana cultural. 

 

12. Finalment, hi ha hagut altres mestres/àrees del centre interessades en 
participar en el projecte? 

Les mestres de cicle inicial que són molt emprenedores.  La informàtica, la 

mestra de música. Un cicle va dedicar una tarda de mates. Els de llengua, no els he 

dit. Va cohesionar el centre. 

 

 

Moltes gràcies 

 

 

                                                 

2 era un claustre molt dividit i aquesta activitat que es va proposar per a  la 

setmana cultural ha sigut un punt de trobada i de canvi en la relació entre els mestres. 

Com a membre de l’equip directiu, la mestra participant està molt contenta. 
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ANNEX 4  
 
ACTES DE LES REUNIONS 

 

1ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER (26 octubre 2004) 

 

Assistents:  

Roser Batllori (UdG); Pep Cullell, Puri Molina i Carme Hereu (CRP); Jordi 

Bassa (CEIP Bordils); Bea Cruset (CEIP L’Estació); Xavier Donat i Joan Juventench 

(CEIP Agustí Gifre) 

S’Excusen: 

Lluís del Carme (UdG); Pilar de Bolós (CEIP Carme Auguet); Coralí Colprim 

(CEIP Santa Margarida); Rosa Grabulosa i Núria Guitart (CEIP Les Guilleries) 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Es fa una presentació de les persones assistents, membres del grup de treball, 

tot considerant una breu exposició de motius per pertànyer al grup. 

La Roser Batllori, que actua com a formadora, aporta dos documents que 

presenta: 

 

• El coneixement del medi: tots iguals, tots diferents. El valor de la diferència. 
Que és el document marc teòric. 

• Tots iguals, tots diferents. El valor de la diversitat. Que són les idees per a 
desenvolupar el tema concret. 

 

Explica els canvis actuals de conceptes, emmarcats en un món on la 

globalització determina noves estructures de funcionament mundial, social i econòmic.  

Aquest canvis determina la necessitat de cercar noves metodologies en l’estudi 

de les ciències socials i naturals. 

Per això considera més adient i proposa un altre nom al grup de treball, raó de 

títol dels documents, on s’expliquen i justifiquen les idees de treball i recerca de 

metodologies, amb altres registres, que farem servir en aquest grup de treball. 
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Explica dos conceptes claus: el lloc d’origen i la diversitat i la pluri identitat. 

També com considerem el lloc d’entorn, com l’entorn de cadascú. La identitat és pluri 

identitat. Les característiques del medi local actual i la concreció d’un model didàctic. 

(Cal llegir els dos documents). 

 

La idea del treball a desenvolupar com a compromís per part de les escoles, 

seria crear una unitat didàctica (llibret de 5 a 10 pàgines). Cal incloure a tota la 

mainada. 

 

Per problemes de calendari, el segon trimestre, si el grup ho considera 

convenient es treballaren les ciències naturals (el cos humà?) amb en Lluís del Carme. 

 

S’estableix un debat respecte a: com farem les socials i naturals conjuntament, 

com s’estudia el paisatge, amb quines claus s’analitza?, recursos estadístics a 

“indexcat”, què ofereixen els llibres de text… 

 

S’expliquen algunes experiències d’escola: Sant Feliu, a partir d’ un Comenius, 

van generar dos vídeos (Com és el nostre poble..), com davant d’una nova proposta, 

t’obligues a fer servir nous recursos i metodologies. 

 

Finalment, valorarem l’experiència feta, com ens ha servit, quina idea de 

diversitat tenen la mainada al començar i al finalitzar la feina feta. 

 

La divulgació del material que es generi, es farà en una web que esperem 

poder muntar a partir de l’ajut de la Generalitat. 

  

S’explica la concessió d’un ajut de la Generalitat, a través de “l’Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitàris i de Recerca” perquè des de la UdG, a l’estiu, aprofitant la 

convocatòria, hem presentat el projecte, i ens ha estat concedit l’ajut, que seran d’uns 

6.200 euros. 
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Això representarà que podrem disposar d’altres assessoraments com ara dels 

professors de la UdG, Joan de la Creu (música) i Alfons Romero (avaluació) i que 

haurem de fer un seguiment acurat i una  avaluació  formal de l’experiència. També 

serà possible fer adquisicions per material que necessitem. 

 

Visionem el vídeo: El son de la nit. L’aigua. 2004. Com a exemple d’utilització 

de recursos interculturals, emet per K3, on surten mainada de: Índia, Marroc, Uganda, 

Xile i Catalunya i ens expliquen que representa l’aigua per a ells. També veiem un 

treball sobre la diversitat de locs d’origen treballat a l’escola de Bordils. Tots dos es 

presenten com exemple del que podria ser el treball a realitzar. 

 

ACORDS:  

 

• Escoles: Llegir la documentació lliurada i començar a pensar en la unitat didàctica 

 

• CRP: Fotocopiar i distribuir a tothom, de la revista IBER 21, l’article “Los conceptos 
clave en la didáctica de las ciencias sociales” de Montserrat Comas (pag. 23 a 38), 
per tal de llegir-ho per la propera trobada. 

 

Aportar una relació bibliogràfica dels materials disponibles als CRP. 

 

Connectar amb les persones absents i fer arribar els documents. 

 

• UdG: Faran la gestió amb TV3 per tal de poder disposar de còpies de vídeos 
d’altres títols, d’aquesta pogramació. 

 

• Propera trobada:  dijous 8 de novembre, de 6 a 8 al CRP 
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2ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER: Tots iguals, tots diferents. 
El valor de la diversitat (8 novembre 2004) 

 

Assistents:  

Roser Batllori (UdG); Pep Cullell, Puri Molina i Carme Hereu (CRP); Jordi 

Bassa (CEIP Bordils); Bea Cruset (CEIP L’Estació); Xavier Donat i Joan Juventench 

(CEIP Agustí Gifre); Coralí Colprim (CEIP Santa Margarida); Rosa Grabulosa i Núria 

Guitart (CEIP Les Guilleries) 

 

S’Excusen: 

Pilar de Bolós (CEIP Carme Auguet). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

Donat que s’incorporen persones absents a la primera sessió, la Roser Batllori 

fa un breu resum, idees claus, de l’enfocament del grup de treball ( cal remetre’ns als 

documents marcs). 

 

Destaca el concepte de medi en l’actualitat (territori és el món sencer, entorn, és allà 
on resolem les nostres vides: comprar, esbarjo…); la idea de pluriidentitat 
(t’identifiques amb més d’un lloc, a més de ser europeus);  
Metodologia: partir del concepte clau de diversitat, treballar la gramàtica del text 
(explicació, narració), utilitzar tècniques pròpies del coneixement del medi donant 
entrada a les noves tecnologies, generar uns guions que es penjaran a la web, la 
interdisciplinarietat entre les socials i les naturals. 
 
Pregunta: com es veu a nivell de dificultat pràctica a l’escola? S’estableix un diàleg 
d’opinió i valoració de cadascú, i de quina pot ésser la seva aportació. 
 
Per elaborar la unitat didàctica, cal considerar els mapes conceptuals de diversitat, en 
quan a les formes, el modo i els usos (fotocòpies Íber, pàg. 25, 28, 31), això ens pot 
servir de pauta. 
 
Els aspectes de disseny de la unitat discutits en la reunió queden recollits al document 
guia de l’activitat: tots igual, tots diferents. El valor de la diversitat.  
ACORDS: 
 
• Escoles: Elaborar una unitat didàctica tot treballant el lloc d’origen de les mares: 

Buscar un guió positiu 
Cercar l’itinerari personal 
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Considerar qüestions com l’alimentació, la música… 
 
• CRP: Crear un accés a Educampus, per a mantenir la comunicació, penjar els materials ...  
      Fer una recopilació de bibliografia, incloses pàg. Webs. 
 
• UdG: Elaborar un disseny d’avaluació 
 
• Propera trobada: dijous 2 de desembre, de 6 a 8 al CRP 
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3ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER: Tots iguals, tots diferents. 
El valor de la diversitat (2 desembre 2004) 

 

Assistents:  

Roser Batllori, Lluís del Carme, Joan de la Creu i Alfons Romero (UdG); Puri 

Molina i Carme Hereu (CRP); Bea Cruset (CEIP L’Estació); Xavier Donat i Joan 

Juventench (CEIP Agustí Gifre); Coralí Colprim (CEIP Santa Margarida); Rosa 

Grabulosa i Núria Guitart (CEIP Les Guilleries); Pilar de Bolós (CEIP Carme Auguet); 

 

S’excusen: 

Pep Cullell (CRP); Jordi Bassa (CEIP Bordils).  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

Es torna a fer una roda de presentacions, donat la presència dels representants 

de la UdG: Joan de la Creu (música) i Alfons Romero ( avaluació). 

 

Des del CRP s’informa que en Pep Cullell, ha obert un espai ampli de fòrum, 

correu etc. “educampus” accessible a partir del portal de la XTEC, per a utilitzar-lo 

totes les persones del grup. A partir d’ara, fora de les reunions,  les comunicacions, 

traspàs de documents, opinions … les farem per aquest mitjà. 

 

S’exposen les unitats didàctiques que han començat a elaborar les escoles, tot 

explicant els dubtes que sorgien: 

 

• CEIP Guilleries: Treballaran a nivell de 5è i 6è. A partir de la idea “El protagonista 
de la setmana”, cada setmana un/a alumne/a farà de protagonista. Han elaborat 
una unitat didàctica, és una programació molt àmplia on es contemplen tots els 
aspectes de diversitat al llarg del curs. Podran començar a experimentar, cada 
setmana amb un/a alumne/a. 

 



 83  

• CEIP L’Estació: Treballarà a nivell de 3r. A partir de la idea de triar cada nen/a un 
arbre que coneguin, pot ésser del poble o no, portaran una foto, o una fulla, han de 
parlar amb els pares per triar l’arbre. 

Ha triat l’arbre perquè opina que aquest element no genera diferències. A 

l’aula treballaran poemes, escrits, cançons, endevinalles… on el protagonista és 

l’arbre. 

La Bea ha constatat la dificultat de la mainada per identificar el lloc de 

naixement dels pares, parlen en genèric (ex. Andalusia). 

Es comenta el perill de caure en els estereotips. Cal considerar que la 

diversitat sempre és tractable i no genera discriminació, molt sovint depèn de 

l’enfocament i tacte de com es planteja. 

 

• CEIP Santa Margarida: Treballarà a nivell de tota l’escola des de l’àrea d’educació 
física. La idea que té prevista és la de “inventar un joc”. Es comenta que a la 
facultat tenen una bona bibliografia, també el CRP disposa d’alguns tipus jocs 
d’arreu del món, cooperatius… 

 

• CEIP Carme Auguet: Treballaran a nivell de 3r i 4r (amb l’altra tutora), participaran 
uns 20 nens/es. Treballaran com és el barri en l’actualitat, quines persones hi 
viuen. Passaran una enquesta a la mainada i a les famílies, entrevistaran a les 
mares (algunes immigrants, africanes i marroquines) i els seus fills faran traducció 
simultània, alhora ho filmaran. 

La Pilar llegeix els dos fulls de programació. Fa esment dels procediments 

TIC que farà servir per a desenvolupar la programació. 

 

• CEIP Agustí Gifre: Treballaran a nivell de 3r i 4r. La idea que han pensat és la 
diversitat a la Vall del Llémena, donat que aquesta, engloba els petits municipis de 
Canet (500 hab.), Sant Martí (600 hab), Sant Aniol de Finestres (300 hab). Per 
altre banda només hi tenen un alumne estranger (del Marroc). 

 

• La classe de 1r. Té programacions fetes per centres d’interès, té 25 nens a l’aula 
(només dos de fora: Reus i Colòmbia). 

Han treballat un Mandala. 

 

• Els dos CRP aporten tres fulls de bibliografia dels materials disponibles i també 
d’algunes web. 
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• Joan de la Creu, ens explica el sentit figurat de les danses, lligat a fenòmens 
naturals com ara els astres, el pas del temps etc. Per exemple la sardana ve a 
representar el rellotge, les hores del dia. Caldrà descobrir en les danses que es 
busquin, aquest sentit. Cercar danses al voltant de l’arbre.. fer una proposta 
didàctica, tot enregistrant l’activitat. 

 

• La Roser Batllori ens parla de com en una investigació, haurem de recollir el que 
s’ha fet a l’escola. L’Alfons serà la persona encarregada de fer el seguiment. 
Caldran visites als centres per recollir l’avaluació de la feina feta, dels 
procediments: materials escrits, fotocòpies, treballs de la mainada, diari de la 
mestra. Finalment proposa una altra sessió conjunta per explicar com es farà el 
seguiment. 

 

ACORDS: 

 

• Escoles: Acabar de perfilar la unitat didàctica. 

Posar la programació a educampus, a disposició del grup. 

 

• CRP: Redactar les actes i deixar-les a educampus. Vetllar per que funcioni el 
fòrum. Continuar amb la recopilació de recursos. 

 

• UdG: Formular el disseny d’avaluació 

 

• Propera trobada: dilluns 17 de gener, de 6 a 8 al CRP. 
 

• En cas de que ja s’hagi començat a experimentar la unitat didàctica es 
necessari recollir l’experiència mitjançant un diari de classe i recollint 
treballs dels infants. 
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4ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER: Tots iguals, tots diferents. El 
valor de la diversitat (17 gener 05) 

  

Assistents:  

Roser Batllori i Alfons Romero (UdG); Puri Molina, Pep Cullell  (CRP); Xavier 

Donat (CEIP Agustí Gifre); Rosa Grabulosa i Núria Guitart (CEIP Les Guilleries); Jordi 

Bassa (CEIP Bordils); Pilar de Bolós (CEIP Carme Auguet). 

 

S’Excusen:  

Lluís del Carme i Joan de la Creu  (UdG); Bea Cruset (CEIP L’Estació); Carme 

Hereu (CRP); i Joan Juventench (CEIP Agustí Gifre); Coralí Colprim (CEIP Santa 

Margarida). 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

- Es reajusta la previsió de treball d’avui, per diferent motius alies, l’equip de la 

UdG, no han pogut elaborar tot el tema del seguiment i avaluació a realitzar amb les 

escoles. 

 

- La Puri informa d’una trucada telefònica per part de la Bea Cruset, excusa la 

seva presència al grup de treball, l’hagués agradat comunicar-ho personalment, avui 

no li era possible assistir. També diu que ho explicarà a través de l’Educampus per a 

tothom. 

 

- S’acorda repassar una per una el treball que estan realitzant les escoles. 

 

Carme Auguet: 

La Pilar de Bolós ha tingut certes dificultats de que vinguessin els pares a 

l’escola, (tot i haver fer una convocatòria molt acurada) per tant la feina dels 

enregistraments  a les famílies (saber com era el barri, poble abans) se li ha retardat 

d’acords amb les seva previsió. Ha continuat treballant altres aspectes de la 

programació de la unitat didàctica.  
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Bordils: 

En Jordi Bassa, ha iniciat l’estudi de la població amb l’alumnat de 5è i 6è. L’ha 

plantejat com un treball de camp, en el que participen 42 alumnes. Han de passar una 

enquesta durant el mes de gener a totes les famílies de l’escola (Cada nen farà tres 

enquestes). Ho ha plantejat com un joc, on en un poble imaginari “Bormadrell” (Bordils, 

Madremanya i Sant Martí Vell) s’estudiarà la gent que hi viu. Ha previst 8 sessions 

(confeccionar l’enquesta, exercicis de població, buidat de les enquestes, introducció de 

les TIC per fer els gràfics i finalment, l’elaboració de conclusions. 

Sant Hilari: 

La Nuri Guitart, juntament amb la mestra de llengua treballaran al cicle 

superior, l’evolució de la població des de l’any 1980 fins l’actualitat, a partir de les 

dades que els facilitin des de l’Ajuntament. Partint d’un tema del llibre de català “Totes 

les persones som iguals” Cercol Edicions 62. 

Han construït un arbre geneològic fins els besavis, cercant les relacions de 

parentius, omplen els noms i també el lloc d'origen. També localitzen en el mapa el lloc 

d'on venen. 

Aquest dies de Nadal (dies de trobades familiars) han parlat. Continuaran amb 

una pregunta a la setmana per a tota la mainada, d’aquesta manera podran participar 

tothom (exemple: com és la teva habitació?) després enganxen els dibuixos en un 

mural, d’aquesta manera l’enfocament “El protagonista de la setmana”, podran arribar 

a tota la mainada. 

Per altra banda informen que per facilitar la comunicació interna a l’escola, 

estan construint el Fòrum amb un domini propi. Es pot consultar a http://santhilari.org. 

 

 

Sant Gregori: 

En Xavier Donat informa com a partir d’una xerrada adreçada a l’alumnat de 3r 

i 4r, “Canet fa 50 anys” feta per un pare i un fill, van explicar com era l’escola d’abans, 

inclús van portar objectes d’abans (llum de carbur…). 

Aporta les fitxes que han treballat sobre els Municipis de la Vall del Llémana i la 

seva població. 
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- Tema seguiment: Alfons Romero, explica com aquests treballs són una 

recerca i per tal cal que les intervencions dels centres a més de ser descriptives 

puguin observar-se a través d’un parell de visites als centres, la segona per avaluar 

l’activitat globalment (els materials, entrevistes als mestres, satisfacció de la mainada 

etc). Es redactarà un guió sobre la intervenció als centres 

 

- Tema plana WEB: En Pep Cullell, manifesta la necessitat de començar a moure el 
web del grup de treball, per saber quina estructura tindrà i poder exposar les 
propostes. Avisa de la necessitat de fer la previsió de recollida de materials mentre es 
desenvolupen les unitats didàctiques (fotografies, enregistraments…) per tal de poder 
tenir el material disponible quan es necessiti. 

També informa d’una web “Parlem del nostre entorn” entre dues escoles: Aiguaviva 

i Cerdanya, com una mostra d’intercanvi i de treball. 

 

- Suggeriments: La Roser Batllori, apunta la conveniència de fer un diari de 

l’activitat. Fer un recull dels treballs presentats per tot l’alumnat. Donat que en la 

segona visita es preguntarà de manera externa a l’alumnat. Finalment proposa una 

altra sessió conjunta per explicar com es farà el seguiment. 

 

ACORDS: 

• CRP i UdG: faran una reunió per tal d’acabar de lligar els temes pendents: web, 
seguiment, disseny d’avaluació, materials, pressupost … 

• Una vegada acabat el tema de socials es començaria un de naturals sobre el cos 
humà. 
• Esmenar l’acta 3ª. Explicitant la demanda d’en Joan de la Creu, respecte a si 

les escoles podran fer aportacions des de l’àrea de música. Cal fer la proposta i 
aportar les participacions de les escoles. 

• Les escoles han de comunicar al CRP, en un termini de 15 dies (fins el 31 de 
gener) si participaran en la programació de música. Un cop sabut es convocarà 
una reunió amb en Joan de la Creu. 

• La Puri tornarà a penjar l’acta a educampus, avisarà amb un @ i es posarà en 
contacte amb l’escola de Quart. 

 

• Propera trobada: Dimecres 9 de març de 6 a 8 al CRP. 
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5ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER: Tots iguals, tots diferents. El 
valor de la diversitat (9 de març 2005) 

  

Assistents:  

Roser Batllori, Lluís del Carme i Montserrat Oller (UdG); Puri Molina, Pep Cullell  

(CRP); Xavier Donat i Joan Juventench (CEIP Agustí Gifre); Rosa Grabulosa i Núria 

Guitart (CEIP Les Guilleries); Jordi Bassa (CEIP Bordils); Pilar de Bolós (CEIP Carme 

Auguet), Coralí Colprim i Montse Galiana (CEIP Santa Margarida). 

 

S’Excusen:  

Bea Cruset (CEIP L’Estació); Carme Hereu (CRP). Joan de la Creu i Alfons 

Romero (UdG) 

 

Nota: La Roser informa de que l'any vinent col·laborarà amb el grup la 

professora Montserrat Casas de la UAB que estarà a Girona en motiu del seu any 

sabàtic. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

1.- Presentació de l’aplicació de les experiències: 

  

Bordils: Jordi Bassa (5è. i 6è). Ja han acabat el treball. Actualment estan en la 

fase de treure les conclusions que les fan a nivell de petit grup per a traslladar-les 

posteriorment al grup classe. En Jordi, ha penjat a Educampus tota la documentació 

generada a l’aplicar la unitat didàctica (enquesta, gràfiques, fotografies..).També es fa 

esment la participació i les valoracions positives de la mainada que han realitzat el 

treball i sobretot de la respostes de les famílies. La Puri va anar a gravar i a parlar amb 

la mainada. 

 

Agustí Gifre: Xavier Donat (3r), ja ha acabat la unitat didàctica. Els resultats 

del treball estan exposats en tres grans murals, corresponents a cada municipi. 

L’enfocament ha estat, treballar la diversitat tenint en compte l’entorn local. Ha penjat a 
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Educampus la programació. El treball li ha destapat altres necessitats que podran 

treballar a 4r. Curs com ara “la procedència de les famílies”. Farà fotografies del mural. 

Joan Juventench (1r), ha programat una unitat didàctica del cos humà 

(esquema corporal, sentits…). Ha introduït el tema de la diversitat a partir d’una fitxa 

que va titular 

“Som diversos i vivim en llocs diferents. Tots som iguals”. Ha fet un recull de les 

característiques físiques de la mainada de la classe (pes, alçada), procedència.. n’han 

fet diverses gràfiques que estan exposades en un gran mural. Farà fotografies del 

mural. 

 

Carme Auguet: Pilar de Bolós (3r). No l’ha estat possible recollir les entrevistes 

amb les famílies, només dues mares varen anar a l’escola i tampoc li van aportar gaire 

cosa les respostes de les entrevistes. Les famílies gambianes i senegaleses no es van 

presentar pel tema de la gravació en vídeo. De les 12 mainades de la classe, tothom 

se sent dels dos llocs (origen familiar i d’aquí). Només una família parla català. 

Personalment no se sent gaire satisfeta de com ha anat el desenvolupament de la 

unitat didàctica, per la quantitat d’entrebancs amb els que s’ha trobat.També faran la 

setmana intercultural que 

al mes d'abril, amb implicació de tota l'escola, aquest any hi haurà entre altres: 

jocs, danses i cançons d'arreu del món, cada dia dedicat a un continent. La Puri va 

anar a gravar i a parlar amb la mainada. 

 

Les Guilleries: Núria Guitart (4r). El treball “Tots diferents, tots som iguals” se li 

està allargant. Ha inclòs també l’àrea de matemàtiques (pes i mesura, gràfiques..) 

socials (en què ens semblem?, festes de Nadal, del xai) han fet l’arbre genealògic i 

molta feina. Les respostes de les famílies, ha estat minsa. Han gravat en vídeo (qui és 

cadascú, els nens parlen d’ells..). Faran un resum de tot i fotos dels murals que avui 

ens han portat una mostra. Queda pendent que la Puri vagi a l’escola. 

Rosa Grabulosa (6è). Han tingut dificultats en la recollida de l’enquesta. Només 

han recollit l’origen de les famílies fins els avis. Han trobat reticències alhora de 

contestar-la. Potser la raó és què l’alt grau de famílies immigrants, tenen por a 

contestar papers i també perquè els resultats es publicarien en la revista de l’escola. 

Les mestres han estat molt rigoroses en els procediments. També aprofitaran les 

dades per estudiar la població a 5è i 6è.  
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Queda patent que l’exploració de l’estudi del medi requereix la col·laboració de 

les famílies i la comunitat, per això es planteja la necessitat de preparar a les famílies a 

començament de curs.  

També ens plantegem de rebre formació els mestres sobre el tema de 

“Medicació” per tal de paliar aquestes dificultats de la participació. 

 

Santa Margarida: Coralí Colprim (tots els cursos). Faran la programació sobre 

“Els jocs populars al món”, que té com objectiu elaborar un dossier (que estarà a cada 

classe) de fitxes amb jocs nous, que es recolliran dels pares i avis i també d’arreu del 

món. Faran la cloenda al llarg de la Setmana Cultural per Sant Jordi. Faran un taller: 

“Jocs d’arreu del món”, la comissió cultural de l’escola l’ha acceptat la proposta i tota 

l’escola estarà implicada. 34 alumnes i 4 mestres participaran dels assajos i de la 

recollida d’informació. Volen inventar nous jocs a partir d’aquesta recollida. Faran 

entrevistes als pares/mares i avis/es i es gravaran. Per l’àrea de llengua, les lectures 

partiran del llibre “la balena blanca” de Castellnou. A través de l’àrea de llengua, 

socials i educació física, coneixeran els diferents països. Calculen blocs de treball de 

12h per àrea. 

 

2.- Aportacions del materials que s’han generat (escrits, audiovisuals…) 
de mestres i mainada  

Alguna escola aporta materials, i es demana que ha mesura que es vagi 

acabant, es faci arribar una mostra al CRP i tot el que es pugui, es pengi a 

Educampus. 

 

3.- Presentació de proposta de la pàg. Web 

En Lluís del Carmen, ens aporta un escrit, esquema del contingut de la WEB 

(que tenim a Educampus). La persona contractada que la farà està malalta i portem un 

xic de retard. Explicita que la web en principi serà interna, durant el període de prova. 

Caldrà anar posant totes les aportacions dels treballs que es vagin fent. Cal considerar 

el tema del drets d’imatge de la mainada tot considerant les autoritzacions familiars. 

També figurarà l’autora específica en els crèdits de tots els participants. 

En Lluís té força materials a punt de penjar a la web, per a treballar les naturals 

a parvulari o cicle inicial. També s’ofereix a fer una trobada de presentació d’aquests 

materials a les escoles. 
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En Pep Cullell informa que de les gestions realitzades amb l’Albert Perafita del 

SMAV, ofereix el seu ajut pel tema de les gravacions en vídeo, passar-les a petites 

produccions, tot deixant-li un guió molt clar de la feina que volem. 

 

4.- Presentació de les experiències de música 

La Puri informa de la carta d’en Joan de la Creu, s’ha reenviat a tothom per @. 

S’acorda per tant la reunió al CRP amb els mestres de música el dijous dia 31 de 
març a 2/4 de 6. Bordils explicita que la mestra d’educació musical no té clar el que 

faran a la seva escola. La resta d’escoles ja ho tenen més o menys perfilat. 

 

5.- Informació de distribució del pressupost  

En Pep informa dels preu que ha vist de les càmeres fotogràfiques digitals, 

oscil·len entre 200 a 270 E. La Roser necessita i recull les dades nominals d’alguns 

mestres, donat que les càmeres al comprar-les la UdG, seran de la seva propietat, tot i 

que estaran en dipòsit a les escoles (i no creu que ningú els hi reclami). 

També es pagaran els desplaçaments que han realitzat les escoles i els de la 

Puri a les visites a les escoles. 

Una altra part del pressupost anirà al tema de la web, la setmana entrant, en 

Pep, la Carme Hereu i en Lluís tindran una reunió amb el noi que es contracta. 

 

6.- Pla de seguiment 

S’informa de la reunió que es va fer a la UdG per acabar de parlar del tema. La 

Puri ja ha anat a dues escoles. Les properes visites es faran després de Setmana 

Santa, quan vagi bé a les escoles (el 22 d’abril anirà a Quart) i queden pendent Sant 

Hilari i Sant Gregori. 

 

7.- Demanda Pla de Zona 

Pel curs vinent, des del CRP farem la proposta de formació al Pla de Zona. 

Potser serà més convenient plantejar la nostra activitat com a Seminari, donat que s’ha 

incorporar més gent (mestres de música, UdG…). El CRP gestionarà el passos que 

vagin més bé. 
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8.- Concreció de la data de la darrera trobada del grup  

S’acorda quedar el divendres 10 de juny a les 17h al CRP. Aquesta sessió serà 

de tancament de les activitats d’enguany tot fent l’avaluació final i perspectives 

concretes pel proper curs. 

 

PROPERA TROBADA DE TOT EL GRUP: 10 de juny a les 17h 
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6ª. ACTA del GRUP DE TREBALL: L’ENTORN PROPER: Tots iguals, tots diferents. El 
valor de la diversitat (10 de juny 2005) 

  

Assistents:  

Roser Batllori, Lluís del Carme i Montserrat Oller (UdG); Puri Molina, Pep Cullell  

(CRP); Xavier Donat i Joan Juventench (CEIP Agustí Gifre); Rosa Grabulosa i Núria 

Guitart (CEIP Les Guilleries); Jordi Bassa (CEIP Bordils); Pilar de Bolós (CEIP Carme 

Auguet), Carme Hereu (CRP) 

S’Excusen:  

Coralí Colprim (CEIP Santa Margarida); Bea Cruset (CEIP L’Estació); Joan de 

la Creu i Alfons Romero (UdG) 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

1.- Valoració del treball realitzat. Adjuntem guió de treball: Comentaris 
entorn dels objectius del treball 

 

Segons consta en el document que vàrem presentar a la beca ARIE aquests 

són els nostres objectius de treball. Es tracta que penseu fins a quin punt s’han 

acomplert, les dificultats que han aparegut, el nivell de satisfacció, propostes de 

reajustant del seminari per al curs vinent, etc.   

 

1. Elaborar una proposta didáctica interdisciplinar, oberta i flexible, per a treballar els 
conceptes d'identitat i diversitat als diferents cicles de l'Educació Infantil i 
Primària.  

2. Generar una pàgina web que sigui el principal vehïcle de la proposta, ja sigui per 
a presentar els diversos recursos que es poden fer servir a l'aula, com per a 
recollir les experiències i aportacions de les diferents escoles que hi participen i 
facilitar la comunicació entre els alumnes dels centres.  

3. Experimentar la proposta elaborada en diferents escoles de les comarques 
gironines. Amb aquesta experimentació no es pretén únicament validar la 
proposta el·laborada, sinó que s'espera que en el desenvolupament de la mateixa 
es generin noves activitats i recursos, que mitjançant la web passin a enriquir-la. 

4. Valorar els resultats de l'experiència, fent èmfasi en les percepcions dels nens i 
nenes participants  i en la repercusió dins de l'escola i en d'altres centres.  

5. Validar un model d'innovació basat en la col·laboració  i l'ús de recursos 
compartits, de moment la plana d’ Educampus. 
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• Es fa una ronda de les escoles, podem conclore: 
• La proposta de treball, ha estat totalment oberta, sense models de programacions 

prou explicitats, sí intuitius. Això ha tingut la seva part més positiva que no pas 
negativa 

• El model de programacions, ha partit del marc teòric i cadascú s’ho ha muntat 
d’acord amb el seu bagatge i la situació de cada escola 

• Les reunions del grup, ha representat una pluja de propostes, que ha ajudat força a 
tothom 

• S’ha treballat des d’una perspectiva de la interdisciplinarietat, sense haver-ho 
previst en alguns casos, s’ho han trobat. 

• Les arees curriculars més treballades, han estat: socials, naturals, matemàtiques, 
llengua, música i educació física 

• Transversalment s’ha treballat força l’educació en valors, donat que els nous 
conceptes i aprenentatges (el valor de la diferència,…”, han estat reconeguts i 
respectats per la mainada. 

• En algun cas ha hagut implicació de tota l’escola a través d’actuacions col·lectives 
(Setmanes Culturals, publicacions de resultats en la revista escolar…) 

• S’ha fet participar a les famílies (en algun cas no ha estat prou reixida la 
col·laboració) 

• Tothom valora molt positivament els resultats de l’experiència, considerant les 
percepcions de la mainada. Es parla de poder recollir fins a quin punt han captat la 
idea de la diversitat i els aprenentatges apresos. S’acorda enviar al CRPGi una 
petita llista on quedi sistematitzada la recollida 

 

2. Presentació del tema de treball del proper curs 
 

En Lluís del Carmen, explica la seva proposta “L’alimentació: quelcom més que 

ingerir aliments” publicada a la revista Aula de Innovación Educativa, núm 92. Tot 

explicant el plantejament, explicita que no cal que les escoles l’agafin com a model, 

que cadascú defineixi el que vulgui. El més important és continuar amb la metodologia 

i el procés de treball iniciat enguany, d’interdisciplinarietat, participació activa de la 

mainada, perspectiva de diversitat …. (Des del CRP s’enviarà l’article fotocopiat). Es 

recomana llegir l’article, mirar quines preguntes ens interessa treballar. Informa que a 

les pràctiques dels alumnes de Magisteri treballaran aquest tema (recerca d’informació 

d’aliments nous, buscar experiències d’escoles que puguin servir de referents,…) a 

l’acabament de l’any es penjaria tot al web. 

També fa un resum de les valoracions manifestades per les escoles, tot fent un 

recull de dites valoracions. 

 

3.- Aprovació de l’activitat pel proper curs dins del Pla de Zona 

La Puri informa com ha estat aprovada l’activitat pel proper curs, dóna les 

fotocòpies de la demanda formulada al Pla de Formació de Zona 2005-06. També el 
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grup de treball, continuarà dins del Projecte d’Innovació que es tornarà a presentar a la 

beca ARIE de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. 

 

4.- La plana web 

El comité de redacció de la plana, està format per la Carme, en Pep i en Lluís. 
Expliquen que van avançant a ritme lent, en aquests moments estan ajustant el tema 
de logotips. El web contemplarà la possibilitat de fòrum. El manteniment del domini 
només és de 45 euros (que subvencionará el CRPGI). 

 

5.- Educampus 

Tothom valora que ha estat una eina molt lenta, però té el gran avantatge que 

tenim tot penjat allà a disposició de tothom. Encara que no s’ha agafat l’hàbit 

plenament, s’ha de decidir si el volem agafar. S’acorda una sessió pràctica, que 

tothom remeni a començament de curs, per tal de que sigui una bona eina de 

comunicació i que el fòrum sigui efectiu. 

 

6.- Lliurament de les càmeres digitals 

Les escoles reben en dipòsit les càmeres fotogràfiques digitals model Olympus c-370 
Zoom. No cal registrar-les a nom de les escoles, perquè les inventariarà la UdG. S’han 
comprat amb els recursos de la beca ARIE 2004 de AGAUR. Tothom agraeix el regal. 
 

 

7.- Enquesta d’avaluació. Certificació (Pla de Zona. ICE) 

Tothom emplena l’enquesta d’avaluació alhora que també es comenta la 
certificació de les hores dedicades al grup de treball, la Puri a petició de l’ICE 

farà una acta, donat que també cal comptabilitzar les hores de preparació, 
programació, etc. A més de les hores presencials de coordinació de tot el 

grup de treball. 

 

8:- Pendent…… horari i calendari pel proper curs: 

 

Digueu-me quin dia de la setmana, us és més favorable per assistir a les 

reunions del grup de treball. Penseu que seran en horari de 6 a 8 com aquest any, i 

suposo que el número de sessions de trobades del grup, seran entre 6 o 7 en total.  
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NECESSITO LES VOSTRES RESPOSTES PER PODER PROPOSAR AL 

MENYS LA 1ª. TROBADA 

  

 

PROPERA TROBADA DE TOT EL GRUP:  ????  

Depenent de les respostes recollides. Penseu a finals de setembre o 

començament d’octubre.  
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ANNEX 5 

 

EL BALL RODÓ COM A FORMA MUSICAL D’UNITAT / DIVERSITAT 

 

 

Introducció 

 

En totes les cultures és palesa la necessitat d’expressar-se a través de la 

dansa. 

Ballar és un fet natural d’expressió i comunicació entre les persones, com a 

mitjà d’exteriorització d’uns sentiments  

Expressant els sentiments ens reafirmem com a unitat dins una diversitat 

cultural, al mateix temps que ens identifiquem amb una o altre cultura. 

 

La rodona tal vegada sigui una de les figures geomètriques més idònies per 

expressar aquest símbol d’unitat, però també de diversitat. 

 El ball rodó pot ser una de les formes de dansa més utilitzades. Des de les 

pintures rupestres de les coves de Cógul, o en danses d’origen astronòmic originada 

en els girs del astres i de les hores. 

 

 

Proposta 

 

A Catalunya tenim una dansa que ens simbolitza i que té aquestes 

característiques: la sardana. 

 

Moltes vegades s’ha identificat la dansa predecessora de la sardana 

relacionant, els passos curts amb la nit i els llargs, més animats, amb les hores solars, 

atès que la sardana predecessora de l’actual tirava vuit passos curts i setze llargs, 

còmput que arrodonia l’afirmació.  
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En el llibre vermell de Montserrat (mitjans del s. XIV) trobem testimonis escrits 

d’aquest tipus de dansa anomenades Rondó o Ball rodó o Redó. 

 

Podem treballar aquesta dansa des de diversos punts de vista: 

 

Com a símbol d’unitat formada per la diversitat de persones que la configuren. 

Des del punt de vista d’antecedents històrics i geogràfics 

Des del punt de vista tímbric: buscant en la cobla un conjunt divers i heterogeni 

que cerca una unitat a través de la diversitat de famílies que la configuren, i els colors 

tímbrics que la caracteritzen 

 

Es podria treballar alguna sardana que a més tingues com a motiu temàtic 

alguna cançó popular per a ser cantada pels alumnes.  

 

Paral·lelament a això hem de trobar signes d’expressió semblant entre els 

alumnes que provenen d’altres cultures per poder enriquir-nos amb el seu material 

artístic i cultural. 

 

Fases del treball a dos anys vista 

 

1.- Documentació: llibres, vídeos, xarxa 

2.- Treball de introspecció sobre els que ells saben i coneixen sobre aquest 

tema. 

3.- Extensió d’aquest treball a les famílies 

4.- Aportació d’aquestes famílies, alumnes i comunitats, sobre recursos, idees, 

danses o jocs musicals que puguin acomplir amb la finalitat proposada. 

5.- Enregistrament d’aquest material. 

6.- anàlisi i classificació d’aquest material 

7.- Extensió d’alguna d’aquestes danses o jocs musicals a l’àmbit escolar 
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8.- Aplicació didàctica: experimentació de les danses o jocs aportats per ells o 

la sardana proposada per l’escola. 

9.- Treball plàstic, si s’escau sobre la relació de la unitat / diversitat a través de 

la dansa o els jocs musicals treballats. 

10.- Introducció, elaboració i aportació dels resultats a la Web del projecte 

 

Primera fase (1r. any) :punts 1 a 5 

Segona fase (2n any)   punts 6 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


