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L’Escola Avui

Sovint ens preguntem què és la innovació en edu-
cació. En principi sembla una resposta òbvia: la 
innovació és la resolució dels nous problemes amb 
respostes noves. Però, són els problemes veritable-
ment nous? I les solucions, són noves?

Si llegim Aristòtil, ens trobarem amb la frase 

“Educar la ment sense educar el 
cor, no és educació en absolut”. 

No es pot dir que Aristòtil sigui precisament un neurò-
leg contemporani nostre, però el problema de la gestió 
emocional és ben vigent. 

O el mateix Confuci, d’una època i un context cultural 
força distants del nostre, que diu: 

“Aprendre sense reflexionar 
és malbaratar energia”. 

No crec que Confuci visqués en una societat tant acce-
lerada i líquida com la nostra, però ja li preocupava la 
pressa en l’educació. 

Tampoc podem dir que Benjamin Franklin, hagués lle-
git Dewey; potser més aviat va ser a l’inrevés. Per això 
ens sona força innovador quan diu: 

“ Digues i ho oblido, 
ensenya’m i ho recordo, 

involucra’m i ho aprenc”

Podríem seguir, sens dubte invocant autoritats educa-
tives del passat i ens sorprendria adonar-nos com d’an-
tiga en pot ser, la innovació. Així doncs, si els problemes 
i les solucions són antigues, què és la innovació?

Probablement em direu que els mitjans educatius, en 
especial la tecnologia, ha canviat i que la tecnologia ha 
fet canviar el volum d’informació disponible i això ha 
determinat una forma d’aprendre diferent. Segurament 
tindreu raó. Hi ha canvis notables i això requereix de 
solucions noves però, què us suggereix la frase següent 
d’Abraham Maslow?: 

“Quan l’únic estri que tens a mà 
és un martell, qualsevol problema 
comença a semblar-se a un clau”. 

Adaptem el problema a la tecnologia o la tecnologia 
al problema? Sembla clar que si ho fem de la primera 
manera, estem errant; la segona és millor. 

Els problemes educatius sempre han existit i són reite-
ratius perquè l’ésser humà, afortunadament, continua 
sent l’ésser humà. Però els contextos canvien i tot és 
mou. El temps no marxa mai enrere i tot es transforma 
dins la llera del riu de la vida. Així doncs, quedem-nos 
amb Francis Bacon quan proclama:

“Qui es nega a aplicar remeis 
nous, ha de preparar-se per 

afrontar nous mals, perquè el 
temps és el major innovador”.

I si el temps és el major innovador, resulta que la inno-
vació no és res més que- permeteu-me una analogia 
culinària- fer servir ingredients i estris nous en les 
velles menges, de forma que sense desmerèixer el sabor, 
afegeixin matisos inesperats i delitosos.

Jordi Nomen
Professor d’Ėtica i Filosofia 3/18 a l’Escola Sadako

Què és la innovació educativa? Una escola d’avui  
pensada per al demà

“Són nombroses les informacions que 
qüestionen el sistema educatiu tradicional, 

que constaten que els mètodes d’ensenyament 
convencionals no donen resposta a la 

diversitat d’interessos, aptituds i actituds 
dels joves actuals, i condueixen cap a una 
necessitat de transformació ineludible”.

La generació actual de docents i 
famílies vivim una situació crí-
tica d’incertesa. Mentre hem 
assistit a una transformació 
exponencial en quasi tots els 
àmbits de les nostres vides, l’es-
cola ha resistit força impertor-
bable a totes les envestides de 
canvi que han anat succeint de 
portes enfora a les institucions 
educatives. Actualment estem 
assistint a la caiguda de la dar-
rera gota que fa vessar el vas. 
Com a la pel·lícula de Match point 
avui tota la societat bufa cap al cos-
tat del canvi i provoca que la pilota 
piqui la xarxa educativa i caigui cap 
al costat de la innovació i el canvi. 
Po s s i b l e m e n t 
ja  no hi  ha 
volta enrere. 
Són massa els 
ímputs externs 
que posen sobre 
la taula el tren-
cament amb un 
model educatiu 
que ha romàs 
hivernant en la 
seguretat de la tradició durant molts 
segles. De fet, és francament inte-
ressant analitzar el canvi de pers-
pectiva de les pròpies institucions 
educatives en els darrers anys. Fa 
ben poc es podia detectar una certa 
ceguesa autoimposada en molts 
docents, equips directius i fins i tot 
institucions educatives que quasi 
ridiculitzaven els processos de canvi 
que alguns centres havíem decidit 

emprendre. La innovació era titllada 
amb un cert deix de menyspreu com 
metodologies alternatives o pròpies 
d’escoles “hyppies” que apostaven 
per la participació de les famílies i 
l’alumnat per posar algun exemple. 
Avui tot ha canviat i el virus de la 
innovació ja ha penetrat dins de les 
institucions educatives amb força 
virulència, poc previsible fa ben poc 
temps. És difícil destriar quins han 
estat els detonants reals que han 
trencat amb aquesta autoprotec-
ció del propi sistema educatiu per 
no canviar tan arrelada en la gènesi 
docent. Possiblement ha estat una 
suma de múltiples factors. Per una 
banda cal remarcar la persistència 

d’alguns mitjans en donar a conèi-
xer les noves propostes didàctiques 
innovadores d’alguns centres pro-
vocant de forma lenta però conti-
nuada un canvi de percepció global 
del significat d’escola de qualitat. 
Avui fins i tot IKEA ha pres partit 
en aquest camí de revitalització del 
sistema educatiu publicitant un gir 
social sobre la perspectiva del paper 
dels deures a l’escola. 

Per altra banda segurament hi ha 
tingut alguna cosa a veure la crisi 
insostenible en el triangle entre 
els pèssims indicadors educatius, 
el canvi en les necessitats laborals 
requerides i l’expansió tecnològica 
viscuda. Són nombroses les infor-
macions que qüestionen el sistema 
educatiu tradicional, que constaten 
que els mètodes d’ensenyament 
convencionals no donen resposta a 
la diversitat d’interessos, aptituds i 
actituds dels joves actuals, i condu-
eixen cap a una necessitat de trans-
formació ineludible. Sens dubte la 
incorporació de la tecnologia en 
tots els camps de les nostres vides 
impossibilita concebre l’educació 

des d’una mateixa 
perspectiva. El gir 
que la tecnolo-
gia proporciona 
als propòsits de 
l’educació dei-
xen tot el sistema 
nuu davant el que 
durant segles ha 
estat el seu motiu 
de la pròpia exis-

tència. Quan el rol del docent i la 
institució educativa deixa de ser el 
de transmetre informació a l’alum-
nat, tot el sistema entre en un coma 
metodològic del que poc a poc es 
va recuperant per redefinir el seu 
propi sentit últim per existir.

El més interessant del moment 
que estem vivint és que s’ha creat 
una xarxa enorme de docents i ins-
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mobilisme i la perdurabilitat, però 
en aquesta modernitat líquida que 
tan bé radiografia Zygmunt Bauman, 
l’escola ha de proveir al seu alumnat 

les eines indispen-
sables per poder-hi 
surfejar amb como-
ditat en les pors i 
angoixes existencials 
que comporta la lli-
bertat, on s’ha perdut 
la previsió del futur i 

previsibilitat i on les arrels profun-
des d’identitat personal seran cruci-
als per abordar aquest món canviant 
i segur apassionant de viure.

Ens sembla que aquest procés d’in-
trospecció del sistema educatiu 
també ha de provocar una onada de 
transformació cap a fora que sac-
segi tots els agents educatius. Les 

famílies, els mitjans i altres actors 
socials tenen un poder educatiu de 
primer ordre sovint més eficient 
que la pròpia for-
mació reglada. Si 
no ampliem l’arc 
educatiu de poc 
servirà ser capa-
ços de provo-
car un canvi tan 
e x t r a o r d i n a r i 
com el que hem 
començat com 
educadors. De res 
serveix un consens educatiu sense 
un consens social. Calen esforços 
significatius per cohesionar crite-
ris socials que ens permetin recu-
perar el valor educatiu de l’ús de 
la tecnologia dels nostres joves, de 
l’accés prematur a l’alcohol i altres 
drogues, o la pèrdua global d’auto-

ritat, per citar tres aspectes relle-
vants del context juvenil actual. 
L’escola ha de construir projectes 

educatius que transmetin als seus 
alumnes la necessitat de ser agents 
de canvi, agents transformadors 
del seu entorn i la societat on viuen 
amb l´únic propòsit que siguin capa-
ços de deixar una millor societat als 
seus fills de la que els hem deixat 
nosaltres, però també la societat és 

responsable d’aquest mateix pro-
pòsit. Avui l’escola s’ha d’alinear 
amb l’alumnat per tal que no deixi 

de perdre l’inte-
rès per aprendre 
a l’escola per-
què li interessa 
més allò que pot 
aprendre fora 
p e r ò  a q u e s t a 
sincronia ha ser 
compartida amb 
tota la societat 
per veritable-

ment oferir una educació de quali-
tat com la que els nostres infants es 
mereixen.

 

Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako

titucions educatives involucrades 
en fer renéixer una nova educació 
que recuperi el seu propòsit d’ofe-
rir a l’alumnat una escola d’avui 
que estigui 
pensada per 
al seu demà. 
Aquest és un 
procés lent, 
complex però 
m o l t ,  m o l t 
apassionant 
perquè estem construint un nou 
model educatiu que s’adigui de debò 
al que els infants requereixen. Una 
educació basada en el desenvolu-
pament de competències i habili-
tats on és indispensable adquirir 
la capacitat d’aprendre durant tota 
la vida, on serà imprescindible dis-
posar de grans dosis de creativitat, 
flexibilitat per treballar en equip en 

un context laboral global i canviant 
o comptar amb una capacitat per 
adaptar-se a la incertesa, tal com 
molt bé diu Edgar Mourin. 

L’educació actual al món i d’una 
forma molt particular i significativa 
a Catalunya ha emprès un nou camí 
que l’ha de dur a fer-se preguntes 
substancials sobre la seva pròpia 
identitat per poder mirar d’intuir la 
direcció del camí a recórrer. És lògic 
que aquesta situació generi incertesa 
i els docents i les famílies sentin pors 
i perdin la seguretat que dóna l’im-

“S’ha creat una xarxa enorme de docents i 
institucions educatives involucrades en fer 
renéixer una nova educació que recuperi el 
seu propòsit d’oferir a l’alumnat una escola 
d’avui que estigui pensada per al seu demà”

“L’escola ha de construir projectes 
educatius que transmetin als seus alumnes 
la necessitat de ser agents de canvi, agents 
transformadors del seu entorn i la societat 

on viuen amb l´únic propòsit que siguin 
capaços de deixar una millor societat als 

seus fills de la que els hem deixat nosaltres”
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La nostra escola al llarg de la 
seva història ha tingut la volun-
tat d’estar atenta a les necessitats 
educatives del moment. Quan ens 
plantegem de dur a terme una 
aventura pedagògica com la de les 
aules col·laboratives és des de la 
vessant d’atendre unes necessi-
tats dels alumnes, que reclamen 
a crits canvis en la manera de 
plantejar l’educació a les escoles.

Per una banda, observar que els 
nostres nens i nenes van perdent 
la motivació a mida que els cursos 
avancen i, per l’altra, la disminu-
ció de l’èxit de les organitzacions i 
els recursos escolars emprats per 
atendre la diversitat a les aules, ens 
“obliguen” a replantejar-nos a fons 
el que estem fent. 

L’escola vol esdevenir una escola 
inclusiva, treballem per aconse-
guir-ho. La filosofia de base de la 
inclusió implica que sigui l’escola 
qui desplegui els recursos neces-
saris per tal que els/les alumnes 
trobin el seu lloc per a desenvolu-
par-se com a persones i, en aquest 
entorn favorable, puguin aprendre 
tot allò que els permetin les capaci-
tats pròpies.

QUINES SÓN LES NECESSITATS 
ACTUALS DELS NOSTRES 
NENS I NENES? 
Des de sempre les necessitats dels 
nostres alumnes són individuals, 

és a dir que cadascú té unes neces-
sitats fruit de les característiques 
pròpies. La diferència és que avui 
en dia, amb els coneixements cien-
tífics que ens permeten arribar a 
saber amb molta més nitidesa què 
necessita cada alumne, no podem 
obviar les diferències i donar a tots 
per igual el que considerem que 
necessita la majoria. 

Realment, abordar la diversitat és 
una de les necessitats educatives 
més complexes. El que semblaria 
idoni és individualitzar l’aprenen-
tatge fins al punt de desenvolupar un 
currículum adequat a cada alumne. 
Sabem que això, ni amb tres mes-
tres a l’aula, no és possible. El que sí 
és més factible és que es prepari una 
oferta oberta, flexible i diversificada, 
per tal que cada alumne trobi el que 
s’acosti millor a les seves necessitats. 
Cal acompanyar aquesta oferta d’un 
ambient idoni per tal que cadascú 
trobi el seu espai. Cal acompanyar 
tot el procés amb una manera de fer 
dels educadors que permetin tro-
bar aquest espai, que vetllin perquè 
aquest fet encaixi amb les interacci-
ons necessàries entre alumnes que 
afavoreixin l’aprenentatge; i que, 
alhora, el propi treball del docent, 
en equip, modeli el treball d’equip 
que es desenvoluparà en els grups 
dins l’aula.

L’organització dels alumnes en 
equips de treball esdevé un recurs 

molt potent per donar protago-
nisme als alumnes, propiciant la 
reflexió i la presa de consciència del 
que s’està fent, afavorint les interac-
cions entre iguals a través del dià-
leg, convertint-los en el centre i el 
motor del propi aprenentatge.

QUÈ PROPICIEN LES AULES 
COL·LABORATIVES?
Desenvolupar un entorn de treball 
on cadascú pugui trobar el moment 
i l’espai per mostrar les seves poten-
cialitats, desenvolupar-les i sen-
tir-se, així, capaç d’enfrontar-se a 
altres aprenentatges que li reque-
reixen un esforç extra, a través de 
la interacció amb els altres. 

Conèixer millor les diferències 
que ens caracteritzen, a cadascun 
de nosaltres, per arribar a conèi-
xer-nos i acceptar-nos tal com som.

Treballar en un equip on la suma de 
les individualitats esdevé una gran 
riquesa, un cop posats sobre la tau-
les els conflictes propis de les relaci-
ons i la resolució dels mateixos. 

En definitiva, les aules col-
laboratives tenen com objectiu 
afavorir el clima adequat per al 
desenvolupament de les capacitats 
individuals, potenciant l’aprenen-
tatge individual des d’una actitud 
proactiva. 

El paper dels docents que estan en 
l’aula col·laborativa, des de la prò-
pia experiència de treball en equip, 
acompanyen el desenvolupament 
dels aprenentatges tenint en compte 
les interaccions entre els membres 
dels equips com una part cabdal per 
aconseguir el clima educatiu idoni. 
Aquest treball amb tres mestres a 
l’aula comporta un exercici d’empa-
tia important per part dels mestres. 
Treballar junts implica compartir 
tot, punts forts i febleses, arribar a 
comprendre i acceptar, això és l’em-
patia en acció. Alhora que s’incre-
menta el diàleg i la pràctica reflexiva 
individual i en grup, els docents es 
troben en una situació de formació 
permanent i de creixement perso-
nal. Mestres treballant com un equip 

Les aules col·laboratives  
a SADAKO

Un grup de pares i mares es troba 
avui a la classe de 6è per viure per 
un dia l’experiència de l’aula col-
laborativa on estudien els seus fills 
. Han estat triats per sorteig i quan 
hi arribo ja porten una bona estona 
a l’aula, on han participat a les 
classes de matemàtiques, science i 
dues hores de SD globalitzada. En 
el moment d’arribar estan assistint 
a la presentació que cada grup de 
nois i noies fa d’un treball creatiu 
consistent en el disseny d’un logo 
de l’escola. M’espero que els pares 
facin la valoració de cada grup, com 
de fet fan els altres grups de com-
panys. I és que la invitació a entrar 
a la classe col·laborativa implica fer 
un grup i tenir tasques semblants a 
les de la resta de grups.

Enllestida la feina començo a parlar 
amb l’Anna, mare del Nil Ciurana; 
en Joan, pare de l’Igor; l’Anna, mare 
del Jan; l’Eva, mare del Max; i l’Anna, 
mare del Nil Coll. Els explico que 

des de la revista ens interessa saber 
quina valoració fan del treball en 
una aula col·laborativa, amb els seus 
punts forts i febles. 

D’entrada la valoració que en fan és 
positiva. Diuen que millora l’apre-
nentatge, perquè aquest és més 
actiu. A més han pogut veure que 
hi ha una diversitat de treballs que 
enriqueixen aquest aprenentatge. 
Una mare valora que globalment es 

tracta d’un plantejament modern, 
que s’acosta al que es trobaran els 
joves en el seu futur. 

A continuació comenten que els ha 
sorprès agradablement el paper de 
les mestres a la classe. Diuen textu-
alment que 6 ulls hi veuen més que 
no pas 2 i que permet arribar millor 
a les necessitats del grup. Els ha 
semblat que les mestres es trobaven 
còmodes en aquesta aula, fins i tot 

és el millor modelatge que podem 
oferir als alumnes, als que estem 
ensenyant com treballar d’aquesta 
manera. A més a més, valorem posi-
tivament que amb la manera de fun-
cionar a les aules col·laboratives es 
potencia i incrementa el 
diàleg dels alumnes per 
sobre de les exposicions 
de mestres.

En aquests moments 
l’Escola compta amb 
aules col·laboratives al 
CS i 1r d’ESO, i també les 
aules d’EI-5, que funcionen com a 
tals en molts moments.

Veiem aquestes aules com una 
experiència necessària i vàlida al 
llarg de dos cicles. Aquestes aules 
estan ben emmarcades dins del 
Projecte educatiu de Sadako. El tre-
ball d’equip que es comença a CM 
(3r d’EP) i s’acaba en acabar l’ESO, 

el fet d’abordar l’aprenentatge des 
de les competències i habilitats 
desenvolupades amb Seqüències 
didàctiques (a excepció d’algu-
nes àrees), el paper dels docents a 
l’aula (codocència i multidocència) 

representen el canvi més substan-
cial, per adaptar-se a les necessitats 
dels nostres alumnes. Les aules col-
laboratives afegeixen un plus en 
usar l’espai (aula gran, gran grup…) 
com a recurs que potencia trobar el 
propi espai.

No podem parlar de resultats, 
encara tenim poca experiència en 

el desenvolupament de les aules 
col·laboratives. Trobarem opini-
ons dividides, com passa sempre i, 
especialment, davant de canvis que 
mouen esquemes rígids ben arre-
lats. De moment, comptem amb 

les nostres observacions, 
amb els diàlegs i consul-
tes als nostres alumnes, 
que ens diuen que anem 
per bon camí.

Seguim atents, analitzem 
contínuament la nostra 
manera de fer i espe-

cialment ara amb els canvis que 
representen les experiències amb 
aquestes aules. Seguirem atents a 
la recerca del que sigui millor per 
a l’educació dels nostres alumnes i 
per l’educació, en general.

Dolors Ylla 
Cap de Departament d’Orientació

Dijous 2 de juny de 2016 al matí.

“les aules col·laboratives tenen 
com objectiu afavorir el clima 

adequat per al desenvolupament 
de les capacitats individuals, 

potenciant l’aprenentatge individual 
des d’una actitud proactiva”
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amb ells a dins, tot i que valoren que 
d’entrada segur que els ha suposat un 
esforç d’adaptació. Són conscients 
que abans el mestre tancava l’aula 
i no estava exposat al fet que ningú 
el jutgés i per aquest motiu valoren 
especialment aquest desig d’obrir les 
portes i convidar-los a entrar.

Expliquen que quan se’ls va presen-
tar la proposta d’aula col·laborativa 
es van preocupar pel fet que pensa-
ven que seria difícil seguir les expli-
cacions i que els alumnes es podrien 
distreure més. Veient el que passa, 
diuen que és un aspecte que fun-
ciona prou bé, que hi ha moments 
puntuals de soroll, sobretot quan es 
canvia d’activitat, però opinen que no 
es trenca el ritme general. Fan èmfasi 
en com les mestres aconsegueixen 
fer silenci al començar una activitat. 
Una mare veu clar, però, que cal ser 
conscients que hi ha alumnes amb 
dificultats d’atenció que necessiten 
més tranquil·litat. Aquest és un dels 
aspectes que més preocupa al pare 
de l´Igor, en Joan, que considera que 
per als alumnes amb més dificultat 
d´aprenentatge o d´atenció el mètode 
tradicional era més efectiu i es pre-
gunta per quina raó el nou format 
no és compatible amb les classes de 
reforç per a grups reduïts.

Parlen de la imatge del “caos orde-
nat”. El dinamisme, diuen, genera 
caos, però el valoren com part del 
procés, sobretot quan, com és el 
cas, es posa ordre quan cal. Tant de 
bo arribés un dia que la mestra no 
hagués de fer el compte enrere amb 
els dits de la mà “6,5,4,3,2,1...”. Són 
conscients que el silenci costa, fins 
i tot en reunions d’adults.

Tot i que no és un aspecte específic 
de l’aula col·laborativa, veuen que el 
model pedagògic associat crea una 
energia molt adequada per canalit-
zar la seva energia i la seva creativi-
tat. Valoren també positivament el 
treball en grup, en tant que permet 
que cada persona aporti el que sap o 
pensa i es complementi amb la resta 
de companys. Expliquen també que 
els ha agradat el bon dia i l’espai de 
relaxació de després del pati perquè 
ajuden els alumnes a respirar i a 
tranquil·litzar-se. 

Respecte a l’ús de l’ipad, el veuen 
com a una eina més de treball. Han 
comprovat en directe que la idea que 
es podria tenir respecte del fet que 
fer servir ipad potser faria escriure 
menys no és certa. Els nois i noies 
segueixen escrivint, fins i tot potser 
més que abans. Aquest exemple els 

porta a reflexionar sobre el fet que 
amb aquets model se segueixen tre-
ballant molts dels aspectes que eren 
importants en l’escola tradicional, 
però amb un altre format. El que sí 
veuen diferent és el ritme, que ara és 
veloç, fins i tot frenètic. Creuen que 
els alumnes hi estan més acostumats 
que els adults. 

Finalment els pregunto si després de 
viure l’experiència s’han trobat amb 
el que s’esperaven. Alguns em diuen 
que no els ha sorprès. En el que coin-
cideixen és en el fet que conèixer més 
de prop l’aula els fa entendre millor 
la dinàmica que viuen els seus fills en 
el dia a dia. I en el cas d’algun d’ells 
que hi veu alguna pega el fa ser més 
receptiu, si més no. 

Acabem. Em diuen que els agradaria 
repetir l’experiència o que més pares 
hi poguessin passar. Ha estat una 
estona breu, però molt interessant 
de debat pedagògic. 

Enric Codina 
Cap del Departament de Llengua

Com estudiants d’últim any de carrera d’Educa-
ció Infantil i Primària, i fent les nostres últimes 
pràctiques a l’Escola Sadako, el passat divendres 11 
de novembre se’ns va demanar que escrivíssim un 
article per a la revista de l’escola. En aquest article 
pretenem donar a conèixer el nostre punt de vista 
sobre la metodologia que utilitza l’escola, en rela-
ció a la visió educativa que hem anat construint al 
llarg dels anys a la Universitat.

Com a futures mestres pensem que l’educació s’ha d’en-
tendre com un procés d’ensenyament- aprenentatge on 
tots anem construint la nostra motxilla, tant alumnes, 
mestres, com famílies, personal no docent, etc., a través 
de les vivències i experiències de cadascun de nosaltres 
i de la mateixa comunitat educativa de l’escola.

Al llarg d’aquestes quatre setmanes a l’escola hem 
pogut veure que es treballa per projectes a través de 
l’anomenat “Núvol de preguntes”, on tothom qui vol 
pot evocar aquelles preguntes o dubtes que l’inquie-
tin, com per exemple “Per què hi ha gent de diferents 
colors?” (classe de 1r dels ossos bruns). A partir d’aquí, 
trobem el tauler del savi on cada nen decideix quina 
pregunta vol investigar per conèixer-la amb profundi-
tat i així poder-la resoldre. Aquesta manera de fer ens 
ha sorprès molt, ja que cap de nosaltres havia tingut 
una experiència similar. Amb això pensem que l’escola 
concep l’infant com un ésser curiós, actiu, participatiu, 
amb ganes d’investigar i d’anar més enllà i que per si 
sol és capaç de resoldre situacions que se’ls planteja. 
D’aquesta manera, l’escola promou que l’infant sigui el 
protagonista del seu propi aprenentatge i que els seus 
coneixements parteixin dels seus interessos i motiva-
cions, fent que el mestre sigui el guia i l’acompanyant 
en el seu procés d’aprenentatge.

També volem destacar que l’escola Sadako no té un 
horari separat per matèries, sinó que treballen partint 

de la globalitat, sent així més flexibles i construint un 
aprenentatge més significatiu i generalitzat. Com a 
futures mestres pensem que és una molt bona meto-
dologia perquè els infants puguin traspassar tot aquest 
coneixement après a altres contextos de la vida quoti-
diana. D’aquesta manera estaran més preparats per al 
futur i pels diferents obstacles que s’aniran trobant al 
llarg dels anys. Volem destacar que això també és pos-
sible gràcies a la motivació que hem pogut veure al llarg 
d’aquestes setmanes per part del professorat, de qüesti-
onar-se el motiu de les coses i voler anar més enllà, per 
tal d’oferir una educació de qualitat a tots i cadascun 
dels infants. A més hem apreciat que tots els mestres 
amb els quals hem coincidit tenen un especial interès 
per conèixer com se senten els infants emocionalment 
parlant, per així poder-los ajudar i que ells puguin iden-
tificar en tot moment com se senten i què necessiten, 
prenent així consciència d’ells mateixos. No hem d’obli-
dar que les emocions són elements importants a tenir 
en compte en els processos d’aprenentatge.

Un altre aspecte que ens agrada destacar de l’escola és 
la codocència. Pensem que aquesta manera de fer afavo-
reix tant a alumnes com a mestres. D’una banda permet 
als infants tenir diferents referents i veure diferents 
maneres de fer, coneixent així diverses formes d’en-
tendre la realitat. D’altra banda, permet als mestres 
treballar cooperativament, enriquint-se mútuament, 
fent que les limitacions d’un es complementin amb les 
virtuts dels altres i a la inversa.

Malgrat aquesta bona metodologia que duen a terme a 
l’escola, pensem que un aspecte que no juga a favor són 
alguns dels espais, tant de l’escola petita com de l’escola 
gran, ja que limiten la realització de certes dinàmiques 
per manca d’espai. Creiem que la línia metodològica 
que utilitza l’escola hauria d’anar acompanyada d’una 
major amplitud i distribució dels espais que es veu limi-
tada per l’arquitectura de l’escola.

No volem concloure sense transmetre la gran implica-
ció que hem vist per part de les famílies i com aquestes 
s’impliquen en projectes, festes d’escola, racons, etc., 
mostrant gran interès i predisposició pel que faci falta. 
Creiem que aquest aspecte és fonamental per al procés 
d’aprenentatge dels infants, ja que comporta que famí-
lia i escola vagin de la mà en aquest procés.

Finalment, ens agradaria acabar amb una frase de 
Benjamin Franklin que diu: “Digues i ho oblido, ense-
nya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc.”, amb la 
qual volem expressar la importància que els infants 
siguin els protagonistes dels seus propis aprenentat-
ges a partir de les seves accions, tal com ho hem pogut 
veure en aquesta escola.

Laura Nicolau Carner i Dèbora Segura Renau
Estudiants en pràctiques

Visió de l’escola 
des de l’experiència 
d’estudiants  
en pràctiques
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Els fillols aprenen dels llurs padrins, els padrins tenen 
l’oportunitat d’ensenyar, d’oferir la seva experiència per 
a contribuir al benestar comú de tota la comunitat.

Fa temps que el centre del procés d’ensenyament-
aprenentatge no és el mestre sinó l’alumne, i que es fa 
evident que totes les persones estem en continu apre-
nentatge i aprenem tots de tots. Potser ara ens hauríem 
de plantejar si el centre és l’alumne o les relacions que 
estableix amb ell mateix i amb els altres. En aquest 
procés de canvi que s’està esdevenint en el si del món 
educatiu hi ha una opinió unànime que afirma que la 
màxima que diu que l’alumne/a aprèn fent acabarà 
essent substituïda per l’alumne aprèn compartint, i 
aquesta, progressivament, per l’alumne/a aprèn ense-
nyant. Hi hem fet referència en aturar-nos en el pro-
jecte Acompanya’m. 

És clar que no estem posant el focus dels nostres inte-
ressos únicament en l’àmbit més purament acadèmic. 
Ben al contrari, l’objectiu és que els mateixos alumnes 
es converteixin en referents o en font d’aprenentatge 
mutu, entenent que la vida a l’escola no es pot enten-
dre si no es parteix de la idea que l’aprenentatge ha de 
ser compartit, en un diàleg constant i significatiu que 
garanteixi que aprenem amb i dels nostres companys 
i companyes.

En el camp que ens ocupa aquest article, com hem 
apuntat en aquest últim paràgraf, sens dubte que estem 
parlant, d’una banda, d’aquesta relació metacognitiva 
que volem que l’infant, noi o noia, estableixi amb si 
mateix com a protagonista que ha de ser del seu pro-
cés d’aprenentatge. I, sobretot, sàpiga, sense fissures, 
perquè està immers en aquesta xarxa de creixement 
i aprenentatge en la qual té un paper indispensable i 
decisiu. A la vegada, però, pretenem que, paral·lelament 
a aquesta reflexió personal, hi hagi les estructures reals 
perquè els valors que han d’acompanyar aquest procés 
es projectin dins de tota la comunitat educativa. I des 
de l’escola, al món. 

I perquè tot plegat arribi a bon port amb plena coherèn-
cia, el motor d’aquesta projecció, els veritables agents 
de canvi han de ser els mateixos infants, els mateixos 
nois i noies des de les estructures i les eines que els 
posem a l’abast, com són els projectes que hem sin-
tetitzat en aquestes ratlles. És d’aquesta manera que 
aconseguirem que l’escola sigui l’entorn propici, feliç, 
perquè l’alumnat creixi amb plenitud. No només des 
de la seva parcel·la més íntima i personal, sinó des del 
compromís per construir una societat més democrà-
tica, justa i sostenible.

Laura Gual, Aleix Llop, James Ward i Dolors Ylla 
Mestres de l’Escola Sadako

Projecte Somriu’s,  
Bon dia, Acompanya’m

Estar bé a l’escola, estar tranquil, acompanyar… sem-
pre ha estat present a l’escola, des dels seus inicis fins 
ara, forma part de l’essència del nostre projecte. És cert 
que el món evoluciona, que les necessitats dels nostres 
alumnes canvien, que els requeriments professionals 
amb què es trobaran encara no existeixen. Però també 
és cert que per poder fer front a tot això des de la sere-
nor i la plenitud personal cal estar bé, estar tranquil i 
acompanyar. Potser allò nou que ens aporten els projec-
tes Somriu’s, Bon dia o Acompanya’m és fer visibles 
aquestes necessitats que fins ara quedaven implícites 
en el fer quotidià de l’escola. 

Ara podem dir des del Projecte Somriu’s que “A Sadako, 
tots volem estar bé” i tenir iniciativa per posar en marxa 
mecanismes per aconseguir-ho, en parlem, té un nom. 
Tots tenim el dret d’estar bé a l’escola i a tots ens toca 
vetllar perquè tots ens hi sentim bé. Hi venim a viure 
i a aprendre.

El Projecte Bon dia ens ajuda a aturar-nos, a pensar 
en nosaltres mateixos des de la introspecció, a refle-
xionar sobre el nostre entorn i les persones que ens 
envolten. Tots comencem el dia amb un moment de 
reflexió, de serenor, de pertinença a un grup. Intentem 
deixar enrere els neguits, les presses. Ens saludem, ens 
desitgem un Bon dia. Veiem un vídeo, escoltem una 
música, dibuixem, escrivim, parlem, l’important és 
fer-ho tots plegats.

Acompanya’m ens ajuda a fomentar les relacions entre 
els companys i companyes de l’escola. El fet de conèi-
xer-nos molt sovint desperta l’empatia vers els altres, 
el respecte, i la bona convivència. Ningú en queda fora, 
tots els nens i nenes de l’escola tenen l’oportunitat de 
compartir experiències i vivències amb companys/es 
de diferents cursos.
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No m’acaba de convèncer par-
lar de reptes del futur, perquè, a 
vegades, parlant del futur obli-
dem que l’acció educativa és una 
acció de present. El que ens cal és 
donar respostes a les necessitats 
dels nens, de les nenes i dels joves 
d’avui i en algunes ocasions sacri-
fiquem les necessitats més vitals 
d’aquest present a l’altar d’un 
futur que ningú pot descriure 
amb prou precisió.

Ara bé, el present tal com el veig 
inclou el passat com a memòria, que 
vol dir que recorda els esdeveni-
ments que ens han marcat profun-
dament, i el futur com a esperança 
o com a utopia, perquè sense utopia 
no hi ha educació, però convé repe-
tir que som responsables d’assegu-
rar el màxim de benestar en el pre-
sent de cadascun dels nostres fills i 
filles i dels nostres alumnes perquè 
puguin dissenyar el seu projecte de 
vida, el que en diem autonomia, i que 
en aquest projecte no oblidin l’exis-
tència dels altres. D’aquesta part en 
diem responsabilitat. Autonomia 
i responsabilitat són les dues cares 
d’una mateixa moneda i és ben cone-
gut que no es poden separar sense 
destruir la moneda i el seu sentit.

Tot i això m’aventuro a marcar qua-
tre reptes de present que em sem-
blen molt importants.

El primer és permetre que els nens 
i les nenes siguin nens i nenes. Amb 
aquesta afirmació, potser estranya, 
vull remarcar que molt sovint con-
siderem encara les criatures com 

Fa un segle, el filòsof i pedagog 
nord-americà John Dewey escri-
via sobre l’escola: “Si imaginem 
una aula de les corrents, amb les 
habituals fileres de pupitres hor-
ribles col·locats en ordre geomè-
tric, disposats de manera que hi 
quedi el mínim d’espai possible 
per moure’s, gairebé tots de la 
mateixa grandària, tot just amb 
l’espai imprescindible per desar 
els llibres, els llapis, el paper i 
afegir-hi alguna taula, algunes 
cadires, amb les parets nues, o 
potser amb algun quadre, podem 
reconstruir l’única activitat edu-
cativa que es pot produir en un 
lloc així: tot està fet per escoltar, 
perquè estudiar simplement les 
lliçons d’un llibre no és sinó una 
altra manera d’escoltar. I l’acti-
tud d’escoltar significa passivi-
tat, absorció”.

Les paraules de Dewey, de 
Montessori, de Sensat, d’Homs, de 
Vergés, ressonen encara avui, cent 
anys després, sabent que ja aleshores 
es va apuntar l’error d’haver centrat 
l’escola en allò que cal ensenyar, i es 
va intentar un gir copernicà a l’edu-
cació per a centrar-la en l’aprenen-
tatge. I sabent, sobretot, que el mil-
lenni ha canviat i l’escola, i tot el que 
l’envolta, segueix fonamentalment 
centrada en allò que els mestres han 
d’explicar, i no en el que els infants 
han d’aprendre. Ni l’onada d’aquella 
Escola Nova d’inicis de segle 20, ni 
la de la renovació pedagògica dels 
60-70, van aconseguir que el nostre 
sistema educatiu faci el gir necessari 
i se centri en l’aprenentatge.

adults en miniatura i oblidem les 
seves autèntiques necessitats com 
el que són. Cal singularitzar l’acció 
educativa, saber que ens trobem al 
costat d’una persona única, irrepe-
tible, com ho som cadascú de nos-
altres, i que la nostra funció com a 
adults corresponsables del seu crei-
xement i del seu benestar ens porta 
a saber-los acollir sense condicions 
prèvies, a saber-nos situar a la dis-
tància precisa per acompanyar-los 
en el procés de descobriment del 
món, a saber-los escoltar, a donar-
los temps i espai fins i tot perquè 
s’avorreixin i confiança. En resum, a 
saber-los estimar. 

I en aquest donar-los temps i espai 
hem de recordar que necessiten 
jugar. Cal reivindicar el joc lliure i 
espontani, perquè tenim criatures 
amb agendes de primer ministre i 
que presenten ja símptomes d’es-
très. Una criatura és un ésser que 
estressa, ho sabem prou bé els adults 
que estem amb ells, però que mai 
s’hauria d’estressar.

El segon repte és continuar construir 
un model educatiu que sigui inclu-
siu, que no es dediqui a etiquetar les 
criatures i després els deixi en mans 
dels especialistes, molt necessaris 
per altra banda sempre que no subs-
titueixin la nostra funció tutorial. 
Cal tenir present que necessitem un 
model –i ara em centro més en l’es-
cola- d’escola inclusiva, que és la que 
no segrega ningú, que considera que 
educar-se amb els altres és un dret, 
que assumeix la diversitat amb totes 
les seves conseqüències i valora 

La transformació de la societat, però, 
amb el creixement exponencial del 
canvi tecnològic i amb una diversitat 
social i un risc mediambiental sense 
precedents, fa totalment impres-
cindible el que aleshores era desit-
jable. I no ens podem permetre una 
tercera onada d’intents de canvi que 
recordin els cronistes de l’educació. 
L’hem de transformar en un movi-
ment que faci efectiu el gir copernicà 
de l’educació per a tot el sistema.

El gir és el que anomenem marc 
d’escola avançada, amb els quatre 
elements que tota escola hauria 
de tenir en la societat del coneixe-
ment: 1) Un propòsit educatiu que 
generi competències per a la vida; 
2) sistemes de mesurar els assoli-
ments de totes les competències; 
3) pràctiques d’aprenentatge basa-
des en la recerca de com aprenem; 
i 4) una organització centrada en 
l’aprenentatge, que actualitza l’ac-
ció educativa, oberta i interactuant 
amb el seu entorn.

Aquests quatre elements són el 
resultat d’aplicar el coneixement 
ja existent, per això ho anomenem 
actualització: perquè ja tenim sufi-
cients coneixements sobre com els 
humans aprenem –els set principis 
de l’aprenentatge– per a introduir 
pràctiques fonamentades i deixar 
de banda les que s’han demostrat 
que no capaciten a les persones per 
a esdevenir autònomes i capaces de 
dur a terme un projecte de vida amb 
dignitat i sentit. És des de l’actualit-
zació del propòsit i les pràctiques 
que la innovació entra en joc, per a 

aquesta diversitat com una riquesa 
sempre i quan no generi noves desi-
gualtats. L’assoliment d’una escola 
inclusiva, que vol dir una societat 
inclusiva, és una responsabilitat de 
tots, especialment de les administra-
cions educatives que han de dotar les 
institucions de tots els recursos que 
necessiten per evitar segregacions 
de cap mena.

El tercer repte és confiar en la feina 
que fan les escoles, dotar-les de nivells 
d’autonomia suficients perquè ela-
borin els seus projectes, perquè dis-
senyin estratègies d’ensenyament-
aprenentage que donin respostes als 
nens i nenes que tenen al seu costat. 
Des de les administracions es poden 
impulsar plans de tota mena sempre 
i quan es tingui present que aquell 
pla l’ha de concretar cada escola. 
En aquesta moments convé situar 
les lupes d’observació en els centres 
escolars, a cada escola, a cada realitat 
i confiar molt en els equips docents i 
en les comunitats educatives perquè 
puguin fer la seva feina. 

I el quart repte és construir un 
model d’escola on els nens i les nenes 
aprenguin de maneres diferents, on 
no existeixin llistons igualitaris i on 
es puguin equivocar sense por de ser 
sancionats.

Si a més a més desburocratitzem 
l’escola podrem encara fer millor la 
feina que la societat ens encomana.

Jaume Cela
Escriptor i pedagog

donar noves respostes a un futur de 
complexitat i incertesa.

El programa Escola Nova 21 ha nas-
cut per a catalitzar els esforços que 
ja s’estan duent a terme des d’escoles 
com Sadako, contribuir a consolidar 
i millorar la seva tasca, i estendre 
aquest gir al conjunt del sistema, 
interactuant entre elles i fonamen-
tant el que fan amb els corrents 
internacionals. Així, es generaran 
procediments de canvi perquè els 
centres que vulguin puguin fer el gir 
al marc d’escola avançada, amb fona-
mentació, procediments i formació, i 
es desenvoluparà un procediment de 
canvi de forma més sistemàtica amb 
una mostra representativa de trenta 
escoles, amb la voluntat de demos-
trar que el canvi pot esdevenir irre-
versible a través de l’ecosistema edu-
catiu avançat, divers i creixent, que 
s’anirà generant amb totes elles, i de 
la necessària actualització que s’ha 
de donar a l’administració educativa, 
les normatives, els espais, la forma-
ció de docents, i els indicadors avalu-
adors. L’abast d’aquesta transforma-
ció és molt gran: per això és un repte 
col·lectiu, del que tots i cadascun dels 
ciutadans se n’ha de fer corresponsa-
ble. Per això, i pel dret dels infants de 
viure els seus anys d’escola com una 
experiència de gaudi, aprenentatge 
significatiu i apoderament vital.

Eduard Vallory
Director d’Escola Nova 21

Els articles

Reptes del present
Fer irreversible  
l’actualització educativa
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de preguntes 

per arribar a la resposta general. Es 
preguntaven, per què s’estira tant? 
Per què és tan tova i s’enganxa tant? 
Per què és blava i no d’un altre color? 
Per què aguanta el full? La fan a la 
fàbrica?

Després es van repartir les preguntes 
i van buscar-ne la informació a casa i 
a l’escola, per internet.

Després d’uns dies ens van anar 
explicant cadascuna d’elles la infor-
mació que anaven trobant:
- La pega anglesa més coneguda es 
diu Bostik. A Barcelona hi havia una 
fàbrica a la Sagrera. La manera més 
coneguda al parlar és Blu-tack.
- És una barreja de pega, carbonat 
de calci i altres productes químics.
- Primer la van fer blanca i després 
blava.
- Van canviar de color blau a rosa 
per aconseguir diners per lluitar 
contra el càncer de pit.
- Si deixes assecar una barra de pega 
de tub durant dos dies i després la vas 
prement amb els dits es va fent elàs-
tica. Després la pintem amb retolador 
i ja tens pega anglesa fabricada amb 
les teves pròpies mans.

Per últim va arribar el dia de l’ex-
periment i, sí, sí, van fabricar pega 
anglesa amb les seves pròpies mans! 
I funciona!

Ara encara els quedarà saber com 
s’ho fan a la fàbrica perquè la pega 
anglesa no s’assequi.

COM ES FA LA SAL?
EI3 Elefants 

La Cristina, la mare de l’Arnau, va 
venir a la classe a ajudar-nos a res-
pondre aquesta pregunta. Va portar 
sal de Fornells que vam provar des-
prés d’observar les nostres llengües i 
d’explicar-nos que hi tenim papil·les 
gustatives, els granets que diferencien 
els diferents sabors. Per tal de donar 
resposta a la pregunta va preparar 
unes salines per a la classe, amb aigua 
del mar que va anar a buscar amb l’Ar-
nau. Les vam posar al sol i les anàvem 
observant cada dia… de mica en mica 
hi quedava menys aigua i només hi 
quedava la sal. Quina sorpresa! 

Al matí, després d’una estona de 
conversa a la rotllana, el Martí 
aixeca la mà: 

—Tinc una pregunta per al núvol 
de preguntes!. Vol compartir-la 
amb els companys i les compa-
nyes i totes i tots l’escoltem aten-
tament. Volem que ens l’expliqui 
a tot el grup i que qui ho desitgi 
pugui dir la seva. Sabem que a l’es-
cola podem resoldre les preguntes 
que ens fem i que totes es recullen 
al núvol que precedeix l’entrada a 
l’aula. 

La pregunta del Martí podria ser fruit 
d’una conversa al pati, del cap de set-
mana amb els avis, del que ha sentit 
a la ràdio del cotxe de camí a l’escola 
o d’algun detall que ha observat en 
algun moment del dia. Allò que li ha 
despertat la curiositat, l’interès per 
investigar i actuar. 

El treball per projectes, o aprenen-
tatge basat en projectes, parteix de 
la curiositat innata dels alumnes. 
L’alumne és el centre del procés 
d’aprenentatge: és qui tria què inves-
tigar i ho farà cooperant amb aquells 
companys i companyes que tenen la 
mateixa inquietud, traçant plegats un 
procés per arribar a la resposta, apre-
nent entre iguals, en equip, desenvo-
lupant aquelles habilitats necessàries 
per a treballar en grup. 

Els i les mestres acompanyem i guiem 
els alumnes, ajustem i busquem dife-
rents maneres de gestionar el temps, 
els espais i les situacions que es pro-
dueixen, enriquint-nos contínua-
ment en tots els sentits: mestres i 

alumnes aprenem plegats, aprenem 
dels companys i companyes del claus-
tre, distribuint el lideratge. 

Fer-se preguntes és una forma indis-
pensable de comprendre el món i de 
desenvolupar l’esperit crític. L’escola 
esdevé propiciadora de preguntes i de 
temps per a respondre-les, d’equivo-
car-nos -les errades són una oportu-
nitat de seguir aprenent!- i de traçar 
nous camins per a cercar la resposta, 
desconstruint les primeres hipòte-
sis, sorprenent-nos i engrescant-nos 
a fer-ne més i més, sabent que no 
trobarem la resposta amb facilitat i 
que ens tornarem a equivocar… però 
tan se val, perquè aquest trajecte és 
aprenentatge. 

COM ES FA LA PEGA ANGLESA?
2n Primària. Llops

Encuriosides per la pega anglesa, la 
Greta, la Gina i la Carla van plante-
jar-se esbrinar com es fabrica aquest 
invent tan útil. Elles ja sabien que la 
pega anglesa és blava i que enganxa i 
van pensar que podien buscar infor-
mació per internet.

Quan els vam demanar que fessin 
una hipòtesi sobre la fabricació de 
la pega anglesa van dir que potser es 
feia posant pega dins d’aigua calenta 
i deixant-t’ho reposar una setmana. 
Després s’hi afegia tinta. Una altra 
hipòtesi era que es fa una bola de 
paper, la suques amb aigua i la deixes 
reposar fins que s’assequi. Li tirem 
tinta blava i la posem al forn.

Per iniciar la recerca es van plante-
jar petites preguntes que ajudarien 
a recollir la informació necessària 

Les famílies s’impliquen i són partí-
cips de moltes de les resolucions de 
les preguntes dels núvols!

QUÈ ELS PASSA ALS ALIMENTS 
QUAN ES PODREIXEN?
EI4 Pirates 

Amb l’objectiu de respondre aquesta 
pregunta i les preguntes que se’n 
desprenien, els nens i les nenes de la 
classe dels pirates vam decidir crear 
un racó d’observació d’aliments per 
veure’n el procés de putrefacció. En 
aquest racó, a banda de les fruites i 
verdures que vam portar de casa, hi 
teníem uns fulls de registre amb uns 
ítems perquè poguéssim observar 
els mateixos aspectes de cada ali-
ment. Durant l’elaboració d’aquests 
documents vàrem decidir fixar-nos 
en el color, l’olor, la forma i la textura 
i en altres detalls que creguéssim 
importants. 

Cada dia, dos o tres nens i nenes de la 
classe feien l’observació amb lupes i 
pinces i a finals de la setmana en feien 
una en grup que després exposaven 
a la resta de companys i companyes. 

Amb l’objectiu de posar noms a tot 
allò que observàvem vam convidar la 
mare de l’Olívia, que és biòloga i tre-
balla en un laboratori. Ens va explicar 
què són els bacteris i els fongs, com 
viuen i on, les eines que fa servir a 
la seva feina i què és la putrefacció. 
També ens va presentar un aparell 
perquè poguéssim observar els ali-
ments podrits: la lupa binocular. 

La setmana següent vam dispo-
sar-nos a fer les observacions amb 
aquest aparell però… no hi vèiem res! 
-I ara què?!

Vam pensar que podríem demanar 
ajuda a la Gemma, que és professora 
de ciències de l’escola gran i que vam 
conèixer feia poc temps a través dels 
experiments científics. La Gemma 
ens va convidar al laboratori i ens 
va ensenyar a preparar mostres per 
tal de fer les observacions, ens va 
explicar algunes de les parts de la 
lupa binocular i del microscopi (les 
pinces, el porta objectes…) perquè 
poguéssim fer-ne un ús autònom 
a la classe. Durant aquest procés, i 
arran de les explicacions i dels acla-
riments de la Gemma, ens vàrem fer 
més preguntes: -Totes les bactèries 
són dolentes? O n’hi ha de bones? i 
vam observar tots els aliments que 
teníem al racó, comprovant les hipò-
tesis amb els resultats: -La patata és 
la que menys s’ha podrit! -El tomà-
quet s’ha podrit primer i s’ha anat 
fent petit fins que ja no en queda 
res… . Hem estat gairebé tot el curs 
interactuant i gaudint amb aquesta 
investigació!

COM ÉS QUE HI HA UN 
ARC DE SANT MARTÍ A 
DINS DE LA CLASSE? 
EI3 Dofins 

Durant l’estona de psicomotrici-
tat una companya de la classe dels 
dofins va descobrir una cosa molt 
especial… en una paret de l’aula hi 
havia un arc de sant Martí i al veu-
re’l em va preguntar: -Com és que hi 
ha un arc de sant Martí a dins de la 
classe? Si no plou!

El dia següent vam reprendre la 
pregunta que s’havia fet la compa-

nya, recordant què havia passat a 
l’aula de psicomotricitat i parlant 
sobre què creiem que és. Totes i 
tots estàvem d’acord en què l’arc és 
una cosa de coloraines que surt del 
cel quan plou o després d’haver plo-
gut. També ens vam preguntar com 
es feia i vam visualitzar un tutorial 
on s’explicava com fer-lo en una 
habitació. Per a realitzar l’experi-
ment vam necessitar: una safata, un 
mirall i una lot. Vam posar-nos a les 
fosques i vam intentar que la llum es 
reflectís a la paret. Malauradament 
no vam arribar a trobar l’arc de sant 
Martí! Aleshores vam pensar en 
demanar ajuda a algun expert i els 
vaig explicar la feina de la Gemma. 
Ella que en sap molt de ciència ens 
podria donar un cop de mà.

Per tal de demanar-li ajuda vam fer 
un vídeo explicant-li què volíem 
saber i de seguida ens va respondre 
que vindria encantada a ajudar-nos 
a donar resposta al nostre neguit. És 
per això que la setmana següent va 
venir a veure’ns amb un disc i una 
llum... Vam descobrir que la llum 
blanca amagava secrets i que la llum 
es formava amb molts colors, però 
que només els podíem veure amb 
un mirall o amb l’aigua de la pluja. 
D’aquesta manera vam resoldre el 
nostre interrogant. Vam trigar uns 
quants dies per descobrir la solució, 
però del que més vam gaudir va ser 
de tot el procés. Vam fer-nos diver-
ses hipòtesis i vam realitzar diversos 
experiments. Tot un gran repte!

Agustí Montardit 
Departament d’Orientació
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tal manera que es pot preveure què 
passarà a cada moment i interve-
nir-hi més ràpidament. 

Un dels mediadors opina que encara 
cal que aquesta cultura de media-
ció es consolidi ja que la majoria de 
vegades quan hi ha un problema el 
nen petit tendeix a anar a dir-ho al 
monitor o al mestre més proper. 

Aquest curs a més el projecte 
ha començat també a primer 
d’ESO amb l’objectiu que els 
nois i noies d’aquest curs es 
familiaritzin amb uns con-
ceptes que els seran d’utilitat 
el curs vinent. La valoració 
que en fan l’Enric i la Gemma, 

els tutors, és molt positiva. Hi han 
dedicat cinc sessions, de les quals 
tres han estat aconduïdes per en 
Javi i dues han estat per fer un tre-
ball posterior. Els alumnes hi han 
participat molt activament i recor-
den alguns conceptes interessants. 
Un és el del “xubasquero” que tots 
ens posem per fer veure que no ens 
afecten emocions negatives. Un 
altre és el semàfor de les emoci-
ons, en què es parla de com la meva 
posició individual afecta el clima de 
classe col·lectiu. Són metàfores que 
ja formen part del llenguatge de la 
classe i que de ben segur seran un 
referent el curs vinent. 

Enric Codina 
Cap del Departament de Llengua

aquest curs: els moments de refle-
xió a l’aula amb el Javi i el Ramiro, 
les pautes d’orientació per al treball 
de mediació i finalment les estones 
de pati en què han fet de mediadors 
amb els més petits. 

Pel que fa a les estones de tutoria 
dedicades a la formació, les valoren 
positivament. Tots tres coincideixen 
en el fet que tenen a veure amb l’edu-
cació emocional, ja que l’ob-
jectiu que hi troben és fer-los 
adonar de quines són les seves 
emocions per poder-les cana-
litzar. Tot i que té punts amb 
comú amb la matèria trimes-
tral d’educació emocional, 
consideren que és diferent. 
Un dels aspectes que els és més útil 
és el fet que es plantegen problemes 
molt propers davant dels quals han 
de pensar com reaccionarien i el fet 
de preveure-ho fa que ho trobin molt 
real. Al marge que ells en concret no 
tinguin molt problemes en el dia 
a dia, no treu que creguin que s’hi 
poden trobar i haver-hi pensat els fa 
sentir més segurs. 

Per altra banda, respecte de les 
situacions que en Javi els proposa 
a classe, troben que són encertades 
tot i que n’hi ha alguna que és difí-
cil i que fins i tot els incomoda. En 
aquest sentit es comenta que hi ha 
companys que entren molt poc en 
la dinàmica o que directament la 
troben poc útil. Creuen que aquesta 

actitud es pot deure al fet que algun 
company se senti massa proper 
al que es presenta i ho negui. Per 
aquest motiu amb més raó encara 
consideren que la proposta està ben 
plantejada. 

Respecte al lligam amb l’activitat de 
mediació, tots tres la veuen clara i cre-
uen que el que es fa a l’aula els és útil 
quan es troben al pati, però tot i així 

consideren que el més interessant de 
les estones de tutoria que s’hi dedi-
quen és el que es parla a les classes. 

Respecte dels moments de media-
ció amb més petits, tots tres els valo-
ren positivament. Els mediadors 
de segon ho han fet dos cops aquest 
curs. Quan els toca ho fan durant 
una setmana i durant els patis de 
matí i de migdia. Creuen que l’ex-
periència ha estat bé, tot i que no 
hi ha massa conflictes. D’aquests 
la majoria són per la possessió dels 
jocs, sobretot els blocs blaus o les 
rodes, o per establir les normes de 
joc, com quan juguen a l’Uno. Una 
reflexió que fan és que la majoria de 
nens i nenes reacciona de la mateixa 
manera en aquestes situacions, de 

“El nostre objectiu principal 
és facilitar el creixement 
i/o desenvolupament de 

cadascun dels nois i noies”

Mediació

Són dos quarts de dues del mig-
dia i creuem el pati. Hi ha uns 
nens de segon de primària jugant 
amb les peces blaves. Dos alum-
nes de segon d’ESO se’ls miren 
de lluny. De sobte un dels petits 
s’empipa amb l’altre i tiba fort de 
la peça, mentre el seu company 
el crida fort. Les dues noies de 
segon d’ESO se’ls acosten i par-
len amb ells. De mica en mica el 
diàleg guanya la batalla a la dis-
cussió. Els dos grans són media-
dors de pati i són una baula d’un 
projecte que tot just acaba d’im-
plantar-se a l’escola, el projecte 
de mediació. Per saber-ne més, 
hem parlat amb algunes de les 
persones que hi intervenen. 

En primer lloc parlem amb l’Ara-
celi i la Laura, les tutores de segon 
d’ESO, que ens expliquen d’on neix 
la idea...()

Pel que hem vist en aquest procés 
ha estat molt important la pre-
sència dels formadors de l’Associ-
ació SEER. Així que preguntem al 
Ramiro, el seu coordinador, i a en 
Javi, el formador a les aules, quins 
han estat els seus objectius de tre-
ball i com ha vist el procés de for-
mació a les aules... 

Per començar, vam compartir un 
espai d’informació i de reflexió 
compartida amb les dues tutores, 
l’Araceli i la Laura, on vam definir 

quina seria la línia d’intervenció, i 
participació per part de l’ Associació 
SEER en el projecte de mediació a 
l’aula. Aportem la nostra mirada, 
tenim la convicció que per poder 
realitzar una tasca de mediació, 
saber gestionar i respondre davant 
de conflictes que puguin sorgir al 
pati, o a qualsevol espai de l’escola 
o de l’entorn educatiu, s’ha de treba-
llar amb l’alumne i amb tota la seva 
amplitud com a persona. 

El nostre objectiu principal és faci-
litar el creixement i/o desenvolupa-
ment de cadascun dels nois i noies. 
I per aconseguir-ho, treballem en la 
resolució de conflictes i la promoció 
del benestar a través de l’educació 
emocional. 

Amb un cronograma flexible i adap-
tat a cada moment del curs i a les 
necessitats que anaven sorgint, vam 
realitzar diversos tallers a l’aula. 
Aquestes intervencions les realit-
zem amb una metodologia pròpia 
que anomenem VRT (Vivència, 
Reflexió i Transferència), ja que 
per aconseguir un aprenentatge 
significatiu l’experiència ha d’estar 
el més a prop possible de la realitat. 
Trobem el sentit, sentint. 

Això ha fet que els nois i noies parti-
cipin en primera persona, reflexio-
nant sobre ells mateixos amb espais 
d’expressió lliure. En un primer 
moment era més complex obrir-se 

segons la proposta però en el pro-
cés es van obrir per participar més 
activament i debatre cadascun dels 
seus comportaments, pensaments 
i emocions gràcies a diferents 
dinàmiques. 

Aquest entrenament ens ajuda a 
poder transferir l’aprenentatge a 
les situacions de conflicte que com 
a mediadors han de resoldre i, per 
això, ens vam centrar finalment a 
treballar habilitats socioemocio-
nals, com per exemple l’empatia. 
Aquesta seqüència de tallers pretén 
desenvolupar el creixement perso-
nal de cada participant, per tant 
treballem a través dels conceptes 
clau de desenvolupament emoci-
onal que proposem des d’Associa-
ció SEER: Consciencia emocional, 
Elecció personal i Responsabilitat 
individual.

Per a nosaltres, ha estat una experi-
ència molt enriquidora, la qual ens 
ajuda a créixer i ens motiva a seguir 
treballant per facilitar el desenvo-
lupament i el benestar dels nois i 
noies que comparteixen amb nos-
altres aquests espais.

També hem volgut conèixer l’opi-
nió dels mediadors. Per aquest 
motiu hem parlat amb tres d’ells, la 
Marta Martínez, la Lucía Hoyo i en 
Carlos Godoy. Amb ells hem comen-
tat els moments diversos de què 
s’ha compost el treball que han fet 



Quan la comissió de patis va néixer, els patis esta-
ven segregats de diverses maneres: per edats, 
per sexes i per la pilota. La pilota ocupava un cin-
quanta per cent de l’espai, sense que hi juguessin la 
mateixa proporció de nens—una mica com el debat 
sobre l’espai que ocupa el vehicle particular a la 
ciutat. No es podien dur joguines de casa. 

TOT AIXÒ ERA NORMAL.
Però, si el que volíem era generar un canvi profund i de 
soca arrel, ens calia qüestionar tot allò que ara consi-
deràvem com a normal.

I, AIXÍ VAM COMENÇAR. 
Vam debatre molt la segregació i el conflicte. No vam 
deixar res per remenar, de debò! A tall d’exemple, ens 
vam preguntar si un bon pati evita el conflicte o el ges-
tiona adequadament. Aquest debat va ser molt llarg i 
intens, i en certa manera encara continua. També ens 
vam preguntar com podíem gestionar millor l’espai de 
la pilota. I, per quina raó, no es poden dur joguines de 
casa? 

VAM DECIDIR NO ANAR A TOC DE PROHIBICIÓ.
Enlloc de prohibir, multiplicaríem les opcions. 
N’oferiríem moltes i més encara. I va ser així que van 
néixer els dies SAK. Aquests dies la pilota no sortia 
però no perquè estigués prohibida sinó perquè havien 
de passar moltes altres coses emocionants. Hi havia 
dies SAK: de dibuixos, de cançons, de contes, de dansa, 

de joc. Al principi, els mestres eren els encarregats de 
gestionar-los, aviat però, els nanos ho van fer seu i ara 
ja consolidats formen part del projecte Implica’t.

La idea d’introduir opcions ens va fascinar, perquè les 
variants que sorgien eren exponencialment infinites! 
Per exemple, els nens i les nenes de diversos cursos 
podien gaudir plegats de l’espai! Això ens va dur a crear 
el pati únic: un pati on els nens d’infantil, primària i 
secundària gaudirien plegats. A més a més, aquest pro-
cés de crear lligams més enllà del curs classe també s’ha 
vist reforçat amb tots els apadrinaments. Ara, tots els 
nanos de l’escola tenen un somriure en un nen o jove 
d’un altre curs, sempre hi ha una referència. Els lligams 
s’han fet més estrets.

I, CADA PAS QUE FÈIEM PRODUÏA 
NOVES INQUIETUDS I SENSACIONS.
A prova d’anar introduint: una xarxa de vòlei, un hort 
horitzontal i un altre de vertical; dues cuinetes i dos 
rocòdroms; tres gallines i uns quants pollets; una desena 
de pneumàtics; una vintena de taulells d’escacs; una pila 
de xapes per jugar a futbol, sis o set tres en ratlla i xar-
ranques; una vintena de taules i cadires de terrassa; una 
trentena de galledes, pales, tubs i eines variades; una 
quarantena de troncs; una cinquantena de caixes amb 
jocs diversos, cordes, gomes; una seixantena d’animals 
de plàstic; una vuitantena de llibres i coixins; unes cent 
peces blaves; unes sis-centes peces de fusta i un miler 
de debats sobre com construir amb totes elles juntes. 

Del pati a la plaça…

Va néixer la plaça…i, i amb 
ella, infinites possibilitats 

de jugar i ser. 

Avui hi ha una terrassa, que és de debò una terrasseta en 
la seva millor expressió i on els joves de secundària poden 
seure i conversar. Un pati de colors on hi ha un joc (relati-
vament) més tranquil amb totes les peces i els pneumàtics. 
Un pati de sorra amb sorra (valgui la redundància, però 
és que és molt important), aigua, la cuineta, els cubells i 
les pales, troncs. Un pati de ciment on encara hi rodola la 
pilota. I ja inaugurat en començar el curs tenim un espai 
tranquil, amb coixins i matalassos per tal que aquells que 
vulguin un espai de silenci puguin seure i llegir, o pintar, 
o mirar el sostre, si això és el que se’ls hi escau i, fins i tot, 
un espai on s’hi oferiran tallers.

Finalment, l’any passat, vam introduir el menú de patis. 
No deixa de ser més que una pissarra amb informació 
sobre les opcions de lleure que tenen però tornem a 
multiplicar possibilitats. Així ens assegurem que tots 
els nens i nenes i joves troben un espai a la plaça que 
sigui com a casa. Contents, còmodes, tranquils, relaxats 
i sobretot gaudint del seu lleure, gaudint d’un joc lliure, 
mig dirigit o dirigit.

ESTEM CONTENTS, PERQUÈ HEM FET MOLTA 
FEINA. PERÒ ENCARA TENIM INQUIETUDS. 
Encara ens projectem cap al futur. Encara pensem que 
podem seguir alimentant més i millor l’experiència de 
sortir a la plaça; cerquem una plaça més rica, líquida 
i intergeneracional. Volem una plaça on les possibili-
tats són el joc de ser. Perseguim un marc incubador de 
noves experiències associades als sentiments que tot 
ho mouen. I sobretot, sobretot, desitgem que aquests 
sentiments motivin els nens i nenes a cercar afinitats, a 
cercar iguals, i a ser sense desitjar ser el primer, el més 
fort o el més gran.

Meritxell Martín i Pardo
Comissió de patis
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Tallers a secundària

L’aprenentatge internivells és una 
metodologia amb un alt potencial 
d’aprenentatges competencials que 
es converteix en un instrument per 
desenvolupar habilitats socials i emo-
cionals de primer ordre. Aquest curs 
hem pres la decisió d’iniciar la implan-
tació d’aquesta metodologia en els cur-
sos superiors de l’escola. 

Durant molt temps aquesta ha estat una 
eina molt arrelada en cursos d’educació 
infantil i cicle inicial, on els infants han 
après a adoptar diferents rols, compar-
tint aprenentatges amb alumnes d’altres 
edats, adquirint seguretat i autonomia 
personal. Aquest curs s’ha proposat als 
alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO treballar 
amb tallers els divendres a la tarda. En 
tots els 12 tallers, els alumnes d’aquests 
tres cursos comparteixen aprenentatge i 
experiència alhora que es descobreixen, 
treballen i s’esforcen junts i s’interrela-
cionen des de perspectives maduratives 
diferents. Com qualsevol transformació, 
i d’una forma especial en adolescents, en 
els inicis els joves s’han sentit estranys 
o fins i tot incòmodes davant la nova 
estructura. És un procés lògic en aques-
tes edats on l’acomodació al canvi ja és 
menor a edats inferiors. Cal temps per 
incorporar un canvi de dinàmica, fins i 
tot de cultura de centre. De fet l’escola, 
d’una forma volguda, progressivament 
està incorporant un major nombre d’es-
pais d’interrelació entre alumnes d’edats 
diferents. Aquesta estratègia té un alt 
impacte en la vida social del centre, en 
la millora de la convivència i sense cap 

mena de dubte en el benestar i l’aprenen-
tatge entre iguals de l’alumnat. Avui els 
alumnes de l’escola poden anar als espais 
d’esbarjo que desitgen on conviuen i s’in-
terrelacionen amb alumnes de totes les 
edats. Avui els alumnes de tota l’escola 
tenen un càrrec que comparteixen amb 
alumnes dels altres cursos a les reunions 
TAC (Trobada d’Alumnes amb Càrrec). 
Avui tots els alumnes són padrins i/o 
fillols d’alumnes d’altres cursos.

Hem d’aprendre com vivim. El que apre-
nem a l’escola ens ha de ser útil per desen-
volupar-nos fora de l’escola. L’escola 
només és un camp d’entrenament. I per 
descomptat a les nostres vides ni interac-
cionem, ni convivim només amb persones 
de la mateixa edat. De fet és sorprenent 
veure que no hi ha pràcticament cap altre 
context real on les persones treballin, vis-
quin o interactuïn agrupades per l’edat que 
tenen. Aquest fet obre molts nous interro-
gants sobre l’organització educativa, que 
sovint respon més a qüestions d’organit-
zació i tradicionals que purament peda-
gògiques. Però aquest potser ja és un altre 
debat. En aquest article ens hem centrat en 
presentar una nova estructura d’aprenen-
tatge on quasi tots els alumnes de secundà-
ria aprenen i conviuen des d’unes propos-
tes de tallers centrades en l’acció, l’emoció, 
la contribució a la comunitat i la implica-
ció. D’una forma especial cal remarcar els 
tallers de manteniment i manteniment 
informàtic, en els quals s’ha incorporat el 
treball de l’alumnat al del personal d’ad-
ministració i serveis, amb una vocació de 
servei i aprenentatge i per altra banda el 

taller d’hort i manteniment floral que a 
més de participar de la cura vegetal dels 
espais de l’escola practiquen voluntariat 
al Garden de Jarclos on alhora que col-
laboren, aprenen tècniques que després 
poden aplicar a l’escola o compartir amb 
els seus companys. 

La suma de dinàmiques i aprenentatges 
que es desprenen dels tallers de secun-
dària, estem segurs que obren un nou 
espai d’interacció per al nostre alumnat, 
amb altes dosis d’experiències útils per 
al seu futur.

5SAK – EMAGAZINE 
Taller de creació digital on s’elabora periòdicament un magazine en format 
vídeo. El magazine recull diferents aspectes de la vida d’escola, agrupats en cinc 
seccions.

CREACIÓ ARTÍSTICA
Taller que integra la teoria i la pràctica per crear amb la plàstica, la iniciació al 
dibuix, les tècniques pictòriques i escultòriques i 3D, la composició i el “collage”.

HORT I JARDINERIA
Els horts vertical i de cultiu de l’escola podran mantenir i incrementar la vitalitat 
que han tingut en els darrers cursos. A més a més, es fan visites i es col·labora 
amb el Garden Jarclos.

IOGA 
Utilitzar la pràctica del ioga per tal de desenvolupar les potencialitats dels alum-
nes, estimular el cervell, afavorir la confiança en un mateix, les habilitats socials 
i el benestar en general.

MANTENIMENT 
Identificar tots els espais de l’escola que podrien millorar des del punt de vista 
de la imatge o de la funcionalitat i ajudar a resoldre les incidències que s’esde-
vinguin a l’escola.

MANTENIMENT INFORMÀTIC 
Un taller dedicat a contribuir perquè tot el sistema informàtic de l’escola estigui 
en condicions, així com saber identificar els elements estructurals i funcionals 
bàsics d’ordinadors i altres elements de comunicació.

ORATÒRIA 
En la manera de comunicar-se oralment, es treballen les habilitats que perme-
ten elaborar un discurs efectiu i precís: el plantejament, la dicció, la cohesió i el 
llenguatge no verbal.

PLAY, SING & BODY PERCUSSION 
Un taller pràctic, 100% interpretació, creativitat i expressió. Improvisar o seguir 
patrons rítmics, crear o interpretar, expressió corporal entre d’altres.

ROBOTS A L’AULA  
Conèixer i aprendre a muntar el seu propi robot, programar-lo per tal de resol-
dre diferents reptes. Aprendre conceptes de programació, estratègia i gestió de 
l’error.

SENTIM, VIVIM 
Ajudar els alumnes a millorar el desenvolupament de la seva afectivitat, el reco-
neixement de les emocions: saber-les expressar i gestionar-les en el dia a dia.

TEATRE 
Taller adreçat als alumnes i les alumnes que tinguin ganes d’entrar en el joc tea-
tral. Amb molta motivació, iniciativa i creativitat.

TALLER DE FUSTERIA 
L’objectiu principal d’aquest taller és pensar, dissenyar, projectar i construir 
algun objecte de fusta que reverteixi en una millora del mobiliari de l’escola.

Aquests són els 12 tallers proposats a l’alumnat:

 Jordi Musons / Director de l’Escola Sadako  ·  Mireia Molera / Professora de ciències de l’Escola Sadako

Play, sing & body percussion

Teatre

Hort i jardineria

Manteniment

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2
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“Com podem pretendre 
que les coses canviïn si 
sempre fem el mateix” 

ALBERT EINSTEIN

Des de l’origen de l’Univers fins avui en dia i d’una forma 
gradual, tot ha anat canviant. Tot ha anat evolucionant 
amb el pas del temps, i tot seguirà evolucionant fins a …

De la mateixa manera que tot evoluciona l’ensenyament 
no és un fet a part, aïllat. Si la societat i els mitjans han 
canviat amb el pas del temps, el sistema educatiu no es 
pot mantenir, en la seva forma, en la seva estructura i 
en el seu desenvolupament com anys enrere, enquistat.

Segons aquest criteri, Sadako, des dels seus inicis, i curs 
darrere curs, ha anat seguint en aquesta línia de canvi 
progressiu i constant intentant adaptar-se a les noves 
situacions que han anat tenint lloc en la societat. De 
la mateixa manera, que les altres àrees, les Ciències 
Naturals han experimentat un canvi en la manera 
d’impartir-les.

En el curs 14-15 l’escola es va afegir al projecte 
“Competències de Pensament Científic ESO 12-15” amb 
els alumnes de 1r d’ESO, el curs 15-16 amb els de 2n 
d’ESO i el curs 16-17 amb els de 3r d’ESO.

“Li ho vaig dir i ho va oblidar, 
ho va veure i ho va creure, ho 

va fer i ho va aprendre” 
CONFUCI

La millor manera d’aprendre és fer-ho un mateix i això 
és el que pretén aquest projecte, aprendre a partir del 
treball personal i del treball en equip. Els continguts, 
si ho mirem fredament, els podem trobar a la xarxa o a 

qualsevol lloc, la informació està per tot arreu. Però...., 
sabem aplicar aquests conceptes? Sabem treure con-
clusions a partir de la informació? Sabem treballar en 
equip? Sabem transmetre aquesta informació? Sabem 
superar les dificultats que se’ns presenten? Sabem…?

Concretament, i a la nostra escola, les ciències als 
tres primers cursos de l’ESO es treballen seguint el 
model de SD’s, utilitzant les activitats proposades en 
el Projecte curricular “Competències de Pensament 
Científic. Ciències 12-15”. Aquest projecte neix d’un 
conveni entre el Departament d’Ensenyament (Servei 
de currículum i CESIRE) i la UAB (Departament de 
didàctica de les ciències) i intenta desenvolupar una 
nova forma d’impartir les Ciències Naturals. 

En aquest projecte intervenen diferents escoles de dife-
rents àmbits en què juntes i en equip desenvolupen uns 
materials per treballar a l’ESO. Periòdicament els repre-
sentants d’aquestes escoles es troben per fer una posta en 
comú dels avantatges, inconvenients, adaptacions i recti-
ficacions que cadascú ha hagut de fer per les característi-
ques de les seves escoles i l’alumnat que hi ha.

EL CANVI METODOLÒGIC D’AQUEST 
PROJECTE ES BASA EN:
a.- Un context proper que ajudi a comprendre i a inter-
venir en els problemes.

b.- La integració de les quatre disciplines científiques 
(biologia, geologia, química i física) perquè els proble-
mes són globals.

c.- L’alumne com a protagonista del seu aprenentatge. 

ES TRACTA D’UN PROJECTE 
COMPETENCIAL JA QUE:
a.- Es treballen els conceptes científics d’una manera 
contextualitzada (afavoreix avaluar competències).

Les ciències naturals 
a l’ESO

b.- Se segueix el cicle d’aprenentatge: Exploració, 
Introducció de conceptes, Estructuració i Aplicació, 
amb l’avaluació per competències.

c.- A partir de l’aprenentatge d’uns models, l’alumnat 
es capaç d’interpretar moltes situacions del dia a dia i 
capaç d’afrontar la resolució de problemes rellevants de 
la nostra societat (alfabetització científica).

d.- La transversalitat promou que l’alumnat analitzi els 
fets i prengui decisions davant dels problemes, respec-
tant els punts de vista diferents.

S’estructura en 9 unitats didàctiques (tres per cada 
curs) que ja estan seqüenciades. Les activitats proposa-
des promouen la indagació i l’experimentació. El pensa-
ment científic dels alumnes es desenvolupa per un pro-
cés de modelització científica impulsat pels professors.

El que fem a l’escola és ajustar aquestes seqüències a 
les nostres SD’s, especialment en quant a la llargada i 
adaptant algunes de les propostes al treball específic 
d’alguns dels apartats que apareixen al guió de les nos-
tres SD’s.

Tot i que les disciplines es tracten de forma integrada, 
en cadascuna de les unitats hi apareixen unes idees, 
models científics i disciplines predominants. Les idees 
que es plantegen a cada curs són:

1R ESO
On som? Què ens envolta? Què som?  
(Inici curs 14-15)

a.- SD1 La gosadia d’explorar l’Univers, llunyà i alhora 
proper

b.- SD2 El planeta blau, per què? Fins quan?

c.- SD3 La vida a la Terra, igual però diferent.

2N ESO
S’identifiquen les interaccions i els canvis  
(Inici curs 15-16)

d.- SD4 La Terra, un planeta canviant.

e.- SD5 Què tenen en comú les muntanyes russes i els 
castells?

f.- SD6 Que ve el llop!

3R ESO
Es gestionen els canvis (Inici curs 16-17)

g.- SD7 Domesticant el llamp. Llamps i trons....mòbils 
i GPS.

h.- SD8 Química per tot arreu. Gestionant els canvis 
químics.

i.- SD9 Cuidar la vida. Donar vida.

Aquest curs 16-17 serà el 3r any que s’està seguint 
aquesta metodologia des del curs 14-15. 

No obstant i sent una mica crítics i sincers amb el nostre 
treball, creiem que aquest model té un petit defecte en 
els continguts i en l’estructuració. Si com hem dit abans 
“els problemes són globals” el nostre model té una certa 
mancança de transversalitat i interdisciplinarietat amb 
altres àrees i si el que volem és un ensenyament globa-
litzat hem de millorar-lo. No obstant hem de recordar 
que és un projecte pilot en el qual a hores d’ara encara 
s’estan polint certs aspectes.

Departament de Ciėncies Naturals



L’educació en valors i emocional. 
Ajudar a convertir els nostres 
fills en ciutadans interessats en 
moure coses dins seu però també 
en incidir al seu voltant.

Joan Josep Bertran Ventura  
pare del Biel Bertran Crespo - EI 5

L’espai per al Joc, on es desenvolupa la seva imaginació i on les relacions 
tenen una altra dimensió. Els ajuda, al meu entendre, a relacionar-se en 
societat.

 Cristina Casabona /mare del Joan, el David i la Laura - 4t ESO, 2n ESO i 5è EP

Espais que estimulin la creativitat i l’actitud crítica.
 Marc Ferrer Vinardell / pare de la Gala Ferrer Jiménez – 1r EP

Comiat i Benvinguda

Alumnes de 4t d’ESO al sopar de comiat de l’Escola Sadako

EI3 girafes

Alumnes de 4t d’ESO

Andrea i Marc,  
pares de l’Ingrid d’EI3

EI3 koales
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Visions polièdriques

Quin aspecte considerem els pares 
irrenunciable a l’escola del futur?

“Mai hem estat callats. Sempre amb la paraula a la boca. 
L’aprenentatge és el més ric que ens pot oferir un grup. 

Hem après de nosaltres. D’això se’n diu convivència”

“Que no perdin mai 
la curiositat i les 

ganes d’aprendre”

Des de l’equip de redacció de la 
revista, vam demanar a les famí-
lies que, en el marc de la temàtica 
“el canvi en l’escola dels últims 
anys i una re-definició dels espais 
dins de l’escola i les noves maneres 
d’ensenyar” ens donessin la seva 
opinió responent a la pregunta 
Quin aspecte considerem els pares 
irrenunciable a l’escola del futur? 

Una educació més personalitzada, que doni protagonisme a l’esforç i 
motivacions de cada alumne en el procés d’aprenentatge. Que es pre-
ocupi més per cultivar la curiositat i la tenacitat per aprendre que pels 
resultats immediats. Una educació més holística, que garanteixi les 
competències matemàtiques o lectores, però al mateix nivell contempli 
els valors i la responsabilitat personal, la recerca del sentit, la capacitat 
de reflexió crítica i el compromís de conviure amb els altres.

 Isabel Vilaseca Roca / mare del Víctor Vilaseca Roca- 5è EP

Un aspecte que considero irrenunciable, fins i tot diria 
prioritari, en l’escola del futur és la transmissió als in-
fants d’un esperit crític i reflexiu, potenciant així la seva 
capacitat de negociació i diàleg en contra de la imposició 
de criteris ja establerts, desenvolupant el seu sentit de 
la llibertat, sempre que aquesta sigui compensada per la 
responsabilitat corresponent, ensenyant la importància 
de conèixer i defensar els seus drets de ciutadania sense 
que això representi l’oblit dels deures que els acompan-
yen, mostrant-los el conreu de la cultura de l’esforç en un 
món com el nostre caracteritzat pel lleure i l’abundància, 
instruint-los en la necessària anàlisi i comprensió racio-
nal del seu entorn, induint-los a valorar la seva autoes-
tima, a refiar-se de la seva pròpia competència, perquè 
només així obriran els seus horitzons, i podran fer una 
tria amb sentit. 
Prioritzant la igualtat d’oportunitats, no renunciaria 
tampoc al fet que l’escola tingui sempre present l’atenció 
a la diversitat, pròpia de les situacions de pluralisme cul-
tural cada vegada més freqüents en la nostra societat, 
tractant de conjuminar igualtat i diferència.
Finalment, considerant l’educació com una eina, potser 
fins i tot l’única, per portar el món per camins de convi-

vència, pau i cohesió social, tenint clar que dedicar-se a 
la formació, a l’ensenyament, a la transmissió de valors és 
doncs, una de les activitats més importants, en l’escola del 
futur no renunciaria a l’estructura participativa, al com-
promís i responsabilitat col·lectiva. L’educació dels nostres 
fills i filles no es fa exclusivament a l’aula, sinó que es fa a la 
família, a través dels mitjans de comunicació, dels recur-
sos tecnològics, com ara Internet, i al carrer amb els amics. 
Per tant, és evident que aquests quatre àmbits —escola, 
família, amics i mitjans de comunicació— tenen una gran 
responsabilitat en l’educació. Partint d’aquesta premisa, 
no renunciaria doncs a uns agents educadors (anomenaré 
així als 4 àmbits esmentats) amb actituds positives i soli-
dàries, que treballin conjuntament buscant mecanismes 
de consens, de connexió, de relació, que es critiquin per 
construïr i millorar, que potenciïn la participació per po-
der fer coses conjuntament, realitzar projectes en comú, 
intervenint i implicant-se en els afers col·lectius, desco-
brint així, en un moment on l’individualisme triomfa, el 
valor de la comunitat.
Com bé diu un proverbi d’una societat africana “fa falta 
un poble sencer per educar un infant”. No hi renunciem.

 Maria Sansalvadó / mare de la Bruna Gehrig - 6è EP




