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NOTA MOLT IMPORTANT 

 

El present Projecte Educatiu ha estat publicat a la pàgina web de l’escola perquè així ens ho requereix el 

Departament d’Ensenyament. Tot i així, volem especificar que aquest document va ser redactat quan 

l’escola encara no estava del tot creada, per la qual cosa, ara que ja hem completat tots els cursos (curs 

2019-2020) és un document que queda bastant obsolet i que en molts aspectes no s’adequa a la realitat 

del que és en aquest moment el nostre Projecte Educatiu de Centre, tant per nomenclatures que es fan 

servir (moltes de les quals han canviat després de la reflexió profunda de l’equip) com pel que fa a coses 

que amb els anys s’han modificat o han evolucionat. 

En aquest moment estem actualitzant tot el Projecte Educatiu de Centre, i elaborant un nou document que 

reflecteix la nostra realitat i la nostra escola, document que podreu trobar penjat en aquesta pàgina web 

de l’escola al llarg del primer trimestre de l’any 2020, que és quan preveiem que estarà finalitzat. 

Finalment dir que si voleu una informació molt més actualitzada del projecte d’escola, podeu consultar el 

Projecte de Direcció 18-22, que també trobareu en aquesta pàgina web, ja que sí que és un document que 

reflecteix la realitat de l’escola. 
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1. L’ESCOLA QUE ANEM CONSTRUINT… 

L’Escola Congrés-Indians naixia el gener de 2010 després de rebre la proposta d’iniciar aquest centre per 

part de la inspecció del Consorci d’Educació de Barcelona. Fruit d’un gran esforç per part de tot l’equip 

docent i de les famílies, i d’un treball intens i ple d’emoció i il·lusió, el setembre de 2010 obríem les portes 

de l’escola. A l’altre costat de la tanca ens trobàvem amb cinquanta infants de P3 il·lusionats per descobrir 

què els esperava a dins, i unes famílies emocionades per aquest inici. 

Aquí està la màgia d’aquest projecte. Aquí està la màgia del nostre dia a dia: la il·lusió, el desig de participar 

i col·laborar, l’emoció per compartir, l’afany de, junts i juntes, dalt del mateix vaixell, tirar endavant un 

projecte no només educatiu, sinó un projecte de vida que ens acompanyarà a tots i a totes al llarg de molts 

anys. 

Als infants, perquè aquí cercaran un acompanyament respectuós que els farà sentir, cada dia, que cadascú 

és acompanyat des del reconeixement, l’acceptació i l’estima. 

A les famílies, perquè trobaran en aquesta escola l’acompanyament que necessitin, i sentiran que junts i 

juntes compartim la il·lusió i l’esforç pel creixement dels seus fills i filles. 

A les mestres, perquè l’entorn que estem creant ens acompanya en el nostre creixement personal i 

professional. L’escola és el nostre somni fet realitat; un acompanyament respectuós amb els processos de 

vida dels infants que dóna sentit a la nostra tasca docent. 

I tot dins d’un marc de respecte i de cura. L’essència del projecte, la clau i la màgia de tot plegat: 

CUIDAR LES PERSONES, CUIDAR-NOS ENTRE TOTS I TOTES, SENTIR-NOS ESTIMATS I ACCEPTATS. 

Queda molt de camí per recórrer, però l’important és que el fem plegats. 

Gràcies a tota la comunitat educativa per tantes il·lusions compartides i per estar tan a prop nostre. 
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2. UN ESPAI PER SER 

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim 

amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en 

equilibri i benestar. 

El seu progrés en l’autonomia i l’autoregulació dels propis processos el centrem en el desenvolupament de 

les percepcions emocionals, motrius, socials i cognitives. 

L’estreta relació entre límits i llibertat permet un acompanyament centrat en la protecció i la seguretat, 

vetllant en tot moment perquè prevalgui el sentit de responsabilitat. 

La nostra escola és una comunitat d’aprenentatge en què les relacions humanes es produeixen dins d’un 

enfocament holístic, sempre a través d’una mirada amorosa i sistèmica.  

Cal respectar la naturalesa de cada infant tot mantenint la pròpia essència i la manifestació natural i 

espontània dels nens i de les nenes. 

El nostre projecte educatiu es fonamenta en actuacions que donen resposta a les necessitats d’un món 

canviant, complex, divers i obert. 

Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la investigació/acció, del treball en 

equip, de plantejaments globalitzats… dins d’un marc que potenciï l’autoaprenentatge en tot moment. 

El treball curricular es concreta en tres aspectes fonamentals: 

-  El currículum es genera en l’acció. 

-  Les metodologies de treball són actives i sempre al servei dels infants. 

-  El currículum està exposat als nens i a les nenes. 
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El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es 

planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

Les activitats lliures es desenvolupen dins dels ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants 

investiguen i es manifesten de manera espontània. D’aquesta manera afavorim l’expansió de tots els 

potencials de la persona. Aquests ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten el 

desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i que potencien l’esperit investigador que 

tenen tots els infants de manera natural. 

Les activitats dirigides es concreten en propostes, tallers i projectes globalitzats. D’aquesta manera oferim 

als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball 

cooperatiu… a través d’un agrupament d’infants més reduït. L’observació i evolució en els ambients lliures 

ens permeten planificar aquestes activitats tenint en compte el moment en què es troben els infants. 

En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no 

condicionem, no fem judicis… Les acompanyants preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per 

afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part 

de l’adult. 

Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER. 

Per tant, a la nostra escola... 

- Veiem els infants com éssers proveïts d'enormes potencialitats, amb unes necessitats i ritmes de 

desenvolupament diferents que hem de respectar. 

- Volem mostrar gratitud envers els pares i mares per permetre'ns compartir amb ells la tasca educativa 

dels seus infants. Desitgem que totes les famílies us sentiu reconegudes que participeu, si així ho desitgeu, 

en el funcionament de la comunitat educativa. 
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- L'equip docent ens sentim compromesos en un acompanyament a les persones centrat en l'escolta 

respectuosa i afectuosa. 

- Infants, famílies, mestres, voluntariat, personal... formem una comunitat d'aprenentatge que, mitjançant 

el diàleg i la cooperació, creem un entorn respectuós amb les necessitats autèntiques dels nens i de les 

nenes i donem resposta a les singularitats de cadascú. 

 

 

3. ELS PRINCIPIS DE L’ESCOLA: els trets d’identitat. 

- La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa. 

- El reconeixement dels infants com a ciutadans de l’avui, del present. 

- La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós. 

- La valoració i acceptació de la diversitat. 

- L’escola participativa i comunitària. 

- La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional. 

- La qualitat dels espais i dels ambients. 

- L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants. 

Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb el que 

no sap. Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges. 

- L’escola com a espai d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar 

aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants. 



 

                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

Escola Congrés-Indians 
Consorci d’Educació  
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
 

- La relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb 

l’entorn; les interrelacions entre el medi escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de 

l’ara. 

- Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i 

un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió de 

manera que permetin el creixement i el desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa 

de decisions consensuada… sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences. 

 

4. UN ENFOCAMENT CENTRAT EN L’EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA 

Cal tenir en compte la infància, els seus drets, les seves potencialitats i recursos, de manera que l’escola 

sigui un espai de qualitat on tots els nens i totes les nenes s’hi sentin realitzats. 

L’acompanyament de les mestres en aquest procés d’aprenentatge se centra en una observació directa i 

contínua que permet que tots els espais de l’escola estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es 

generi. El fet de tenir els materials exposats, a disposició dels infants, permet que cada nen o nena sigui el 

gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement, amb l’acompanyament del 

mestre o de la mestra. 

L’atenció al currículum a través de materials permet que l’infant vagi treballant amb els recursos que 

atenen al seu moment d’aprenentatge. L’observació de les mestres i l’atenció a tot el que va passant als 

ambients permet una atenció individualitzada a través del desenvolupament de projectes reals, que 

sorgeixen totalment dels interessos de l’alumnat. Aquests projectes es van duent a terme segons els 

interessos que van manifestant els infants en el seu treball espontani, i es fan amb més o menys infants, 

segons el nombre de nens i nenes que mostren interès per uns projectes concrets. D’aquesta manera es 

materialitzen i es promouen les potencialitats dels nens i de les nenes, i els seus drets a conviure i aprendre 

en un espai que respongui les seves necessitats individuals. 



 

                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

Escola Congrés-Indians 
Consorci d’Educació  
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
 

Els infants són creatius per naturalesa, i l’escola ha d’afavorir aquesta potencialitat. No podem crear 

entorns on l’infant acabi sentint que l’adult cerca un model d’alumne, on els nens i les nenes pensin que hi 

ha un patró al qual han d’atendre, on es generin dinàmiques que facin que el nen acabi creant en tot 

moment per agradar l’adult, per fer-lo content. Cal que l’entorn sigui ric en estímuls i que tot el que hi 

succeeix sigui entès com una manifestació del potencial de la persona; un context de recerca d’instruments 

innovadors on es valori la creativitat de la persona. Un entorn on cada individu s’aculli a les seves pròpies 

peculiaritats i pugui dialogar amb altres identitats i altres cultures. 

Els ambients d’aprenentatge han de ser motors per a la reflexió, per a l’experimentació, per al 

descobriment, per a la manipulació… Espais on cada infant pugui aprendre al seu ritme i on la diversitat 

sigui viscuda com una riquesa per a l’intercanvi i la cooperació. 

Els centres educatius són per a les persones i aquestes persones, vives i actives, estan immerses en una 

societat canviant. A més, les persones no són iguals i no tenen models comuns ni en la manera de ser ni en 

la manera d’aprendre. L’objectiu de l’escola és que els alumnes puguin fer servir el coneixement que van 

adquirint, d’una manera significativa en el seu dia a dia, i que puguin anar sentint noves inquietuds que els 

portin a aprofundir en el coneixement i millorar, d’aquesta manera, l’entorn social en què viuen. Per tant, 

les bases psicopedagògiques de l’educació viva i activa fomenten un aprenentatge per a la vida sustentat 

en un interès genuí, que permet adquirir habilitats segons l’etapa de desenvolupament de l’individu i 

arribar a conclusions pròpies. En aquest procés, l’estat físic i emocional dels nens i de les nenes és 

fonamental perquè puguin descobrir el món i desenvolupar la ment. 

L’educació viva i activa cerca l’assoliment d’una veritable comprensió de la realitat −en oposició a un 

aprenentatge basat en l’acumulació de coneixements imposats des de fora. Aquesta comprensió 

s’aconsegueix mitjançant múltiples interaccions voluntàries amb realitats concretes. Només cal deixar 

temps, espai i llibertat perquè els alumnes s’alliberin de tensions i es puguin orientar a partir del seu 

interior. Els processos mentals s’han de construir des de dins per poder donar significat als coneixements 

que es van adquirint. El desig d’aprendre és present en tota persona, només cal deixar espai perquè dins 

del centre educatiu cadascú pugui escoltar-se i respondre a la seva pròpia iniciativa, fugint de pressions i 

interferències dels adults. La relació serà, per tant, una de les bases per poder aprendre i construir els 

propis significats. 
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L’educació viva requereix ambients acollidors i preparats i un acompanyament respectuós. Pel que fa als 

espais, han d’estar dissenyats  amb sensibilitat, han d’incloure una gran varietat d’activitats i els materials 

didàctics han de tenir un significat per als discents. D’aquesta manera es garanteix que cada alumne trobi 

la manera d’accedir als continguts curriculars de l’ambient. Només quan l’ambient està ben preparat cada 

alumne pot entrar en contacte amb les seves necessitats autèntiques. La interacció amb l’espai, amb els 

materials concrets i amb les altres persones ens mostra com se sent cadascú. 

Dins aquests espais preparats, la funció de l’adult és acompanyar sense interferir. Hem de saber trobar la 

distància adequada, mostrar-nos presents i disponibles, i ser observadors atents dels diferents processos 

que es desenvolupen. Aquesta observació s’ha de  documentar, amb l’objectiu de propiciar la reflexió i 

l’oferta de noves propostes i materials que donin resposta a les necessitats autèntiques que van sorgint 

entre l’alumnat. Per trobar l’equilibri entre la intervenció excessiva i la falta d’acompanyament cal confiar 

en l’instint propi.  L’ambient que es respira a l’aula −la manera d’estar de l’alumnat, la percepció del seu 

desig i entusiasme, i la intensitat amb què ens demanen la nostra ajuda− ens indica si hem aconseguit el 

punt just. La nostra distància serà més o menys gran segons els processos que s’estiguin desenvolupant o 

les necessitats específiques d’una tasca.  

Però el més important és que la nostra presència i acompanyament mai es percebin com una interferència 

o com un judici. L’objectiu de l’adult no ha de ser canviar ni modelar segons un patró de persona 

prèviament establert. L’alumnat ha de percebre que la seva essència és pròpia i autèntica, que a l’ambient 

pot SER.  La responsabilitat de l’adult és oferir i tenir cura, obrir camins perquè l’altre es descobreixi i se 

senti un ésser amb plenitud. La relació s’ha de basar en l’estima, entesa com l’acceptació  de l’altre tal com 

és i el compromís amb allò que li és autèntic. 

Valorar la possibilitat de fer un única apartat combinant aquest apartat 4 amb l’apartat “Un espai per SER”.  

Els continguts dels dos apartats estan molt relacionats i possiblement aportarà una mirada més clara de la 

nostra filosofia educativa. Potser es pot redactar un sol apartat i fer algun subapartat sota el mateix títol si 

ho considerem oportú per clarificar algun aspecte. 

 

5. LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES DE HOWARD GARDNER  

Aquesta teoria sobre les intel·ligències múltiples del doctor Gardner és el punt de partida de la proposta 

pedagògica de l’Escola Congrés-Indians. 
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L'any 1983, Howard Gardner va publicar “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.” Aquest 

llibre va qüestionar la tradicional visió psicològica de la intel·ligència com una única capacitat. 

Posteriorment, la teoria del doctor Gardner ha estat ratificada per molts experts en educació. Un exemple 

clar el trobem en Sir Ken Robinson, que ho descriu amb aquestes paraules: 

La pregunta no es cuánta inteligencia tienes, sino que clase de inteligencia tienes. La educación debería 

ayudarnos a todos a encontrar la nuestra y no limitarse a encauzarnos hacia el mismo tipo de talento. 

Todos somos superdotados en algo... se trata de descubrir en qué. Esa debería ser la principal función de 

la educación. Hoy, en cambio, está enfocada a clonar estudiantes. Y debería hacer lo contrario: descubrir 

qué es lo único en cada uno de ellos. (Robinson, 2010) 

Howard Gardner (1983) defensa que tots els individus posseïm vuit intel·ligències independents: la 

intel·ligència lingüística-verbal, la intel·ligència lògica-matemàtica, la intel·ligència visual, la intel·ligència 

musical, la intel·ligència corporal-cinètica, la intel·ligència naturalista, la intel·ligència intrapersonal i la 

intel·ligència interpersonal. Daniel Goleman es mostra d’acord amb Gardner i ho concreta així: 

Si hay una persona que comprende las limitaciones inherentes al antiguo modo de concebir la 

inteligencia, ése es Gardner, que no deja de insistir en que los días de gloria del CI han llegado a su fin. 

Gardner afirma que no sólo existe un único y monolítico tipo de inteligencia que resulte esencial para el 

éxito en la vida sino que, en realidad, existe un amplio abanico de no menos de ocho variedades distintas 

de inteligencia. El concepto operativo de esta visión plural de la inteligencia es el de multiplicidad. 

(Goleman, 2012:80) 

Segons Gardner (2011:30-34), cada ésser humà té una configuració diferent de les seves fortaleses i 

debilitats. És per això que cal que desenvolupem una educació individual, atenent les diverses maneres 

d'aprendre de l'alumnat. Hem d'oferir als nens i a les nenes l'oportunitat d'aprendre i de desenvolupar-se 

segons els diferents estils d'aprenentatge i les diferents intel·ligències que trobem en una aula. Gardner ho 

concreta amb aquestes paraules: 

Desde mi punto de vista, el objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar las inteligencias y ayudar 

a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen a su particular espectro de 

inteligencias. La gente que recibe apoyo en este sentido se siente, según mi opinión, más implicada y 

competente, y, por ende, más proclive a servir a la sociedad de forma constructiva. (Gardner, 2011:30) 
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L’aplicació de la teoria de Howard Gardner (2011:79-97) implica el reconeixement i respecte envers l’estil 

d’aprenentatge propi de cada persona segons els seus interessos i talents. Els alumnes han de tenir 

l’oportunitat d’experimentar en cadascun dels camps relacionats amb les vuit intel·ligències i han de tenir 

els recursos necessaris a l’ambient per poder treballar des de totes les intel·ligències.  Armstrong (2006) i 

Del Pozo (2009), especialistes en l’educació centrada en les intel·ligències múltiples, coincideixen a 

destacar que planificar activitats tenint en compte les vuit intel·ligències permet arribar a un nombre més 

gran d’alumnes, facilita una adequada atenció a la diversitat i fomenta l’interès i la motivació de l’alumnat 

en els nous aprenentatges que se’ls plantegen.  

Aquest aprenentatge contextualitzat coincideix amb l’enfocament per capacitats i competencial del 

currículum i amb el plantejament interdisciplinar que es planteja. Al mateix temps, permet que cada 

alumne pugui dur a terme un aprenentatge centrat en la descoberta i li ofereix oportunitats per a 

desenvolupar el seu propi talent. 

 

6. L’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL AMB RESPECTE I AMOR 

Cal respectar la llibertat dels infants, la seva espontaneïtat i la capacitat que tenen de descobrir els seus 

propis desitjos… 

Vivim amb els infants i els acompanyem, cada dia, centrant la nostra mirada en un profund respecte envers 

els seus processos de vida, de manera que se sentin reconeguts, acceptats i estimats. Sentim que el 

reconeixement i l’acceptació de la persona, tal i com és, permet un creixement en equilibri i benestar. 

ELS INFANTS TENEN UNA NATURALESA PRÒPIA I UNES NECESSITATS VITALS QUE CAL RESPECTAR I 

TENIR-NE CURA PERQUÈ PUGUIN CRÉIXER EN EQUILIBRI I BENESTAR 

Els acompanyem des d’aquesta mirada, perquè sentin que hi som, en el seu camí cap a la responsabilitat; 

creiem en el respecte per la naturalesa pròpia de la persona, tot mantenint la pròpia essència i la seva 

manifestació natural, fugint en tot moment de la recerca de la seva obediència i centrant-nos sempre en 

actuacions que fomentin la responsabilitat. Els acompanyem observant, sent-hi presents, proposant… però 

mai imposant, mai condicionant, mai fent judicis sobre la seva persona. Els nens i les nenes necessiten 

sentir-se acceptats per ells mateixos, com a focus d’amor, d’energia i d’intel·ligència, perquè cadascú és un 
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ésser, una individualitat central a part de qualsevol manera de ser; no es tracta de cercar un model de 

persona, sinó d’acompanyar la persona que tenim al davant, de manera que pugui SER. 

Aquest acompanyament respectuós permet que molts infants connectin amb el desig per aprendre. Tota 

persona no tan sols sent el desig d’esdevenir allò que en potència ja és, sinó que també necessita existir 

dins d’uns paràmetres de benestar. 

DESENVOLUPAR-SE COM A PERSONA NO ES POT SEPARAR DEL CREIXEMENT EMOCIONAL 

La persona que està malmesa emocionalment no pot aprendre intel·lectualment. Cal, per tant, centrar la 

pràctica docent en un enfocament holístic i integral que acompanyi l’educació de la persona en la seva 

totalitat; educar tota la persona implica tenir en compte que no només és “raó” sinó que té diverses 

intel·ligències que l’educació ha de potenciar i a les quals el sistema educatiu ha de donar resposta perquè 

puguin ser desenvolupades. L’esforç i la motivació envers l’aprenentatge sorgeixen quan la persona està 

emocionalment equilibrada. 

Aquest acompanyament, aquest profund replantejament de les bases de la relació amb els infants, aquest 

entendre que els nens i les nenes són ciutadans de l’avui amb unes necessitats presents que cal respectar… 

aquesta mirada àmplia envers el significat de la paraula “educació” abasta el seu sentit màxim quan el 

centre educatiu planteja les relacions humanes des d’un enfocament sistèmic. 

Hem de fer costat als infants en el seu desenvolupament cap a la llibertat en el treball i en els 

coneixements, tenint present en tot moment que en ells no hi ha res estàtic, sinó que tot infant és un 

impuls dinàmic. 

Amb la voluntat que tots els adults que intervenim amb els infants tinguem present com ha de ser aquesta 

intervenció, l’equip pedagògic de l’escola vam redactar el document que us presentem en aquesta secció. 

Tots els acompanyants que entren als ambients amb els infants han treballat, prèviament, aquest 

document amb les mestres (estudiants de pràctiques, voluntaris i voluntàries, acompanyants de menjador, 

familiars acompanyants…) 
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Per nosaltres és important mantenir aquesta coherència en totes les intervencions dels adults, respectant 

en tot moment com sentim l’equip de mestres que hem d’acompanyar els infants. 

 COM HO FEM AMB ELS INFANTS?  

CRITERIS QUE HEM DE TENIR EN COMPTE TOTS ELS ADULTS QUE ACOMPANYEM ELS INFANTS DINS 

DE L’ESCOLA 

Per escoltar als infants, per parlar-los… ens ajupim posant-nos a la seva alçada. És important que els mirem 

i que ens mirin als ulls quan parlem. Si no ho fan, els demanem que ens mirin als ulls abans d’iniciar una 

conversa. Quan ens ajupim i els mirem, els estem dient “hi sóc”, “estic aquí”. 

Respectem els seus espais i moments personals. Podem preguntar-los què necessiten (per exemple, “Vols 

que em quedi amb tu o prefereixes estar sol/a?”), o intentar detectar, a través de l’expressió corporal o de 

la mirada, les seves demandes o necessitats. 

Mantenim un to de veu suau i més aviat fluix. Ens apropem sempre als infants per parlar amb ells i elles, i 

no alcem la veu. És important evitar dirigir-nos als nens i a les nenes des d’una distància que impliqui 

emprar un to de veu massa elevat. 

Respectem els ritmes dels infants i adoptem una actitud tranquil·la, sense presses. 

Evitem fer judicis sobre la seva persona i no emprem adjectius qualificatius (“Ets…”). 

Parlem des de la nostra emoció… No fem valoracions de l’estil “molt bé”, “així no es fa”, “és molt lleig 

pegar”… Procurem reflectir els nostres pensaments parlant sempre des de les nostres sensacions, des de la 

nostra persona, no de les seves actuacions… “Em sento malament si em crides”, “Jo ho se fer així”, “A mi no 

m’agrada estar amb tant de soroll”. Abastem els fets relacionant-los amb les persones i amb les situacions. 

Els ajudem a connectar amb la seva emoció… Davant de les coses que han fet i que ens mostren (dibuixos, 

com salten…) evitem donar-los la nostra aprovació. Els preguntem com s’han sentit ells i elles mentre ho 

feien o descrivim el que hem vist: “Has fet…”, “Estàs content de com ho has fet?”, “Com ho has fet?”, “Ho 

has fet tu sol/a!”. Donem el reconeixement enriquint el llenguatge i aprofitem aquests moments per 



 

                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

Escola Congrés-Indians 
Consorci d’Educació  
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
 

compartir amb els infants i anar consolidant vincles afectius, afinitats… També els podem ajudar a percebre 

els propis avenços respecte a produccions o fets viscuts anteriorment. És important dedicar-los l’estona que 

ens demanin. 

Acceptem els seus sentiments, sense jutjar-los ni desmerèixe’ls, encara que no els entenguem. No fem servir 

sentències del tipus “per això no es plora”, “no et preocupis”, “no ploris”, “no t’enfadis”… Empatitzem amb 

la situació que viu l’infant. Mai neguem els seus sentiments. 

Hem de respectar els moments en què son ells mateixos qui estan resolent els seus propis conflictes. Hem 

d’acceptar que resolguin els seus conflictes a la seva manera, i hem de fugir de protocols d’adults. 

L’important és que siguin els mateixos infants els qui se sentin bé amb la manera com han resolt el 

conflicte. 

No fem comparacions ni parlem en termes de competitivitat. No diem “Ho fa millor / més ràpid…”. En cap 

cas fomentem la rivalitat entre infants. No fem servir felicitacions, i encara menys en veu alta (podrien 

interpretar que cal actuar o ser com el company o companya a qui s’està felicitant). L’important no és que 

els nens i les nenes facin les coses per tenir el reconeixement de l’adult, per agradar a l’adult… Cal fer les 

coses perquè un mateix se sent a gust fent-les d’una manera. 

Evitem sempre emprar el càstig o els premis i les expressions que indirectament comporten aquestes 

condicions: “Si no menges no et faràs gran”, “Si recolliu us explicarem un conte”… És una realitat que cada 

acció porta implícita una conseqüència. No cal inventar-nos res. 

La millor ajuda que podem oferir-los és ser-hi, evitant ajudar-los si no és necessari. Els ajudem quan ens ho 

demanen o si observem que ho estan passant malament davant d’una situació que no poden o no saben 

com resoldre. Ajudar no implica fer la tasca per ell o per ella, sinó donar recursos perquè el mateix infant 

pugui cercar una solució i aconseguir el que es proposa. 

Procurem no donar la resposta o la solució abans que l’infant hagi intentat trobar-la. Cal acceptar les seves 

“solucions” (dins d’uns paràmetres) tot i que nosaltres sapiguem que no funcionaran. Deixem que sigui 
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l’infant qui arribi a les seves pròpies conclusions. Davant de certes preguntes podem contestar: “I què 

podem fer?”, “I què pots fer?”… 

La funció de l’adult és d’acompanyant i observador. Hem de respectar els interessos i les activitats dels 

infants, i tan sols intervenim si ens ho demanen o si veiem una situació d’inseguretat o de falta de respecte 

(física, verbal o emocional). 

Als ambients no intercanviem informacions entre adults. És molt important evitar en tot moment tenir 

converses entre nosaltres quan estem acompanyant en un ambient. 

EL PERÍODE D”ADAPTACIO” A L’ESCOLA 

L’adaptació a l’escola és un període molt important en què l’infant crea vincles afectius amb les mestres i 

amb altres criatures. Com es viuen els primers dies incideix en els sentiments que l’escola desperta a la 

criatura més endavant. És per aquest motiu que l’adaptació es contempla amb l’acompanyament de les 

famílies durant el temps que l’infant necessiti per sentir-se bé, i segur, a l’escola. 

El període d’adaptació és obert i no té un final concret. En principi, es preveu que un infant pot arribar a 

necessitar uns dos mesos; tot i així, si passat aquest període encara no està adaptat i continua necessitant 

l’acompanyament de familiars, s’inicia un treball conjunt entre família i mestres per tal de dissenyar un pla 

d’adaptació i acompanyament més individualitzat. D’altra banda, hi ha molts infants que amb tres 

setmanes o un mes ja estan adaptats, i els pares i mares poden deixar d’acompanyar-lo durant tota la 

franja escolar. 

Creiem que fins i tot els infants que no poden tenir acompanyament familiar durant la primera fase de 

l’adaptació, es beneficien de la presència d’altres famílies. Sembla que és difícil que un infant se senti segur 

si observa en l’ambient un sol adult i vint-i-cinc infants com ell. Hi ha estudis que demostren que la 

sensació de l’infant és d’inseguretat: no comprèn qui el cuidarà si només hi ha un adult, i de seguida 

perceben la possibilitat que diversos infants necessitin aquest adult al mateix temps. La presència de molts 

adults a l’ambient genera seguretat perquè l’infant sent que pot ser atès per un d’aquests adults en 

qualsevol moment; i de fet, així és com ho fem amb les famílies. Prèviament a l’inici de l’escola i, per tant, a 
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l’inici del període d’adaptació, es fa una reunió on es comenten aquests aspectes. L’important és que els 

adults que podran quedar-se durant l’adaptació dels seus infants, sentin que poden acompanyar altres 

infants (a més del seu propi fill o filla) ja que hi haurà molts moments que el seu infant no els necessitarà i 

que algun altre nen o nena pot requerir la intervenció o acompanyament d’un adult. En aquesta primera 

reunió, també es parla sobre els aspectes fonamentals per acompanyar dins dels ambients (que 

posteriorment, a l’Escoleta de famílies, es treballaran més a fons). 

 

7. UN ENFOCAMENT SISTÈMIC 

 

Una mirada holística i integral serà una bona eina per donar resposta a la diversitat d’intel·ligències que es 

contemplen a la nostra escola. Aquest plantejament holístic de l’educació s’ha de sustentar en una mirada 

sistèmica, que implica canvis profunds en la nostra forma de pensar l’educació i les nostres actituds envers 

les persones que hi intervenen: famílies, alumnat, docents... En aquest sentit, les aportacions fetes des de 

la pedagogia sistèmica són importants per poder crear les condicions adequades perquè l’ambient 

d’aprenentatge i l’entorn escolar en general puguin esdevenir espais orientats cap a l’aprenentatge de la 

vida. 

Dins la pedagogia sistèmica els estudis de Mercè Travesset, que ha investigat i descodificat el món de les 

emocions en les relacions en el context educatiu, són una inspiració important per la nostra comunitat 

educativa. Com exposa aquesta autora: 

La pedagogia sistèmica és l'art d'ensenyar des d'aquesta mirada àmplia que ens permet veure 

l'organització, interacció dels elements de l'escola i l'estructura espacial que conforma, el lloc i funcions 

de cadascun dels seus elements, així com les pautes que connecten la família i el diferents elements de 

l'escola. Es l'aplicació dels ordres que ha descobert Bert Hellinger a totes les facetes del fet educatiu, en 

l’organització del centres educatius, dels equips docents, la relació família-escola, el treball a l'aula, 

tutoria, relació professors-alumnes, professors-professors, en el continguts curriculars, en les relacions 

entre alumnes, en intervencions específiques, atenció a la diversitat, etc. (Travesset) 

El destacat psicoanalista, pedagog i terapeuta Bert Hellinger (2001) subratlla la importància d’ampliar la 

mirada per veure la persona immersa en el seu sistema de relacions. D’aquesta manera podem connectar 
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amb la realitat de cada alumne, amb la força i la capacitat d’organització del grup, amb els seus 

coneixements, capacitats i potencials, a través dels ordres que destaca (jerarquies, pertinença, vincles, el 

lloc que ocupem i on estem). És així com les persones podem sentir que formem part d’un sistema amb 

unes creences i maneres de fer concretes, amb unes peculiaritats definides. Dins d’aquest sistema hi 

podrem identificar els desordres, primer pas perquè cada persona pugui trobar el lloc que li correspon i 

fer-se càrrec d’allò que li pertoca, sempre respectant els altres.  

Parellada (2006) també concreta una aportació de la perspectiva sistèmica a l’àmbit educatiu i destaca que 

s’ha d’atendre a: 

La importancia del orden, qué fue antes y qué después, una mirada transgeneracional, la importancia de 

la vinculación con las generaciones. 

El valor de la inclusión de todos los elementos del hecho educativo. 

El peso de las culturas de origen, que tienen que ver con las lealtades a los contextos de los que 

provenimos. 

La importancia de las interacciones dentro del sistema (cualquier elemento disfuncional puede afectar al 

resto de elementos). 

Los órdenes y desórdenes. La mayoría de las veces operan de forma inconsciente. Se trata de identificar 

los desórdenes y poner la mirada en las soluciones que pueden hacer más funcional y operativo el 

sistema favoreciendo el aprendizaje y el bienestar de todos los participantes en el hecho educativo. 

Aquest treball ens ha permès transformar la nostra mirada d’una manera molt profunda i convertir l’escola 

en un espai contextualitzat a través dels ordres i desordres que s’hi donen en moments determinats. Així 

posem la mirada en la connectivitat relacional entre les persones, tenint sempre present que cada individu 

que habita l’entorn també pertany a un altre sistema, la pròpia família, que incideix en la seva vida i en els 

altres sistemes dels què aquest individu forma part.  

Aquest acompanyament, aquest profund replantejament de les bases de la relació amb els infants, aquest 

entendre que els nens i les nenes són ciutadans amb unes necessitats presents que cal respectar i aquesta 

àmplia mirada envers el significat de la paraula “educació”, abasta el seu sentit màxim quan el centre 

educatiu planteja les relacions humanes des d’un enfocament sistèmic.  

En aquest context, cal que els adults acceptem les nostres emocions per permetre als infants que 

entenguin les seves. Com que no podem veure en l’altre el que no reconeixem en nosaltres, només estem 
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preparats per acompanyar quan som capaços de veure’ns a nosaltres mateixos. Per poder dur a terme un 

acompanyament emocional sa i equilibrat cal, doncs, un profund treball d’autoconeixement.  

 

8. L’ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES 

Quan les mestres vam començar a crear l’escola teníem molt clar que volíem crear una autèntica 

Comunitat d’Aprenentatge, de manera que l’escola fos un espai obert a les famílies. És per aquest motiu 

que l’escola sempre està oberta a les famílies (algunes franges amb acompanyament directe als infants i 

altres per compartir amb altres pares i mares). Els familiars tenen un espai a l’escola, al que anomenem 

“L’espai familiar”, on poden estar-se sempre que els vingui de gust. És un ambient acollidor on es pot fer 

un cafè, llegir o xerrar i permet que les famílies es coneguin millor. Aquest espai és un gran motor de 

l’escola, ja que hi sorgeixen moltes idees, i afavoreix la participació de les famílies i la comunicació amb les 

mestres. És habitual trobar una mestra a l’espai familiar parlant amb els pares i mares que hi ha en aquell 

moment simplement perquè passava per allà i s’hi ha aturat. Per nosaltres, aquests moments són rics i 

imprescindibles per sentir que, junts i juntes, estem creant un projecte molt familiar i proper entre totes 

les persones que formem la comunitat educativa. 

Un altre moment important d’interacció entre les famílies són les tardes de pati. Cada tarda, els infants 

poden quedar-se a berenar amb les famílies al pati de l’escola, que es transforma en una plaça i esdevé un 

espai social molt important. És una manera més de poder establir lligams entre les famílies, mestres i totes 

les persones que formem la comunitat educativa. 

Amb el temps, l’escola ha esdevingut un espai de confiança i familiaritat i valorem molt els vincles afectius 

que s’han anat creant amb les famílies ja que seran un fonament molt fort pel projecte i per la posterior 

incorporació de noves famílies i nous infants. Vivim amb il·lusió l’acollida de les noves famílies i amb la 

confiança que tan aviat com ho visquin, sentiran que a l’escola hi tenen un lloc important i que el 

reconeixement per part de tota la comunitat que ja formem és gran. 



 

                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

Escola Congrés-Indians 
Consorci d’Educació  
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
 

La majoria de persones que visiten l’escola expressen admiració per la manera com les famílies estan 

implicades en el dia a dia de l’escola, per com viuen els pares i mares l’escola, per com senten que per a 

ells és una manera de viure, per com confien en l’equip de mestres, per com col·laboren per ajudar al 

creixement, per com s’interessen per formar-se a l’escoleta per tal de poder acompanyar amb una nova 

mirada els seus fills i filles a casa i a l’escola i pel gran respecte que les mestres sentim per les famílies. Per 

nosaltres és gran i, possiblement, el motor més ric que tenim en aquest moment i que dóna un sentit real a 

l’escola com a projecte de vida dels infants, famílies i mestres. 

L’ESCOLETA DE FAMÍLIES.  

L’ Escoleta de famílies és un espai que les mestres compartim amb les famílies amb la voluntat de treballar 

a fons aspectes directament relacionats amb la vida de l’escola. En les escoles amb metodologies de treball 

com la nostra la participació i implicació de les famílies són imprescindibles. Perquè les famílies puguin 

comprendre com ho fem amb els infants i puguin saber què fan els seus fills i filles a l’escola, és necessari 

que hi entrin i que ho visquin en primera persona. Són molts els espais que es contemplen en el dia a dia 

perquè els infants puguin compartir amb els seus pares i mares, però cal que la manera d’estar dels 

familiars dins de l’escola mantingui una coherència amb la manera de fer que tenim a l’escola. 

És per aquest motiu que cal treballar a fons amb els familiars aquests aspectes concrets que ajuden al bon 

funcionament dels ambients dels infants. 

És imprescindible haver assistit a les sessions d’escoleta que es fan per entrar als ambients amb els infants. 

Al mateix temps, un dels aspectes que es treballen és la importància que les persones facin una reflexió 

interna i siguin honestes amb elles mateixes, valorant si estan o no preparades per iniciar aquests 

acompanyaments. També es valora la possibilitat de fer una prova i valorar com un mateix s’ha sentit. 

L’Escoleta també és un motor de diàleg i intercanvi entre mestres i famílies. Hi ha pares i mares que hi 

descobreixen una nova mirada cap als infants, una altra manera d’acompanyar-los que respecta els seus 

processos de vida. També hi ha moments que alguns pares i mares senten com si fins al moment no ho 

haguessin fet bé; les mestres acompanyem aquestes sensacions perquè no es tracta de viure-ho així, sinó 

simplement de veure que a vegades podem intervenir de maneres no tan directives i més aviat 
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comprensives, ja que els infants poden sentir-se millor si intervenim des del respecte cap a la seva persona 

i des de la comprensió, sempre a partir d’una mirada amorosa. 

Molts pares i mares sovint ens han fet arribar el seu agraïment per haver-los ajudat a enfocar noves 

mirades, a replantejar-se moltes coses que fins al moment mai havien considerat… En els 

acompanyaments els hem vist atents, observadors, integrant enfocaments, sentint intensament les 

actuacions de les mestres amb els nens i nenes, interioritzant les nostres actuacions… Són moltes les 

preguntes que ens fan després de cada acompanyament, i sovint reprenen les converses amb nosaltres uns 

dies després, una vegada han reflexionat sobre el que han viscut en moments puntuals i sobre el que els 

hem comentat del perquè de certes maneres de fer… 

Regularment es fan trobades de totes les famílies que entren als ambients a acompanyar els infants de 

manera que, conjuntament, fem valoracions i intercanviem vivències i experiències sobre com els 

acompanyants es senten fent aquesta funció. 

Alguns exemples de sessions d’Escoleta de Famílies són: materials de matemàtiques, materials de llengua, 

l’escola des d’una mirada sistèmica, el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura, la literatura infantil, 

una mirada respectuosa envers els infants... 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA (extraescolars) 

A l’escola cuidem molt les Activitats en família ja que considerem que la franja extraescolar ha ser coherent 

amb el nostre projecte educatiu. És per aquest motiu que una de les educadores de l’escola, la Verónica 

Antón, s’encarrega de la coordinació de tota aquesta activitat. 

Entenem les Activitats en família com un espai més perquè els infants comparteixin amb els seus familiars, 

a través d’una activitat concreta que pot ajudar a relacionar-se amb el pare o la mare en un espai diferent i 

cuidat. 

Per tal que aquesta franja es desenvolupi de manera adequada, les famílies que participen en aquestes 

activitats han d’assistir a una trobada on es parla del “Paper de l’acompanyant a les activitats en família”. 
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9. PROJECTES D’ESCOLA 

L’ESCOLA COM A COMUNITAT D’APRENENTATGE.  

"Una comunitat d'aprenentatge és un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i del 

seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l'aprenentatge 

dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els espais, inclosa 

l'aula".  VALLS, Rosa (2000, p.8) 

Crear una comunitat d'aprenentatge significa construir una xarxa de vincles amb els quals totes les 

persones participem i establim línies d'actuació conjuntes per acompanyar els nens i les nenes en el seu 

procés de creixement en totes les vessants. 

L’escola contempla molts espais amb l’acompanyament de les famílies, alguns lliures i d’altres organitzats 

per les mestres. 

Hi ha dos moments del dia que són amb acompanyament lliure, sense necessitat d’avisar abans l’escola: 

Entrades relaxades: entre les 9 i les 10 (P3) i entre les 9 i les 9.30 (P4 i P5), els infants van entrant a l’escola 

de manera esglaonada. Això ens permet que els nens i les nenes arribin sense presses i puguin entrar dins 

dels ambients amb els seus pares i mares. Els familiars que poden, es queden una estona jugant amb el seu 

fill o filla (tot i que és molt habitual veure un pare o mare envoltat d’altres infants, a més del seu) explicant 

un conte, jugant a joc simbòlic, pintant a l’ambient d’art… A les 10, els ambients passen a ser espais 

d’infants i els pares i mares, si ho desitgen, poden quedar-se a l’escola, però a l’espai familiar. 

Sortides relaxades: entre les 12.15 i les 12.30, al matí, i entre les 16.15 i les 16.30, a la tarda, els espais 

d’infants tornen a estar oberts a les famílies de manera que els nens i les nenes poden fer el tancament del 

matí o de la tarda acompanyats dels seus familiars. Aquests dos moments son molt importants perquè hi 

ha molts infants que senten el desig d’explicar als seus familiars el que han fet aquell matí, o aquella tarda. 
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En aquest tipus d’escoles aquests moments són molt importants perquè permeten que els familiars siguin 

coneixedors directes de la tasca que van duent a terme els seus infants. És cert que es fan reunions amb les 

tutores, que es fan arribar els informes d’avaluació i que tenim tota la documentació de l’escola (ja sigui a 

través del bloc o en format paper) però des del nostre punt de vista, el més ric és que siguin els infants qui 

transmetin a les famílies la il·lusió amb què viuen el que van descobrint cada dia a l’escola. 

Hi ha una altra modalitat d’acompanyament molt vinculada a l’escola com a Comunitat d’Aprenentatge. 

Són els acompanyaments a les mestres, que impliquen que els pares i mares (o altres familiars) 

comparteixen els ambients amb les mestres (que a vegades poden no coincidir amb l’espai on estan els 

seus fills o filles) amb la finalitat de conèixer de primera mà el treball que es duu a terme a l’escola i, a la 

vegada, permetre que la ràtio de nombre d’infants per adult disminueixi considerablement. 

Aquesta modalitat d’acompanyament està organitzada des de l’equip directiu, de manera que els pares, 

mares i altres familiars dels infants ens fan arribar la seva disponibilitat i nosaltres fem una distribució en 

les diferents franges (matí, migdia o tarda) de manera que el nombre d’adults acompanyants quedi 

equilibrat. I com hem comentat anteriorment, per tal de dur a terme aquesta modalitat d’acompanyament 

cal haver assistit a les sessions d’escoleta de famílies. 

La majoria d’acompanyants, després d’estar a diferents tallers de tarda, ens fan saber on se senten més 

còmodes i des de l’escola procurem que puguin acompanyar en aquests espais. Aquesta regularitat en un 

mateix taller o proposta permet un seguiment de l’evolució del treball dels infants i de l’experiència i 

coneixement del familiar acompanyant. És bonic veure com els acompanyants inicien la seva intervenció a 

partir de l’observació i com, poc a poc, van entrant en la intervenció i acompanyament directe dels infants. 

És important destacar que en cap moment un pare, mare o familiar està sol en un ambient amb infants ni 

n’és responsable: sempre és una mestra la responsable de l’ambient i dels infants, i els acompanyants són 

adults de suport a la mestra. 

PROJECTE DE MENJADOR ESCOLAR 
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L’equip de mestres de l’escola, i els acompanyants de menjador, dinem al menjador amb els infants; 

d’aquesta manera, el menjador esdevé un espai familiar on totes les persones de la comunitat educativa 

dinem plegats i compartim aquest espai. 

Entenem l’espai de menjador com un ambient que té tanta importància com l’espai lectiu dels infants. És 

per aquest motiu que l’equip de mestres i d’acompanyants hem invertit molts esforços per tal de 

desenvolupar i consolidar un projecte de menjador molt singular. 

El moment de dinar és molt important per nosaltres i cal que sigui coherent amb la nostra mirada envers 

els infants. Per això els acompanyants de menjador treballen d’una manera totalment coherent amb la 

línia de l’escola. 

Cal destacar que el menjador està obert a les famílies, i els pares i mares (o altres familiars) poden venir a 

dinar amb els seus fills i filles sempre que els vingui de gust. Els familiars que vénen a dinar amb els seus 

infants viuen aquest moment com una oportunitat més de compartir un instant del dia amb els seus fills i 

filles; les mestres potenciem molt aquest espai en família ja que considerem que com més estones puguin 

estar els nens i nenes amb els seus pares i mares, millor. 

Dins de l’espai de menjador, també es contempla la modalitat d’acompanyament de familiars per tal de 

donar suport als acompanyants de menjador. Els familiars que entren en aquesta modalitat ens fan arribar 

la seva disponibilitat i són distribuïts en els diferents dies (amb el mateix criteri que es fa en els 

acompanyaments a les mestres dins dels ambients amb els infants); per tant, per tal de dur a terme 

aquests acompanyaments, cal haver assistit a l’“Escoleta de famílies” el dia que es treballa 

l’acompanyament al menjador. 

Creiem que l’estona de dinar és un espai social, per compartir, adults i infants. Per això, tots els 

acompanyants de menjador dinen amb els infants. 

Per tal que els acompanyants treballin en coherència amb la línia metodològica de l’escola, i amb la 

voluntat que tinguin un coneixement directe dels nens i de les nenes, hi ha uns requisits que cal complir 

per treballar en aquest espai: 
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Els acompanyants de menjador han de fer una formació de 50 hores al centre (20 teòriques i 30 

pràctiques) per tal d’aprofundir en aquesta mirada envers els infants. Les 20 hores teòriques les duen a 

terme amb la coordinadora pedagògica de les franges extraescolars que és una persona que forma part del 

nostre projecte educatiu i que està 20 hores setmanals al centre, com a educadora en els ambients, amb 

els infants, i també desenvolupant diferents tasques relacionades amb les franges no lectives. En aquestes 

sessions teòriques es treballen aspectes relacionats amb l’acompanyament als infants a partir del respecte 

pels seus processos de vida. Les 30 hores pràctiques consisteixen en entrar a observar els infants en els 

ambients lliures del matí, una vegada acabada l’observació, es completa amb sessions on es treballa a fons 

tot el que s’ha observat i el perquè de les actuacions de les mestres en situacions concretes. D’aquesta 

manera, els acompanyants de menjador van vivint en primera persona aquesta manera de fer amb els 

infants, i tenen un coneixement molt més profund de la nostra metodologia de treball. 

Els acompanyants de menjador es reuneixen dues hores quinzenals per tal de concretar aspectes de l’hora 

de dinar amb els infants, consensuar actuacions, concretar i consolidar dinàmiques, reflexionar sobre 

situacions quotidianes… amb la voluntat d’anar consolidant aquest espai. També són reunions on es parla 

d’infants i s’acorden intervencions.  

Quan comencem l’escola, i principalment durant el període d’adaptació, hi ha infants que manifesten les 

seves sensacions estranyes a la novetat de l’escola a través de constants negacions al llarg del dia; 

aquestes negacions, en el moment del dinar, es tradueixen en “no vull menjar res”. Davant d’aquesta 

negació, l’equip d’acompanyants de menjador i les mestres, respectem l’infant ja que sabem que 

l’afirmació que l’infant fa a l’adult dient que no menjarà és viscut pel nen o per la nena com una amenaça 

(els infants, de ben petits, detecten que els adults tenim un gran neguit perquè mengin, i allò es converteix 

en una arma de molta força pels infants quan volen contradir a l’adult). Per tant, la resposta dels adults 

sempre és que pot entrar al menjador i no dinar, però li recordem que en aquell espai hi té un lloc i que, si 

ho desitja, pot servir-se el seu dinar si li agafa gana. Coneixem la importància, des d’una mirada sistèmica, 

que l’infant senti que se li reconeix un espai i un lloc dins de l’activitat que s’està desenvolupant. 

L’experiència ens diu que, davant d’aquesta resposta, l’infant acostuma a servir-se l’àpat al cap d’una 

estona… i si aquell dia no ho fa, l’endemà el menjador passa a ser un espai que viu amb naturalitat i sense 

conflicte intern. 
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El fet que el mateix infant se serveixi el seu propi menjar (el qual es posa en uns bols comuns al centre de 

la taula) permet que ells mateixos vagin prenent consciència dels propis progressos i de la pròpia seguretat 

en l’acció. Al principi, molts infants demanen a l’adult que els posi el menjar (sempre els preguntem quina 

quantitat en volen) i, de sobte, un dia deixen de demanar ajuda i comencen a servir-se ells sols. El mateix 

passa amb l’aigua i els setrills. Els infants tenen gerres d’aigua de vidre petites (adequades a la seva mida) i 

setrilleres també petites i de vidre; ells mateixos se serveixen l’aigua, s’amaneixen el plat… Els plats i gots 

són de vidre, i els proporcionem ganivet perquè els infants que ho desitgin es tallin la seva pròpia carn. 

També disposen de pa i fruita (per abans de dinar) al centre de la taula i n’agafen quan els ve de gust. És un 

procés preciós de veure i viure amb els petits. 

Treballem amb una empresa de menjador ecològic (Natural Cuina). La majoria dels aliments que oferim als 

infants són biològics (fruita, verdura, hortalisses, llegums, cereals i lactis); la fruita i la verdura sempre són 

de temporada. Totes les coccions són crus, bullits, guisats o al forn (no fem fregits). Amanim amb oli d’oliva 

bio, verge, primera premsada en fred. Disposem de menú ordinari, vegetarià i específics segons al·lèrgies i 

intoleràncies. No fem ús d’ou liofilitzat. 

Amb la voluntat de mantenir el respecte pels ritmes individuals i naturals de cada infant, l’espai del migdia 

ofereix diferents ambients: l’ambient de dormir, un ambient exterior (pati o jardinet) i un o més ambients 

interiors. Sovint ens trobem amb infants que a casa fan la migdiada i quan comencen l’escola demanen de 

no fer-la. Nosaltres respectem aquest desig ja que entenem que forma part de l’adaptació a l’escola dels 

nens i de les nenes, i del seu neguit de descoberta per allò que es fa si no es dorm. Parlem amb la família i 

demanem temps perquè l’infant se senti més segur a l’escola. Al cap d’un temps, la majoria d’infants que 

fan la migdiada a casa acostumen a demanar de fer-la. Aquest respecte i aquest saber esperar ens ha 

demostrat que imposar o obligar no serveix de res, i que respectar el moment de l’infant i deixar-li el seu 

temps perquè vagi prenent les seves decisions permet que el nen o la nena se senti més segur i que actuï 

en funció de les seves necessitats vitals com a persona. 

Els infants que no dormen, o que dormen menys estona, disposen dels ambients interiors per poder estar 

una estona tranquils després del menjar o d’un dels ambients exteriors. 
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El projecte de menjador que hem iniciat ha despertat molt d’interès en altres comunitats educatives, així 

com en molts mitjans de comunicació, i són moltes les visites que hem rebut. Tot i així, a totes les persones 

que ens han demanat de venir a visitar l’espai de menjador, els hem aconsellat que vinguessin a compartir 

un dia sencer a l’escola amb nosaltres, ja que és la millor manera de poder comprendre la nostra manera 

de fer a la franja del migdia. 

Per tal de treballar amb les famílies tots els aspectes relacionats amb el menjador, l’equip de mestres i 

d’acompanyants hem elaborat el document que presentem a continuació… 

Com dinem a l’escola: 

Un dels nostres propòsits és que la vida a l’escola faciliti un desenvolupament integral i globalitzat dels 

infants. Un pilar bàsic per assolir aquest objectiu és l’alimentació dels individus. Considerem que 

l’alimentació va més enllà de l’acte d’ingerir aliments. L’hora de dinar és un moment on interactuen 

aspectes socials i culturals que es conjuguen amb el coneixement d’un mateix i el propi plaer. Per aquesta 

raó, en quest espai tan especial, tenim en compte els següents criteris: 

Oferir un menjar saludable i de bona qualitat: 

Per aquesta raó i, després d’investigar molt, vam decidir-nos per una empresa de menjar ecològic (Natural 

Cuina). Les famílies van col·laborar molt en fer possible aquesta decisió i van ajudar molt en tot el procés. 

Natural Cuina ens ofereix aliments ecològics. Com que també fugíem de l’opció de menjar de càtering, ens 

van plantejar la possibilitat de cuinar a una altra escola i portar-nos el menjar (acabat de cuinar) que 

només s’ha de servir sense necessitat de manipular-lo o tornar-lo a escalfar. Tot segueix un rigorós control 

que assegura l’assoliment de tots els criteris de qualitat (el fet d’estar en mòduls prefabricats no ens 

permet tenir cuina pròpia; no podrem tenir aquest servei fins que estiguem en un edifici definitiu). 

Crear un clima familiar i acollidor: 

L’hora de dinar està carregada de factors emocionals, afectius i socials que no podíem obviar. Per aquesta 

raó donem molta importància al paper dels educadors i educadores, com presenten el menjar, com acullen 

la diversitat i quin clima es genera en aquest espai. 
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En especial, cuidem la relació entre els infants en aquell moment,facilitant que s’ajudin i es comuniquin tot 

gaudint del plaer de dur-se a la boca un bon àpat. 

Per nosaltres és molt important incloure les famílies en aquest moment; és per aquesta raó que el 

menjador està obert a mares i pares. L’objectiu és crear un moment amable i afectiu, on els infants 

desenvolupin un vincle positiu amb el menjar. 

Mantenir la coherència amb el projecte d’escola: 

Tot el projecte d’escola busca, de manera molt activa, que els infants siguin autònoms i formin part activa 

de tot el seu procés d’aprenentatge i de creixement. L’hora de dinar és una oportunitat per aprendre 

moltes coses i l’aprofitem perquè els infants se serveixin el seu dinar, s’amaneixin els aliments, escurin el 

plat… 

També és important mantenir el respecte pels ritmes naturals de cada infant; per aquesta raó, l’hora de la 

migdiada està pensada per acollir la diversitat de possibilitats. Per aquells infants que ho necessitin tenen 

un espai i un temps de fer la migdiada. Per la resta, hi ha diferents ambients de relaxació i tranquil·litat 

(ambients interiors) i un espai exterior obert sempre (pati o jardinet). 

Per tal de dur a terme aquests criteris és imprescindible una col·laboració molt estreta amb els i les 

acompanyants de menjador i amb les famílies. 

 

PROJECTE AGENDA 21 ESCOLAR 

L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós 

projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en 

l’entorn més immediat. 

El curs passat se’ns va concedir el Projecte Agenda 21 des de l’Ajuntament. Són moltes les actuacions que 

en el nostre dia a dia enfoquen la mirada envers aquesta sensibilitat amb el medi ambient: treball amb el 
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compostador, reciclatge, cura de les plantes i de l’hort, menjador ecològic… i desitgem anar creixent cada 

vegada més tot potenciant aquesta mirada respectuosa amb el nostre entorn. 

A l’escola duem a terme tot un seguit d’accions i reflexions amb la voluntat de ser agents actius en la cura 

del nostre entorn. 

 EL PATI: UN ESPAI PER VIURE LA NATURA 

 MOTIUS DE LA NOSTRA PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA AGENDA 21 ESCOLAR 

Al setembre del 2010 vam iniciar una nova escola coneguda amb el nom de “Congrés-Indians”. El projecte 

d’escola té com a base, entre d’altres coses, la relació entres les persones, els espais i ambients com a 

catalitzadors del desenvolupament dels infants. 

Dins d’aquest marc metodològic, resulta imprescindible aprofitar tots els espais de l’escola com, per 

exemple, el pati i el jardinet. Com a escola de nova creació estem destinats a mantenir-nos en mòduls 

prefabricats durant un llarg temps fins que tinguem edifici definitiu. Els mòduls són àrids i hostils i amb 

poques possibilitats per a incorporar la natura d’una forma significativa. El pati és gris i de ciment dur i, tot 

i que hi ha algunes plantes, no acaba de ser un entorn suficientment ric. Comptem amb un jardinet cedit 

per la casa del costat que és una font de situacions i possibles activitats, però necessitem recursos i 

formació per tal de treure-li més rendiment. Ja estem preparant el terreny per a realitzar un hort i hem 

muntat el compostador, però intuïm que té moltes més possibilitats que ens agradaria potenciar. 

Des de la nostra visió d’escola, entenem que l’aprenentatge global que requereix qualsevol infant no es pot 

dur a terme entre quatre parets i que el contacte constant amb la natura és imprescindible. Tanmateix, el 

respecte i les actituds sostenibles no es poden treballar en un marc abstracte i llunyà de la realitat ja que 

és imprescindible treballar el coneixement “in situ” a través de les vivències, tant lúdiques com cognitives. 

Així doncs, la nostra intenció és enriquir el pati i el vincle estret i intens que pot existir entre el 

desenvolupament dels infants i el desenvolupament d’actituds de cura i respecte a la natura. Creure en 

aquest plantejament i pretendre treballar des d’aquesta doble vessant requereix tenir un pati estimulant i 

ple d’elements naturals que puguin mantenir una relació rica i profitosa. D’aquesta manera, des d’un punt 
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de vista ecològic, pretenem treballar la natura d’una forma significativa tot creant un espai on es puguin 

desenvolupar tant projectes científics (per exemple: estudi de formiguers) com possibilitats estètiques i 

creatives (per exemple: art efímer). Pretenem que el pati sigui un espai que pugui enriquir les aules i també 

un espai d’observació i aprenentatge en sí mateix. No busquem decorar el pati, sinó crear un habitat, un 

petit ecosistema on hi hagi canvis, transformacions i es reflecteixin els cicles de la vida per tal que el 

respecte per la natura sigui fruit del coneixement viscut i de l’emoció i no de la mera abstracció. 

D’altra banda, som conscients que tots els elements que incorporem han de ser traslladables  a l’edifici 

definitiu, per aquesta raó, ens veiem obligats a fer una inversió de temps i una gran dedicació per a trobar 

recursos que ens permetin transformar una plaça de ciment grisa i àrida en un veritable espai ric i 

estimulant. 

Paral·lelament, volem que també la vida a l’interior de les aules i a d’altres espais enriqueixi el nostre pati i, 

per aquesta raó, aprofitarem totes les oportunitats que generi la vida a l’escola. Els residus serviran per 

realitzar compostatge per a l’hort del jardinet, realitzarem produccions artístiques efímeres amb elements 

recollits al pati que després seran retornats al mateix pati, plantarem petites llavors que després les 

veurem créixer al jardinet o a l’hort. Considerem imprescindible incorporar als infants i posar-los en 

contacte amb els cicles ecològics. Però, per tal que els aprenentatges siguin realment significatius, aquest 

marc ecològic ha de ser un marc proper on les conseqüències tant positives com negatives dels nostres 

actes amb la natura es puguin contemplar directament. 

Pel que fa als recursos humans, comptem amb un claustre implicat i molt motivat que es va incorporant 

progressivament (a mida que els cursos avancen) amb una línia pedagògica coherent amb la nostra 

metodologia i projecte d’escola. D’altra banda, les famílies estan molt integrades a la quotidianitat de 

l’escola. Molts aspectes de l’escola es treballen a través de les comissions que estan integrades per famílies 

i un membre de l’equip docent. Cada tarda, les famílies, de forma molt organitzada, entren a l’escola a 

donar suport a les activitats que es realitzen o bé d’acompanyants del seu fill o filla. Aquesta dinàmica 

també es duu a terme l’hora de dinar. Els monitors i altre personal no docent també té una 

predisposició  molt gran a col·laborar i participar i es troba molt implicat amb el projecte d’escola. 
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En definitiva, considerem que comptem amb un projecte coherent i amb una gran font de recursos 

humans i, el que és més important, molta il·lusió i empenta. 

 

10. ASSOCIACIONS DE L’ESCOLA 

L’AFA 

http://afa.escolacongresindians.com/ 

L’Afa treballa en estreta col·laboració amb la direcció i les mestres per donar solidesa a un projecte 

educatiu innovador i a una comunitat educativa del qual ens sentim part activa i cridada a participar. 

Treballem en comissions mixtes famílies-mestres per actuar dins la màxima coherència en tot allò que 

ajuda a fer créixer l’escola i als nostres infants, el seu desenvolupament i el seu dia a dia. 

Mitjançant aquestes comissions ideem i gestionen extraescolars, organitzem sortides, tallers i xerrades, 

vetllem per tot allò relacionat amb el nostre edifici, acostem la natura a l’escola, vetllem per la qualitat del 

menú del menjador, organitzem festes en les que participa tota la comunitat educativa. 

Les comissions que es contemplen en aquest moment són:  

Espai familiar: organitza tallers i xerrades de formació per a les famílies. 

Materials didàctics: elabora joguines i elements que les mestres necessiten per als ambients. 

Medi ambient: la comissió treballa per acostar la natura a l’escola i per tenir un centre més sostenible. 

Comunicació: es prepara tot el material relacionat amb la comunicació i amb les relacions amb l’exterior. 

Edifici: se n’encarrega de la temàtica referent a l’estat, ubicació i expectatives de l’edifici on es 

desenvolupa el nostre projecte educatiu. 

Agenda 21 i hort: treballa per acostar la natura a l’escola i per tenir un centre més sostenible. 

Menjador: vetlla per la qualitat del menú del menjador. 
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Manteniment: s’ocupa de les tasques necessàries per mantenir l’escola en bones condicions i fer millores. 

Festes i sortides: organitza festes i sortides en què participem tota la comunitat educativa. 

Extraescolars (activitats en família): col·labora en la gestió de les activitats extraescolars, que són activitats 

que es proposen amb l’acompanyament de les famílies a l’educació infantil. 

Casals: prepara els casals d’estiu, Setmana Santa i setembre de l’escola. 

Iniciatives comunitàries: impulsa la relació entre les famílies de l’escola perquè puguin compartir 

experiències, coneixements, objectes i temps 

PROJECTES DE L’AFA: 

Banc del temps: el BDT (BDT) és un servei creat per la Comissió Iniciatives Comunitàries (AFA). Aquest Banc 

funciona sense diners, únicament es pot dipositar temps que podràs intercanviar amb els altres a través de 

la prestació de serveis.  

Aquest projecte vol promoure l'intercanvi gratuït de serveis entre persones, fomentant l'oportunitat de 

conèixer i confiar en els altres per tal de resoldre necessitats de la vida quotidiana. És un projecte que 

funciona sense ànim de lucre i és gratuït. La moneda de canvi es l’hora, independentment del tipus de 

servei que es demani o s’ofereixi. 

Com funciona? 

El funcionament és molt simple: cada persona ofereix uns serveis o activitats i, a canvi, pot demanar 

serveis d'altres socis i sòcies. Cada persona adscrita disposarà d'una llista dels serveis que es poden 

intercanviar i d'un talonari de temps que utilitzarà cada vegada que usi el seu temps a favor d'una altra 

persona.  

Quins serveis es poden intercanviar?  

Al BDT els serveis que s'intercanvien els proposen els mateixos socis i sòcies. Per exemple, es poden 

intercanviar serveis puntuals com: practicar idiomes, estar amb els infants al pati obert, fer reparacions 

domèstiques, passejar gossos, passar textos a l'ordinador, tasques de jardineria, assessorament laboral, 

etc.  
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Comissió I3: idees, imaginació, innovació. Espai de posada en comú de projectes professionals, personals, 

somnis... que puguin ajudar a donar resposta a la situació laboral i econòmica actual; molta gent està en 

una cruïlla a la seva vida, plantejant-se canvis de feina, de rumb, buscant noves sortides… A l’escola hi ha 

molt potencial, molta gent amb idees i amb iniciativa, amb ganes de crear coses. Es tracta d’un espai on  

posar en comú allò que se’ns passa pel cap, la idea boja, la idea madurada, la que encara està verda… amb 

la voluntat que sorgeixin projectes comuns. 

Apadrinament de famílies noves: aquest projecte consisteix en que famílies que ja formen part de la 

comunitat educativa puguin apadrinar una família nova que entri a l’escola. 

És una manera de rebre a les noves famílies, que se sentin acompanyades quan entren de nou a l’escola, 

on tot és nou, on potser no coneixen a ningú, o inicialment tenen dubtes del funcionament de les coses, i 

segurament tenen la necessitat de sentir-se recolzats per algú que ja coneix l’escola. 

La manera de funcionar seria la següent: faríem una “borsa” de famílies de l’escola i una de famílies noves i 

la comissió de comunicació s’encarregaria de casar unes famílies amb les altres depenent de la 

disponibilitat horària de cadascú. 

A principi de curs donaríem els correus electrònics de cada padrí a l’apadrinat per tal de poder-se posar en 

contacte i així iniciar la relació entre les famílies. 

No es tracta de donar resposta a les possibles preguntes sobre el projecte pedagògic (per això ja hi ha 

l’equip de mestres que les poden resoldre) sinó més aviat de fer un acompanyament emocional a les 

famílies que entren de nou a l’escola. 

Totes les famílies que vulguin formar part d’aquest projecte es podran apuntar en el formulari. 

Gràcies i esperem la vostra participació! 
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11. EINES DE COMUNICACIÓ AMB LA COMUNITAT I AMB L’EXTERIOR: 

Web de l’escola: www.escolacongresindians.com 

Blocs de l’escola: 

El dia a dia dels infants: recull d’experiències d’aprenentatge i processos dels infants. 

http://diaadia.escolacongresindians.com/ 

Bloc de l’AFA: informacions relacionades amb l’Associació de Famílies de l’Escola 

http://afa.escolacongresindians.com/ 

El cafè pedagògic: bloc educatiu amb articles i reflexions per compartir. 

http://cafepedagogic.com/ 

El petit cinema en curs: projecte de centre per treballar amb els infants les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

http://blocs.xtec.cat/petitcinemaencurs1112/ 

Xarxes socials: 

Facebook: https://www.facebook.com/EscolaCongresIndians 

Twitter: @EscolaCongres 
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12.  CONCLUSIONS 

 

Hem de cercar noves propostes educatives que contemplin la diversitat d’intel·ligències que les persones 

posseïm. D’aquesta manera, els alumnes −generadors de cultura−, podran produir coneixement i assolir 

objectius similars de maneres diferents. 

Ni en la manera d’aprendre, ni en la manera de comprendre, ni en les qualitats individuals, hi ha dues 

persones exactament iguals. Hi ha diversitat d’intel·ligències i els grups d’alumnes són increïblement 

heterogenis, no tots aprenen de la mateixa manera ni desenvolupen els seus processos d’aprenentatge al 

mateix ritme. Hem de viure la diferència com una riquesa i un oportunitat per buscar nous camins que 

permetin a tot l’alumnat desenvolupar les seves capacitats d’una manera natural i senzilla: incloure la 

diferència permet deixar de costat la desigualtat. 

El món pertany als qui li ofereixen esperança. A vegades les interferències en el camí suposen moments 

d’inflexió, que poden ser viscuts com a oportunitats o com a amenaces. L’important és estar convençuts 

que l’objectiu és oferir a tot l’alumnat el millor aprenentatge. I això passa per trobar la força necessària per 

concebre estructures més obertes i flexibles, que s’adeqüin a les diferents intel·ligències de l’alumnat; que 

considerin que l’aprenentatge és per a la vida, i no només per l’escola, i que ens permetin prendre 

consciència que si deixem persones al marge del coneixement, els estem excloent de la societat. És 

necessari assegurar el desenvolupament del potencial i de la creativitat de tot l’alumnat, reconeixent-los 

com a subjectes amb drets i portadors d’una cultura pròpia. Una programació flexible i autèntica serà un 

bon punt de partida perquè l’organisme actuï amb llibertat i pugui respondre a la seva manera, evitant que 

el procés d’aprenentatge esdevingui un excés d’estimulació que faci que l’alumne es bloquegi, es cansi o 

s’avorreixi.  Tot organisme pateix aquelles vivències que l’obliguen a actuar amb discòrdia amb el seu pla 

de desenvolupament intern. Per tant, es tracta de crear un ambient on la vida es desenvolupi amb 

harmonia entre les necessitats internes i la seva satisfacció, entre el donar i el rebre, i entre el 

desenvolupament personal i l’adaptació social. 

Per dedicar-se a l’educació, és important ser creatiu i innovar. Com a mestres, no podem creure que els 

coneixements adquirits fins un cert moment de la nostra vida són suficients ja que el món canvia 

constantment i això genera la necessitat de cercar noves solucions, noves cultures educatives que donin 

resposta al present, noves maneres de poder transmetre al nostre alumnat un desig per l’aprenentatge. 



 

                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          

                                                     

 

Escola Congrés-Indians 
Consorci d’Educació  
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
 

Però per això, l’adult ha d’estar disposat a anticipar, a afrontar-se a situacions desconegudes, a crear 

alternatives i a generar noves possibilitats. 

 

 

13.  PLACES ESTRUCTURALS 

L'article 81.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 89, de 

13.04.2007), estableix que en cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir 

amb caràcter provisional, mitjançant convocatòria pública. 

El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, regula la provisió de llocs de treball 

docents, per convocatòria pública i d'acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat. 

El Decret 39/2014, de 25 de març (DOGC núm. 6591, de 27.03.2014), regula els procediments per definir el 

perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament 

d'Ensenyament, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d'aquests centres educatius 

públics. 

Atenent a aquesta normativa, i sempre i quan el centre disposi de l'existència de llocs de treball docents 

vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius 

públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs de treball docents, 

corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cada centre 

educatiu haurà d'establir el procediment per proveir-los i contemplar aquest procediment en el seu 

Projecte Educatiu de Centre. 

Dins d'aquesta fase de provisió de llocs de treball docent, el Projecte Educatiu, del qual també se'n 

desplega el Projecte de Direcció, ha de contemplar la missió i la visió d'aquesta provisió de llocs, tenint en 

compte, al mateix temps, les Normes d'Organització i Funcionament del Centre.  

Entenem que l'objectiu d'aquesta definició i provisió de llocs permet adaptar, amb flexibilitat, les places de 

professorat a les singularitats de cada centre i al seu projecte educatiu permetent, a la vegada, la creació 

de llocs específics. En aquesta definició de llocs, l'Equip Directiu i de Coordinació sentim una gran 

responsabilitat i ens comprometem a treballar amb qualitat, objectivitat, publicitat i transparència. És per 

aquest motiu que el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció justificaran l'existència d'un lloc 

de treball específic i la seva definició 
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Tal i com contempla la normativa de referència, els perfils propis de llocs de treball docents definits en 

aquest moment són: 

- Llocs ordinaris. 

- Llocs específics estructurals. 

- Llocs específics temporals. 

- Llocs de provisió especial. 

 

DEFINICIÓ DE LLOCS ESPECÍFICS ESTRUCTURALS 

En la definició dels llocs específics estructurals, les passes a seguir per part de l'Equip Directiu i de 

Coordinació es centraran en: 

- Definició del perfil d'idoneïtat. 

- Atribució de funcions, tasques i activitats. 

- Avaluació de l'acompliment. 

En aquesta definició de llocs es concretarà una de les modalitats (lingüístic, diversitat, competència digital 

TIC/TAC o altres) i la formalització del lloc es concretarà en les següents passes: 

1 - Concreció a partir dels documents estratègics de centre. 

2 - Definició d'especialitat i cos docent. 

3 - Perfil propi del lloc de treball. 

4 - Contingut funcional del lloc de treball: caldrà especificar la missió o la raó de ser del lloc, així com les 

accions (què fa?), el procés (respecte a què?), la guia i el marc (d'acord amb què?) i el resultat (per a què?). 

També concretaran les funcions o finalitats parcials més significatives que ha d'aportar un lloc de treball 

específic a l'organització (acció, és a dir, què cal fer per assolir els seus objectius, i procés o àrea d'activitat 

de l'organització sobre la qual exerceix l'acció). Finalment caldrà concretar les activitats o actuacions 

concretes que es fan per a portar a terme les funcions del lloc de treball; per cada funció es poden 

identificar dues o més activitats significatives. 

5 - Condicions de context: aspectes característics o trets rellevants del centre i de l'entorn que tenen algun 

tipus d'incidència en l'activitat educativa. 

6 - Requisits addicionals del lloc: titulació, formació, experiència acreditada...  
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7 - Perfil de competències professionals: tècnica i transversals. Descripció d'habilitats, aptituds i actituds 

que seran un dels elements clau per tal d'establir la idoneïtat d'una persona aspirant al lloc. El contingut 

s'utilitzarà per a la selecció, la provisió, la formació i l'avaluació de l'acompliment. Dins de la competència 

tècnica es tindran en compte els coneixements de base conceptual o procedimental o les tècniques de què 

cal disposar per desenvolupar les funcions específiques del lloc de treball segona la documentació 

estratègica del centre. En quant a la competència transversal cald`ra tenir en compte les capacitats per 

donar resposta a situacions complexes i responsabilitats especials derivades de l'aplicació del Projecte 

Educatiu. 

8 - Tràmit d'informació de la proposta als òrgans col·legiats del centre: Consell Escolar i Claustre del 

Professorat. 

 

Finalment destacar que totes les consideracions que es tindran en compte en aquesta definició de llocs de 

treball i en la posterior selecció de les persones són aquells que es contemplen en aquest Projecte Educatiu 

de Centre i que defineixen els trets d'identitat de l'Escola Congrés-Indians: els principis de l'escola, la 

nostra filosofia educativa, les "metodologies" de treball, l'acompanyament emocional als infants, 

l'enfocament sistèmic de les relacions humanes, etc. 

 

ASPECTES SIGNIFICATIUS EN RELACIÓ AMB EL PEC I EL PROJECTE DE DIRECCIÓ QUE ES CONTEMPLARAN A 

L'HORA DE DEFINIR ELS LLOCS ESPECÍFICS ESTRUCTURALS 

Atenent a la normativa vigent, i en relació a la coherència que es demana entre el Projecte Educatiu de 

Centre i el Projecte de Direcció en relació a la definició de llocs de treball, cal concretar els aspectes més 

significatius que caldrà contemplar en la definició de tots els llocs de treball, independentment d'aquells 

que es contemplaran de manera específica en cada lloc segons els objectius i finalitats del mateix: 

- Formació o coneixement de les diverses filosofies educatives, psicòlegs o pedagogs, o moviments de 

renovació pedagògica en què s'inspira el nostre projecte de centre: Reggio Children, Summerhill, Waldorf, 

Montessori, Educació Viva, Mauricio i Rebeca Wild, Howard Gardner, Ken Robinson... 

- Formació o coneixement dels materials específics que acompanyen els processos d'ensenyament i 

aprenentatge amb els infants. 
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- Formació o coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb la documentació com a eina de reflexió 

de l'acció educativa. 

- Formació o coneixement dels aspectes fonamentals del treball en ambients de lliure circulació. 

- El treball personal i de creixement com a principal factor per tal de poder acompanyar els infants amb 

respecte, cura i amor. 

- La importància de la formació permanent com a eina imprescindible per poder desenvolupar un projecte 

educatiu que doni resposta als objectius plantejats al Projecte Educatiu de Centre i al Projecte Curricular. 

- La formació permanent viscuda com una responsabilitat personal i professional. 

- Mirada envers l'escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre 

adults i infants. Un entorn on es pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un 

sap amb el que no sap. Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges. 

- La percepció de l'escola entesa com un espai d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. 

L’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants. 

- Persones que desitgin formar part d'un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les 

persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en 

aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament 

professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada… sempre a través d’una actitud 

d’escolta i valoració de les diferents creences. 

- Formació o coneixement relacionat amb la pedagogia sistèmica o en l'escola com un espai centrat en 

l'enfocament sistèmic de les relacions entre les persones. 

- Formació o coneixement relacionats amb l'escola com a Comunitat d'Aprenentatge. 
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13.1.LLOCS DE TREBALL DOCENT ESPECÍFICS DE L’ESCOLA CONGRÉS-INDIANS 

1. EDUCACIÓ INFANTIL DIVERSITAT. Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (INF-DIV).  

2. EDUCACIÓ INFANTIL METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(INF-EGI).  

3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(PRI-EGI).  

4. EDUCACIÓ INFANTIL METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(INF-EGI).  

5. EDUCACIÓ INFANTIL METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(INF-EGI).  

6. EDUCACIÓ INFANTIL METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(INF-EGI).  

7. EDUCACIÓ PRIMÀRIA METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(PRI-EGI).  

8. EDUCACIÓ PRIMÀRIA METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(PRI-EGI).  

9. EDUCACIÓ PRIMÀRIA METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat 

(PRI-EGI). 

10. EDUCACIÓ PRIMÀRIA ANGLÈS METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament 

globalitzat (PAN-EGI).  

11. EDUCACIÓ PRIMÀRIA ANGLÈS METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament 

globalitzat (PAN-EGI).  
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12. EDUCACIÓ PRIMÀRIA MÚSICA METODOLOGIES. Perfil professional de metodologies amb enfocament 

globalitzat (PMU-EGI).  

13. EDUCACIÓ PRIMÀRIA DIVERSITAT. Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (PRI-DIV). 

14. EDUCACIÓ PRIMÀRIA DIVERSITAT. Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (PRI-DIV).  

Nota. A l’apartat “LLOCS ESPECÍFICS ESTRUCTURALS” de la pàgina web trobareu la definició de cadascun 

d’aquests llocs específics estructurals. 
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