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Agraïments   

Durant aquest llarg trajecte han sigut moltes les persones que ens han acompanyat 

per realitzar aquest treball des del primer dia que vam començar.  

Hem rebut molt suport de grans persones i grans professionals, que ens han donat el 

seu temps i idees de gran ajuda, les quals sense elles, aquest treball no hagués estat 

el mateix. 

Primer de tot, volem agrair a la Isabel Carrillo, per tenir tanta paciència amb nosaltres i 

per orientar-nos, ajudar-nos i donar-nos suport durant el procediment del treball final 

de grau. També agrair-li les ganes que ha mostrat per acompanyar-nos en el treball, 

amb la seva simpatia i les ganes de fer un treball diferent al qual ens plantejàvem des 

d’un bon principi. Hem après moltes coses i valors d’una persona intel·ligent amb una 

gran trajectòria professional, com aprendre a utilitzar un llenguatge no sexista, noves 

visions d’enfocament i a no desanimar-nos en cap moment. 

També volem agrair en Joan Soler, que ens ha orientat durant els dos primers mesos 

per començar a realitzar i enfocar el treball. Com també a tots els professors i 

professores de la universitat que durant els quatre anys del grau ens han pogut oferir 

el seu coneixement, el seu saber, i les ganes d’emprendre aquest treball 

Agrair a les mestres entrevistades, la Montse i la Carme, per deixar-nos compartir el 

seu temps, les seves experiències professionals, i la seva visió del treball a l’aula que 

realitzen cada dia. 

També destacar les dues escoles que hem observat, Saavedra i l’Escola Pia d’Olot,  i 

on hem realitzat aquest treball, com també l’equip de mestres i professionals dels 

respectius centres, per facilitar-nos la tasca, i obtenir informació quan ha estat 

necessari, així com viure aquesta experiència de forma tan senzilla i gratificant per a 

nosaltres. 

Tampoc deixem de banda els infants de les dues escoles, que sense ells no hagués 

estat possible endinsar-nos en el treball, vivint amb nens i nenes les experiències i 

il·lusions, com també l’alegria i la gratitud que ens han donat dia rere dia. 

Finalment, agrair a les nostres famílies, per estar al nostre costat, animant-nos, a no 

fracassar i a creure que era possible fer un bon treball i gaudir d’aquesta experiència. 
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Resum 

Aquest document presenta l’informe d’una recerca qualitativa orientada a descriure i 

analitzar si el treball per projectes fomenta la inclusió dels infants nouvinguts. Per  

portar a terme la recerca s’ha comprés la pràctica educativa de dos escoles –estudi de 

cas–, a partir de les observacions participants i entrevistes a mestres, contrastades 

amb aportacions pedagògiques sobre la inclusió i els projectes. 

El procés de la recerca ens ha permès conèixer què es fa a les escoles per donar 

resposta a la diversitat i afavorir la inclusió de nenes i nens nouvinguts, reflexionar 

sobre la pràctica educativa, i establir conclusions el màxim de precises i detallades. 

Per tant, a través d’aquest treball es pretén despertar l’esperit crític i posar en pràctica 

aspectes i continguts treballats al llarg de Grau, sobretot fent referència a la menció 

d’Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat. 

La recerca està estructurada en dos grans blocs, el primer sobre l’alumnat nouvingut i 

la inclusió i el segon es centra en el treball per projectes, dins del qual es troben 

continguts referents a les característiques dels projectes, el rol de les mestres, de 

l’alumnat, el clima a l’aula i per finalitzar el treball cooperatiu. 

Paraules clau: alumnat nouvingut, educació intercultural, inclusió, treball per projectes 

i cooperació. 

 

Abstract: 

This document presents the report of a qualitative research focused on describing and 

analysing if the project works encourage the inclusion of newcomer children. In order to 

accomplish the research, the educative practice of two schools has been covered –

case study– by the participants observations and the interviews to school teachers 

contrasted with the educational supports about the inclusion and the projects. 

The process of the research has allowed us to know what the schools do to respond 

the diversity as well as favour the inclusion of newcomer children. Moreover, it helps to 

think about the educational practice, and establish conclusions as accurate and 

detailed as possible. Therefore, throughout this work is expected to stimulate the 

critical thinking and to implement the aspects and contents worked through the degree, 

especially referring to the specialisation of “Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat.” 
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The research is organised in two big sections, the first one is about the newcomer 

student bodies and the inclusion, and the second section is focused on the project 

works, within which is found different contents referring to the characteristics of 

projects, the role of the schoolteachers, the student body, the climax in the classroom, 

and, at last, my cooperative accomplishment. 

Key words: newcomer children, intercultural education, inclusion, project works, 

cooperation. 
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1. PRESENTACIÓ DE LA RECERCA 

 

Pregunta i objectius 

 

El treball per projectes afavoreix la inclusió dels infants nouvinguts? 

Aquesta és la pregunta que ens vàrem plantejar a l’inici de la de recerca. Per tal de 

donar resposta a la pregunta ens plantegem els següents objectius:  

 Comprendre la pràctica educativa a partir dels antecedents pedagògics i la 

pedagogia per projectes.  

 Comprovar si aquesta pràctica educativa ajuda als infants nouvinguts a 

incloure’ls  a les aules ordinàries. 

Aquesta és doncs, la pregunta i els objectius que nosaltres ens hem plantejat de cara 

la realització del Treball de final de grau. Parlem en plural perquè aquest treball l’hem 

dut a terme dues estudiants del Grau d’Educació Primària, les quals també hem cursat 

la menció d’Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat. El fet de cursar la mateixa 

menció, va ser el fet principal que ens va motivar a emprendre aquest treball de 

manera conjunta, ja que vam considerar que mitjançant la interacció, el diàleg i 

l’intercanvi d’opinions, podríem arribar assolir els objectius de manera més enriquidora 

i significativa per a nosaltres. 

Va ser fàcil posar-nos d’acord amb el tema i la pregunta del treball, ja que a totes dues 

ens interessava i ens motivava observar, analitzar i documentar-nos, d’una manera 

més profunda, sobre la metodologia del treball per projectes i a la vegada, constatar si 

aquesta realment era efectiva a l’hora d’aplicar-se en una aula. Per tant, vam 

considerar adient centrar-nos amb els infants nouvinguts, ja que aquests, per 

qüestions lingüístiques, solen necessitar ajudes i estratègies que els ajudin a 

incloure’ls dins les aules ordinàries; així doncs, a partir del nostre treball volem veure, 

de manera directa si aquesta metodologia fomenta o no, la inclusió d’aquests nens i 

nenes a les escoles.  

 

La metodologia qualitativa i l’estudi de casos 

 

La recerca adopta una metodologia qualitativa, ja que la teoria i la pràctica han estat 

connectades i es complementen una amb l’altra. Estem d’acord amb Alonso (1998)1 

quan parla de la mirada qualitativa com una forma peculiar d’apropar-se al món social: 

 

                                                
1
Penalva, C i Mateo, M (2006:15) 
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“Apropar-se a la realitat social (tal com la perceben els subjectes) a través dels discursos 

(interpretant-los per a comprendre l’acció social)”.  

 

Així doncs, el nostre propòsit ha estat observar la realitat social i educativa de l’escola, 

com els respectius centres fomenten la inclusió en els nouvinguts, i també obtenir 

informació de tots dos envers les tasques de les mestres, el treball dels infants i el 

treball cooperatiu quan es treballa per projectes. D’aquesta manera, hem entrat a l’aula 

per observar què s’hi feia i què passava. Un cop recollides aquestes observacions de 

la pràctica educativa per comprendre la realitat, que és molt complexa i té un punt 

d’incertesa, vam contrastar les informacions amb diferents autors per complementar i 

contrastar la realitat observada amb les seves idees. Les observacions es van registrar 

a través de notes de camp diàries i de fotografies d’activitats d’aula que mostraven el 

treball per projectes. Aquestes observacions s’han acompanyat d’entrevistes a mestres 

de les escoles amb la finalitat de conèixer què pensen sobre la inclusió, què fan per 

atendre la diversitat a aula i per què.  

El procés d’investigació i de recollida d’informació no ha buscat partir d’hipòtesis, sinó 

anar descobrint i dotant de significat a la realitat. En aquest sentit la investigació 

realitzada adopta les característiques que explica Arnaus (1996:23)2: 

 

“Qui investiga treballa sobre conceptes i comprensions partint de les pròpies dades recollides. 

Això significa que no es parteix de models o categories predeterminades, i que les dades no 

serveixen per comparar teories preconcebudes. El disseny d’investigació és flexible i es 

comença amb alguns interrogants vagament formulats.” 

 

Per tant, com hem dit anteriorment, ens apropem a la realitat social que fa referència 

Alonso, a través d’un disseny flexible partint de les pròpies dades recollides, com 

afirma Arnaus, per comprendre l’acció social. Això ho hem fet a partir d’un estudi de 

cas, en el sentit de les característiques dels estudis de casos de diferents autors. 

Per a Yin (2003:4)3: 

“El estudio de casos es un método que se elige cuando el fenómeno que se estudia no se 

distinge de su contexto” 

 

 

                                                
2
Arnaus, R (1996). Complicitat i interpretació. El relat d’una etnografia educativa. Barcelona: 

Edicions Universitat de Barcelona. 
3
Blaxter, L, Hughes, C i Tight, M (2008:85). Cómo se investiga. Barcelona: Graó. 
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Cohen i altres (2000:185)4: 

“A diferencia del experimentador que manipula variables para determinar su importancia causal 

o del encuestrador que formula preguntas estandarizadas a muestras grandes i representativas 

de una poblacion, el investigador del estudio de casos observa por lo general las 

características de una unidad individual: un niño, una clase, una escuela o una comunidad. El 

objectivo de dicha observación es dondear en profundidad y analizar exhaustivamente los 

fenómenos múltiples que constituyen el ciclo de vida de la unidad, con idea de establecer 

generalizaciones sobre una población más amplia a la que pertenece la unidad.” 

Mikkelsen (2005:92)5 

“El estudio de casos, como su nombre indica, se concentran en casos especiales. Las 

generalizaciones derivadas de los estudios de casos deben hacerse com precaución. Para que 

sirvan como base de generalizaciones, los estudios de casos deben relacionarse con un marco 

de trabajo teórico, que a su vez deben ajustarse a medida que los resultados del estudio de 

casos arrojan nuevos datos. La generalidad de los estudios de casos puede aumentarse 

mediante la selección estratégica de casos críticos”. 

Així doncs, podem constatar que la nostra recerca és un estudi de cas, ja que ens 

centrem en casos especials, les dues escoles, el fenomen no el distingim del seu 

context. També com diu Cohen, observem característiques individuals, infants, 

mestres, clima a l’aula, aprenentatge cooperatiu, les escoles. També ens basem amb 

el que diu Mikkelsen, quan diu que els estudis s’han de relacionar amb un marc de 

treball teòric, que això és el que hem portat a terme nosaltres, ja que les observacions 

les relacionem amb la teoria d’autors. Aquest estudi de cas l’hem fet durant tres 

setmanes. 

La mostra o els casos objecte de la recerca 

Per tal de dur a terme aquest treball hem partit de les nostres experiències viscudes en 

dos centres diferents, l’escola Saavedra de Tarragona i l’Escola Pia d’Olot. Cal dir que 

per ètica, hem respectat l’anonimat del nom real dels infants, posant pseudònims per 

tal de conservar la seva privacitat. Tot i realitzar les observacions a diferents centres, 

totes dues ens hem centrat en el quart curs de primària i, un cop a l’escola, hem tingut 

l’oportunitat de conèixer el funcionament general del centre i, a vegades, d’observar 

activitats d’altres cursos.  

Pel que fa a l’escola Saavedra6, aquesta està situada al centre de la ciutat de 

Tarragona. Molts dels alumnes, un 70%, pertanyen a famílies immigrants 

                                                
4
Blaxter, L, Hughes, C i Tight, M (2008:85) 

5
Blaxter, L, Hughes, C i Tight, M (2008:85). 
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majoritàriament procedents de països sud-americans de parla castellana, encara que 

actualment, com que ja fa més de dos anys que resideixen a Catalunya no són 

considerats nouvinguts; d’aquests actualment n’hi ha 15 en tota l’escola. Els alumnes 

d’aquestes famílies vénen amb ús del castellà però quasi tots ben disposats a acceptar 

el català com a llengua d’aprenentatge i de mica en mica la van acceptant com a 

llengua que uneix, l’escola la utilitza com a eina de cohesió social.  

Pel que fa als trets ideològics l’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la 

Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les diverses maneres de pensar, essent 

oberta a tothom. A més, defensa els valors democràtics en la gestió, funcionament i la 

presa de decisions. L’escola es guia pel principi de coeducació, promovent en tot 

moment la no-diferenciació per la raó de sexe. A més, la llengua catalana és la llengua 

d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans 

en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals, vetllant per tal que no es  

produeixi cap tipus de discriminació d’ús i aprenentatge de les llengües oficials.  

L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, 

investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la 

seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements. El centre 

pretén també ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions. D’altra banda, 

s’acull la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la 

convivència dels alumnes, promovent-n’hi un aprenentatge conjunt. 

La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de 

cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació, així doncs es basa 

en el principi d’igualtat i no-discriminació, assumint la presència d’alumnes amb 

necessitats educatives especials i intentant donar-los-hi respostes satisfactòries. Es 

parteix en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i 

les nenes per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera. Per poder 

assolir els objectius de l’escola es considera que cal que hi hagi una bona entesa entre 

tots els estaments, especialment entre els pares i mares de l’alumnat i els/les mestres,  

és per això que fomenta la participació de les famílies en el procés educatiu. 

 

                                                                                                                                          
6 Saavedra (201). Projecte Educatiu de Centre. Tarragona 
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D’altra banda, fent referència a l’Escola Pia d’Olot7, aquesta està situada a Olot en una 

zona cèntrica de la ciutat, és una escola concertada i té dues línies. El seu projecte 

educatiu comença a P-3 i acaba a 4t d’ESO per tant dins l’ensenyament obligatori. A 

més, també fan formació professional de la branca d’activitats esportives i formació 

ocupacional i reciclatge de treballadors. 

Els alumnes del centre són de procedència molt diversa, de fet és una representació 

bastant fidel del que és la societat d’Olot en aquest moment. El centre atent 

aproximadament uns 700 alumnes dels quals entre un 20%-25% són de necessitats 

educatives, majoritàriament fruit d’una situació social desfavorida i nouvinguts. Els 

alumnes immigrants són de procedències diverses, Àfrica, Gàmbia i Marroc, Sud 

Amèrica, Xina, són la població més abundant, però també n’hi ha d’altres 

procedències. 

L’escola treballa per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera 

crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la 

construcció del món. L’escola és: oberta, acollidora, innovadora, participativa, arrelada 

i transformadora. El que vol aconseguir és que l’infant sigui capaç de desenvolupar la 

seva personalitat i actuar per millorar la societat i construir coneixement. Eduquen 

infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de 

manera crítica, puguin viure en comunitat i es sentin compromesos en la construcció 

d’un món més just, sostenible i en pau.   

La diversitat cultural, es veu com un valor positiu, tot respectant el nivell i els ritmes 

d’aprenentatge de cada infant, acceptant les limitacions i qualitats de l’alumnat, 

promovent l’aprenentatge entre iguals. L’organització de l’aula i l’escola ha de 

respondre i facilitar el que volem amb un model de gestió dels recursos just, acurat i 

solidari. 

Fa poc temps que han començat a canviar la metodologia de treball. Una forma de  

treballar per atendre la diversitat són les II+D, són els treballs per projectes, les sigles 

signifiquen innovar, investigar i desenvolupar junts.  

 

Instruments de recollida d’informació i anàlisi 

 

Anteriorment hem indicat que com a instruments, hem utilitzat les experiències 

d’observació participant; d’una banda l’observació directa, a partir de l’elaboració d’un 

diari de camp i d’altra, la indirecta a partir de fotografies. A més, també hem utilitzat 

                                                
7 Escola Pia d’Olot (2012). Projecte Educatiu de Centre. GNO20CQO01. Olot 
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una entrevista realitzada a les tutores del quart curs de primària de cada centre, les 

quals ens han acompanyat al llarg del procés. Així doncs, el que hem pretès ha estat 

fer una anàlisi triangulant la informació obtinguda a partir dels instruments i contrastant 

o refutant, en tot moment, les experiències viscudes a partir dels referents teòrics 

sobre el tema.  

Segons Blaxter (2008:193) el mètode de l’observació consisteix a observar, anotar i 

analitzar esdeveniments d’interès.  

“En los estudios de observación es posible adoptar una serie de enfoques diferentes”: 

- “el investigador puede grabar los eventos bien cuando suceden, bien posteriormente, o 

pueden grabarse de forma mecánica (incluidas la fotografías).” 

- “la observación puede estar estructurada en términos de un marco de trabajo 

predeterminado o ser relativamente abierta.” 

- “el observador puede también participar en los eventos que se estudian o actuar 

únicamente como observador desinteresado.” 

L’observació a l’aula ens ha permès recollir dades per conèixer el context i les 

actuacions de les persones implicades. Per recollir aquesta informació, el primer que 

vam fer va ser agafar l’índex de la inclusió, i extreure’n uns ítems que són els que hem 

observat, per tant, hem fet més èmfasi i hem observat i analitzat situacions 

focalitzades en el tema marc del treball, la inclusió educativa. Tot i que no només hem 

anotat els temes que havíem extret de l’índex, sinó que també hem observat el 

funcionament de l’aula globalment, i quan ha sorgit alguna escena significativa l’hem 

anotat. 

Com diu Blaxter hem gravat les situacions enregistrant-les amb fotografies per 

complementar allò que hem anotat. A més nosaltres no hem estat observadores 

desinteressades sinó que hem participat en les situacions que hem volgut estudiar. 

Les observacions s’han acompanyat d’entrevistes a dues mestres de les dues escoles. 

Si bé es van establir un conjunt de preguntes a priori –entrevista semiestructurada– 

hem seguit el model de fer entrevistes com a conversa, en el sentit que descriu Arnaus 

(1996:68): 

“el model d’una conversa entre iguals, i no d’un intercanvi formal de preguntes i respostes.” 

I Blaxter (2008:188): 
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“el método de las entrevistas implica preguntar o comentar cosas con personas. Puede ser una 

técnicamuy útil para recogerdatos a los que no se puedeteneraccesomediante la observación o 

los cuestionarios.” 

Les entrevistes que hem portat a terme han adoptat el model de conversa entre iguals, 

amb un guió preparat que hem anat seguint, tot i així sempre que ens ha sorgit una 

pregunta entremig que ens ha interessat i hem considerat adient, l’hem fet per 

complementar la informació. 

Les entrevistadores hem estat nosaltres mateixes, hem alternat preguntes 

estructurades i preguntes espontànies, tal com hem dit anteriorment. Les dues 

persones entrevistades han estat les dues mestres de 4t de primària de cada centre. 

Hem realitzat preguntes obertes, ja que d’aquesta manera hem pogut aprofundir sobre 

el tema de la inclusió i els projectes. Fer aquest tipus de preguntes ens ha permès que 

les mestres tinguessin total llibertat i es poguessin explicar com volguessin a l’hora de 

respondre-les.  

Aquestes entrevistes s’han quedat enregistrades, per qui tingui l’interès d’escoltar-les, i 

viure de més a prop la forma d’expressar-se de les mestres. Un cop hem tingut les 

entrevistes enregistrades, les hem transcrit per poder analitzar-les. 

Igual que les observacions, en fer les preguntes de les entrevistes ens hem basat en 

els indicadors que vam extreure de l’índex de la inclusió, per tenir més informació dels 

termes que volem analitzar a la recerca. 

Com hem dit anteriorment, el que primer vam fer va ser llegir-nos l’índex de la inclusió, 

i d’aquest en vam extreure uns indicadors, que ens van semblar importants de cara a 

la nostra recerca. Aquests indicadors, han estat amb els que ens hem centrat més a 

l’hora de fer les observacions, durant les tres setmanes a les escoles, i les entrevistes. 

Un cop hem tingut la informació de cada indicador, hem desenvolupat la recerca amb 

més experiències i hem buscat autors que parlin del terme. 

Després hem fet una recerca bibliogràfica sobre els temes de la inclusió, els projectes i 

els nouvinguts, i a partir dels indicadors de l’índex de la inclusió hem anat seleccionant 

la informació d’aquests autors, analitzant-la i finalment l’hem triangulat juntament amb 

les entrevistes i les observacions. 

Per triangular-la hem fet servir unes graelles, on a partir dels indicadors de l’índex, 

hem anotat exemples d’activitats o frases que ens han comentat les mestres que 

fessin referència amb aquests indicadors. 
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Informe de recerca 

 

Aquest treball presenta l’informe de la recerca realitzada. La narració dels resultats 

l’hem dividit en dos blocs: un relatiu a la inclusió i l’alumnat nouvingut, i l’altre sobre el 

treball per projectes a les escoles.  

És a dir, primerament hem parlat dels alumnes nouvinguts i de la inclusió a les escoles 

i, a continuació del treball per projectes; en aquest cas, hem fet referència als seus 

orígens, al rol del mestre, al rol de l’alumnat, al clima de l’aula i també al treball 

cooperatiu, tenint en compte, com ja hem dit anteriorment, els indicadors de l’índex de 

la Inclusió. A continuació de cada bloc, es troba la bibliografia relacionada amb el 

tema.  

Tot seguit, es podran veure les conclusions que hem extret a partir de tota la 

informació obtinguda, donant una resposta a la pregunta i als objectius que ens hem 

marcat, valorant la intensitat dels indicadors d’inclusió en les pràctiques educatives de 

les escoles.  
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2. INCLUSIÓ I NOUVINGUTS 
  

Una porta nova.  

Un nou camí.  

Una nova fita.  

Un nou destí.  

 
(Anònim) 
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2.1. S'afronten les barreres de les diferències culturals 

En els darrers anys, l’arribada de població estrangera a Catalunya ha estat molt 

significativa i ha modificat substancialment la composició sociodemogràfica dels 

municipis. Com hem vist a l’institut d’estadística de Catalunya, l’any 2008 el nombre de 

residents estrangers supera la xifra d’1 milió d’habitants. Actualment, la població 

estrangera representa el 15% de la població resident a Catalunya. Aquesta població 

presenta una gran heterogeneïtat i diversitat: d’orígens, de perfils i tipologies 

demogràfiques i sociofamiliars, de trajectòries migratòries, d’expectatives, de 

processos d’assentament, etc. Una primera consideració, per tant, és que parlar de 

població immigrada o nouvinguda, és parlar d’heterogeneïtat i de diversitat. En el cas 

de les escoles observades, l’escola Saavedra té un 47% d’immigració, entre ells 10 

infants nouvinguts. L’Escola Pia d’Olot  en té entre un 20-25% dels quals 3 són 

nouvinguts, per tant hi ha una diferència elevada d’immigració i nouvinguts. D’aquesta 

immigració majoritàriament són d’origen africà, Gàmbia i Marroc, però també n’hi ha 

d’altres països com Xina, Sud Amèrica. 

Molt sovint un dels problemes que hi ha a algunes escoles és el prejudici (valoracions 

negatives injustificades sobre un grup social concret) tant de les famílies com del 

professorat davant l’heterogeneïtat de les aules. Per tant, les actuacions preventives 

per modificar i evitar prejudicis, estereotips (creences que comparteix una majoria i 

que defineixen globalment el comportament d’un grup social) i fins i tot actituds 

racistes són fonamentals.  Alegret (1993: 72-73) dins de Serra (2001) defineix el 

racisme com: 

“el racisme és la ideologia que, present en els actes o incorporada en les conductes, implícita 

en els prejudicis o explícita en els discursos, manipula determinants aspectes de la diversitat 

humana amb la finalitat d’establir sobre ella una sèrie de diferències a les que denomina 

diferències racials i que són utilitzades per justificar determinades desigualtats socials” 

Totes les persones tendim a tenir percepcions sotmeses a prejudicis, cal doncs ser-ne 

conscients i, des de la responsabilitat educativa, intentar pal·liar els efectes negatius i, 

sobretot, evitar de transmetre'ls als alumnes. Cal aconseguir veure l'alumnat com a 

persones diverses entre elles i que han de ser tractades des de la igualtat; una igualtat 

de drets, responsabilitats i oportunitats que tots els professionals de l'educació han de 

garantir, per tant s’ha de tenir en compte que a les aules hi ha interculturalitat. Així 

doncs, com diu Leiva (2011:120):   
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“En poc temps les aules han passat de ser  espais monoculturals  a multiculturals i per tant, cal 

afrontar el repte de la convivència  intercultural vigent en el dia a dia de la gran majoria 

d’escoles del nostre país.” 

Per tant, hem d’aspirar a construir de manera cooperativa i participativa una educació 

intercultural, veient la diversitat com un element comú, enriquidor i a la vegada 

imprescindible dins la nostra societat democràtica. Com diu Sáez (2006:860): 

“La educación intercultural es como un enfoque configurador de un proceso educativo en orden 

a lograr una comunicación humana plena, dentro de una sociedad que ha llegado a ser 

intercultural de hecho y a través de una adecuada competencia intercultural [...], y como 

esperanza y alternativa, como instrumento de reconocimiento de la cultura, y, a través de ello, 

de valoración de las diferencias culturales en un marco de diversidad y de pluralismo cultural. 

Tanmateix, l’educació intercultural com a proposta pedagògica en l'educació actual té 

una gran quantitat de reptes, entre ells, promoure la participació de les famílies 

immigrants, promovent així la convivència educativa, intercultural i inclusiva, per 

afavorir les necessitats, experiències i interessos dels infants. Com ha escrit Besalú 

(2002: 72): 

“No existe una pedagogía intercultural como tal, sino que la educación intercultural entronca 

con la mejor tradición pedagógica, la que parte y se basa en las necesidades, experiencias e 

intereses de los alumnos y se ocupa de acompanyar y potenciar su desarrollo como persona, la 

que atiende a las personas en su diversidad.” 

Tot i així, per molt que ens plantegem reptes, sense mesures que contribueixin al 

diàleg entre escola i família la relació seguirà esdevenint dèbil i per tant, sorgiran més 

problemàtiques que derivaran a una disminució d’implicació per part de les famílies.  

Garreta (2007) també apunta la importància d’establir relacions socials i afectives, tant 

de les famílies autòctones com de les famílies immigrants dins de la comunitat 

educativa. 

El contacte, la convivència, l’apropament i coneixement entre les diferents cultures, no 

afavorirà únicament els vincles i les relacions entre la família i l'escola, sinó que també 

ajudarà a trencar amb tòpics i estereotips provocats pel desconeixement i la por al 

desconegut que, com ja he dit anteriorment, de vegades generen idees com ara el 

descens del nivell educatiu als centres i la seva estigmatització. 

A l’escola Saavedra es parlen una vintena de llengües, la directora del centre, explica 

que conviure amb tantes cultures els enriqueix a tots com a persones, als nens, als 

pares i mares i als docents. Aquest fet, lluny de ser un inconvenient, ha esdevingut un 
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punt fort de l’escola, assumit plenament per les famílies que es senten orgulloses de 

pertànyer a la comunitat. Amb aquest rerefons, aquest curs l’escola va aprofitar el per 

felicitar el Nadal en diferents idiomes. Els nens i nenes van ajudar als docents a 

guarnir l’escola de felicitacions multilingües i entre tots van editar un vídeo que desitja 

a tothom Bones Festes en Alemany, Anglès, Bereber, Búlgar, Francès, Georgià, Italià, 

Lituà, Moldau, Portuguès, Romanès, Rus, Tagal, Xinès, Mandarí, Xinès Malai i 

dialectes com el Bini (Bolívia) i el Guaraní. Aquest projecte de felicitar el Nadal amb 

tants idiomes ens fa pensar que 19 llengües poden conviure perfectament dins una 

mateixa comunitat.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens cal una escola amb un projecte obert a tota la societat i, per tant, conscient dels 

obstacles i de les seves limitacions. En aquest sentit, l'escola ha de passar de ser un 

lloc de pas a un lloc de trobada, on el diàleg entre els diferents agents educatius sigui 

la base per construir el paper integrador que l'escola pot realitzar. Una funció 

integradora no és igual a l'homogeneïtzació, s'ha de saber respectar les particularitats i 

les diferències de les minories culturals, i això és el que hem pogut observar als dos 

centres. 

A causa de la quantitat vigent d’immigració i d’infants i famílies nouvingudes, l’escola 

Saavedra porta a terme un projecte anomenat Festes i tradicions. Aquest té la finalitat 

de donar a conèixer les festes tradicionals catalanes i també locals que van succeint al 

llarg del curs. Tot i així, el centre aprofita aquest projecte perquè les famílies 

procedents d’altres països també tinguin l’oportunitat de donar a conèixer la seva 

                                                
8
 Vegeu annex 1 

És Nadal al món. Felicitacions multilingües a la façana de l’escola.  

Font: Sara, gener 2015 
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cultura, promovent així, espais i situacions on aquestes tenen un paper actiu i 

participatiu.  

Aquest projecte s’inicia aprofitant la Festa Major de la ciutat; per fer-ho realitzen 

diferents activitats, entre elles, la visita d’un element del seguici, aquest any el Drac. 

Una de nosaltres ha tingut l’oportunitat de veure la festa de Sant Jordi, en aquest cas 

els nens i nenes han realitzat diferents tasques referents a aquesta festivitat, entre 

elles destaquen: l’elaboració de roses a partir de llaminadures; la creació d’un llibret 

que aquest any ha recopilat un conjunt de receptes culinàries escrites pels infants i 

que, per tant, són típiques de cada país, una sortida a la Rambla de la ciutat per tal de 

veure l’ambient i també Contes del món, on tots els pares i mares del centre estaven 

convidats a explicar als nens i nenes un conte típic del seu país.9  

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, el paper de les dues escoles que realitzen en l'actualitat és una tasca de 

mediació entre les cultures, que doni la possibilitat de construir una cultura de 

convivència i que tingui present una visió de les circumstàncies que afecten tota la 

humanitat. 

Es considera l’alumnat nouvingut aquell que s’ha incorporat per primera vegada al 

sistema educatiu de Catalunya als darrers vint-i-quatre mesos, és a dir en els últims 

dos anys. 

Per aquests infants l’arribada a un nou entorn social i cultural totalment nou pot 

suposar un xoc emocional, és per això que les escoles han d’estar preparades i 

preveure mesures específiques per tal que aquests infants, quan arribin a l’escola, 

                                                
9
 Vegeu annex 1 

El nostre llibre de cuina. Font: Sara, abril 2015 
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puguin sentir-se ben acollits i també integrats. Aquest fet l’hem pogut observar 

directament a les respectives escoles, les quals es mostren obertes en tot moment a 

les necessitats de les famílies i vetllen perquè, des del primer dia es sentin incloses i 

acollides dins del centre explicant-los i informant-los del seu funcionament, tractament i 

ús de les llengües, recursos a l'abast, tant al centre com a l'entorn, possibilitat de 

sol·licitud d'ajuts, procés d'integració escolar i social de l'infant al centre, assoliment 

dels aprenentatges…  

 

L’aula d’acollida 

S’ha de transmetre una actitud de respecte envers la llengua i la cultura dels infants, i 

que, al més ràpidament possible, l’alumnat nouvingut pugui seguir el currículum 

ordinari i adquirir l’autonomia i iniciativa personal dins l’àmbit escolar o social. És per 

això que els respectius centres ofereixen als nouvinguts l’aula d’acollida. Aquesta, tal 

com ens va dir a una de nosaltres una mestra de l’escola Saavedra:  

“és un espai que permet als infants una atenció emocional i curricular personalitzada i un 

aprenentatge intensiu de la llengua catalana sense que els nens i nenes perdin contacte amb el 

grup classe ordinari”.  

Com s’ha pogut observar en els respectius centres, aquesta aula fomenta el treball 

cooperatiu, les activitats funcionals i vivencials i la participació de l’alumnat tenint en 

compte també les relacions personals positives. 

Un exemple és a l’Escola Pia d’Olot, per potenciar el treball cooperatiu a l’aula 

d’acollida es treballen alguns projectes per conèixer les tradicions catalanes. Un 

projecte que van fer va ser el de la crema catalana. Com que aquella setmana a totes 

les aules es treballava la poesia, van fer un poema sobre la crema, cadascú al seu 

nivell, perquè va ser un projecte que es va fer des de 1r de primària fins a 4 d’ESO, per 

així seguir el que feien a l’aula ordinària. Un cop van fer el poema, es van documentar 

quins ingredients feien falta per preparar-la, i ho van escriure. També van fer un dibuix 

per adonar-se’n de quin color era. Finalment l’últim dia, es van trobar tots, dues 

alumnes van llegir les poesies dels companys i companyes i a continuació van 

preparar la crema i se la van menjar.10 

 

                                                
10

 Vegeu annex 1 
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Els nens i nenes de les dues escoles de l’aula d’acollida aprenen de manera activa i 

vivencial, sigui a partir de sortides o del treball manipulador. A més el fet d’assistir a 

aquesta aula no interfereix en aquelles matèries en què l’alumnat nouvingut pot 

compartir amb els seus companys de classe i es vetlla perquè la durada de 

l’assistència vagi disminuint a mesura que avança en els aprenentatges. A més, també 

s’ha pogut veure com es fomenta l’ús del diàleg, creant espais on els infants puguin 

interactuar els uns amb els altres i d’aquesta manera facilitar el seu procés de 

socialització. 

Ens ha semblat molt rellevant a destacar la coordinació entre les mestres, és a dir com 

les tutores i les mestres de l’aula d’acollida estan en permanent contacte, informant-se 

en tot moment de les tasques que s’estan duent a terme i també del progrés i evolució 

dels infants. A més, també cal dir que aquestes també es preocupen per la inclusió 

d’aquest alumnat i no permeten que els infants de l’aula d’acollida no assisteixin o no 

formin part d’activitats que de vegades es porten a terme, a l’aula ordinària. Podríem 

dir doncs, que els horaris no són fixos i inamovibles i, quan es dóna un cas com 

aquest, es canvia o es modifica de manera puntual per tal que aquests infants no es 

sentin exclosos o es perdin continguts que per a ells pot ser interessant i productiu. A 

l’Escola Pia d’Olot els infants nouvinguts no passen més de 10 hores a la setmana a 

l’aula d’acollida. 

Per exemple, al Saavedra, quan els infants van realitzar les roses de llaminadures el 

dia de Sant Jordi, els nens i nenes de l’aula d’acollida van quedar-se a la classe 

formant part de l’activitat i interactuant amb la resta de companys i companyes, és a dir 

no ho van fer a l’aula d’acollida, sinó a l’aula ordinària i van manipular i experimentar al 

mateix moment que la resta de l’alumnat.  

 

Alumne menjant crema catalana. Font: Mònica, febrer 2015 
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L’escola doncs, ha de donar un seguit de respostes i estratègies personalitzades per 

tal de garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos 

de socialització d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials 

curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment. 

 

El paper de les famílies 

Hem pogut comprovar que, en els centres que hem assistit, l'acollida i la inclusió de 

tots els alumnes és una de les primeres responsabilitats i prioritats, és per això que es 

garanteix una comunicació eficient amb les famílies per tal de copsar les necessitats 

de l'alumnat (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials…). Com bé diu 

Garreta (2007:142): 

“De vegades es dóna el cas que el propi equip docent no promou de manera suficient el 

contacte amb les famílies o no sap com iniciar un primer contacte. Cal dir però, que la manca 

d’espais físics que de vegades pateixen les escoles sol ser també un dels aspectes que no 

afavoreixen en aquesta comunicació”.  

Així doncs, cal disposar d’una bona entrada a l’escola, tenir un parc o una plaça 

propera són factors que incideixen en la possibilitat de començar a establir aquestes 

relacions entre família i escola. En aquest cas, les escoles observades trenquen amb 

aquestes barreres.  

En el cas de l’escola Saavedra, els nens i nenes decoren, a partir dels projectes, 

l’entrada a l’escola per tal de convertir-la en un espai de benvinguda especial, acollidor 

Roses de llaminadures fetes pels infants.  

Font: Sara, abril 2015 
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i també educatiu. Per exemple, amb l’arribada de la primavera: els nens i nenes 

d’infantil van aprofitar el projecte de la llum per decorar les vidrieres de l’entrada i els 

de primària van elaborar unes flors amb cartolines com a element decoratiu, el qual 

també juga amb la llum i l’ombra. A més, per treballar la simetria, es va fer un mural de 

flors, amb colors molt vius. Amb l’arribada de Sant Jordi, cada curs va elaborar un 

llibret amb receptes de cuina. Aquestes eren típiques de cada país i per tant, el dia de 

Sant Jordi, els pares i mares van poder portar diversos llibres de receptes típiques del 

seu lloc d’origen que es van exposar a l’estrada de l’escola. Aquest fet va ser molt 

productiu i enriquidor, ja que es va fomentar molt la interacció entre les famílies, 

alumnat i mestres del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, les dues escoles tenen un parc just al costat de l’escola, allà els nens i nenes 

hi porten a terme part de les seves pràctiques educatives o a passar-hi estones 

d’esbarjo en dies puntuals com ara el dijous llarder o menjar la mona. Per a les 

escoles aquests parcs també simbolitzen un punt de trobada i d’interacció entre les 

famílies i els infants fora de la jornada escolar, ja que la majoria de nens i nenes hi van 

a berenar o a passar-hi una estona a les tardes i així establir vincles emocionals. 

Tal com ens va dir a una de nosaltres la tutora de l’escola Saavedra: 

“Aquest parc és un lloc simbòlic i emblemàtic per a tota la comunitat educativa que, a més, té el 

mateix nom que l’escola”.  

És per tots aquests motius que les mestres d’aquesta escola van pensar que als 

infants els agradaria i els motivaria treballar la flora a partir d’aquest parc i van decidir 

emprendre un projecte anomenat L’arbre de la classe. Cada classe té apadrinat un 

arbre o una planta del parc, en el cas de l’aula observada, el Bellaombra. El nom de la 

Entrada de l’escola i exposició dels llibres portats 
per les famílies. Font: Sara, abril 2015 
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classe té aquest nom i els alumnes, al llarg del curs, aprofiten les estades al parc i 

realitzen sortides regularment per tal d’observar la seva evolució de manera directa, a 

la vegada que en prenen mesures, observen les ombres, etc. A més, a l’aula, 

aprofitant les estones d’informàtica, els nens i nenes cerquen informació sobre les 

seves característiques, és a dir envers la seva  procedència, el fruit, la flor...i tota la 

informació possible per tal de conèixer el seu arbre de bon a prop. D’altra banda, 

també s’observa com és el seu tronc, les fulles, etc. Com ja hem dit, cada classe 

apadrina un arbre o una planta diferent, per tant, el que pretén l’escola és que els 

infants, en finalitzar el seu pas per l’escola, puguin conèixer-los tots de la manera més 

detallada possible.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la relació amb les famílies, cal dir també que aquestes participen i formen 

part del centre d’una manera molt activa, donant a conèixer, en tot moment els trets 

identitaris de la seva cultura. Per exemple, durant el curs, pares i mares de l’alumnat 

de l’escola Saavedra vénen a explicar contes tradicionals del seu país. Ho fan a 

l’entrada de l’escola o bé en alguna aula si és que necessiten suport audiovisual. 

Aquest fet és molt enriquidor i motivador per als nens i nenes, ja que a més de 

fomentar-los el gust per lectura també aprenen i adquireixen trets identitaris de les 

diverses cultures i tradicions que hi ha vigents dins del centre. A més, és molt 

                                                
11

 Vegeu annex 1 

Infants plasmant en el paper la textura del tronc del Bellaombra. 
Font: Sara, març 2015 
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gratificant i també commovedor veure les cares d’il·lusió i satisfacció dels infants que 

veuen com els seus pares i mares diverteixen i motiven als seus companys i 

companyes a través de les seves històries, podríem dir doncs, que es senten 

protagonistes i també acompanyats per les persones que més estimen.12 

 

 

 

 

 

 

 

Un pare explicant un conte típic de Maracaibo acompanyat de la seva filla, la qual toca un 
instrument típic del seu país per acompanyar el conte. 

Font: Sara, abril 2015 

 

A més, al llarg de les nostres observacions també hem tingut l’oportunitat de 

presenciar altres activitats fomentades pels pares i mares; per exemple una de 

nosaltres ha vist com la mare d’una nena va venir a l’escola Saavedra i va participar 

del projecte de música anomenat Les nostres arrels. Ella i la seva filla van tocar una 

cançó amb el violí, donant a conèixer a tots els infants aquest instrument i donant-los-

hi l’oportunitat d’observar-lo de manera directa i també de tocar-lo. 13 

D’altra banda, alguns pares i mares també s’han ofert a proporcionar diferents tallers 

als infants. Un pare va realitzar un taller de papiroflèxia als alumnes de 4t i una mare, 

aprofitant que al seu país era la directora d’una Ràdio, durant unes quantes sessions 

va realitzar un petit taller de ràdio als nens i nenes de 6è. 

Així doncs, cal fer un treball profund amb els adults, ja siguin pares i mares de famílies 

autòctones com immigrades, ja que són els adults els que transmeten el potencial 

d’enriquiment social i cultural. Així doncs, cal incidir en el coneixement, en 

l’apropament entre cultures, el contacte i la convivència i gràcies a les nostres 
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 Vegeu annex 1 
13

 Vegeu annex 1 
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observacions, podem concloure que si les escoles promouen les interaccions, 

aquestes poden arribar a ser molt productives de cara l’aprenentatge significatiu dels 

infants i també de cara el seu benestar dins del centre, ja que d’alguna manera se’l 

faran seu. El grup de treball d’àrea d’educació de Barcelona  (2011: 48) afirma: 

“La participació s’ha de donar en termes d’igualtat: les famílies no han de ser les “beneficiàries” 

dels esforços del centre, assumint un paper passiu, sinó que han de poder ser subjectes actius 

dels seus propis processos, amb capacitat per expressar-se, reivindicar i participar en la presa 

de decisions.”  

Per tant, cal treballar amb força per tal de fomentar la participació de les famílies a les 

escoles i aconseguir que s'estableixi aquesta connexió i interacció. Quan diem famílies 

no ens referim únicament a les d'origen immigrant, sinó també a les autòctones. Per 

aconseguir-ho però cal ser creatius i aconseguir transformar el concepte tradicional de 

participació tal com hem tingut l’oportunitat de veure en les respectives escoles. 

Ens cal una escola amb un projecte obert a tota la societat i, per tant, conscient dels 

obstacles i de les seves limitacions. En aquest sentit, l'escola ha de passar de ser un 

lloc de pas a un lloc de trobada, on el diàleg entre els diferents agents educatius sigui 

la base per construir el paper integrador que l'escola pot realitzar. Una funció 

integradora no és igual a l'homogeneïtzació, s'ha de saber respectar les particularitats i 

les diferències de les minories culturals. El paper que l'escola que ha de realitzar en 

l'actualitat, és doncs una tasca de mediació entre les cultures, que doni la possibilitat 

de construir una cultura de convivència i que tingui present una visió de les 

circumstàncies que afecten tota la humanitat. 

Així doncs, podem dir que tots dos centres reconeixen i afronten les barreres que 

sorgeixen de les diferències culturals; les escoles en prenen consciència i a la vegada 

les aprofiten com a un recurs d’aprenentatge i també d’enriquiment per a tota la 

comunitat educativa, tenint en compte, en tot moment, la participació i la col·laboració 

de les famílies. Podem dir doncs, que les diferències s’enfoquen des d’un punt de vista 

positiu i es vetlla perquè tothom formi part del centre amb igualtat i d’una manera 

activa, és a dir, que tothom tingui un paper protagonista dins del centre i a la vegada 

s’hi senti inclòs.  

A més, cal dir que totes dues escoles admeten, sense cap tipus de dubte, a tot 

l’alumnat de la comunitat, sense diferències i, a més es vetlla per tal que aquests 

s’integrin a l’escola el més ràpid possible. Per aconseguir-ho, tal com hem vist, les 

escoles organitzen activitats addicionals d’aprenentatge pels alumnes nouvinguts que 
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ho requereixen, com ara l’aula d’acollida o bé estones de suport oral i de vocabulari 

per a aquells infants que desconeixen més la llengua. Per tant, podem dir que es 

promou el benestar de la comunitat educativa, establint en tot moment vincles i 

interaccions entre les mestres, els infants, les famílies i també l’entorn. 
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2.2. Tothom se sent acollit  i participa en el centre i l’aula 

De què parlem quan parlem d’escola inclusiva? Quan hem parlat amb diferents 

mestres de l’Escola Pia d’Olot, han explicat que és una escola per a tothom però 

algunes matisaven més: 

- Montse: “l’escola inclusiva és una escola on s’atén a tothom, sense excepcions, i a 

més, participen en l’aula.” 

- Roser: “l’escola inclusiva és quan tots els alumnes se’ls acull al centre.” 

- Maria: “l’escola inclusiva atent tots els alumnes tinguin o no discapacitats, de totes les 

cultures... i estan a l’aula.” 

Com hem vist hi ha moltes definicions diferents, però totes han afirmat que atenen a 

tots els nens i nenes a l’escola, d’altres matisen que han d’estar a l’aula, i una que a 

part d’estar a l’aula han de participar.  

Per tant l'expressió una escola per a tothom ha estat segurament la manera com, des 

de fa temps, s’ha designat la voluntat de construir un sistema educatiu, uns centres i 

unes aules capaces de donar cabuda a tot l'alumnat, sense excepcions. Per tant, tal 

com diuen  Booth i Ainscow (2004)14:  

“L’educació inclusiva és un procés que comença amb el reconeixement de les diferències que 

hi ha entre els i les estudiants, i amb el respecte i la construcció dels processos d’ensenyament 

i d’aprenentatge a partir d’aquestes diferències, reduint les barreres en l’aprenentatge i en la 

participació per a tot l’alumnat, i no solament per als qui presenten discapacitats o tenen 

necessitats educatives especials.”  

Aquesta afirmació hem tingut l’oportunitat de constatar-la al llarg del nostre Grau a la 

Universitat, sobretot a les assignatures de la menció, però també, l’hem pogut 

observar de manera directa en els centres que hem assistit per a l’execució d’aquest 

treball, ja que tots dos atenen a la diversitat dels infants.  

L’Escola Pia d’Olot, per exemple, atent la diversitat sobretot fent participar tots els 

infants a l’aula, treballant de forma cooperativa i comencen a treballar per projectes. 

 

Aprenem junts, infants diferents 

Quan parlem d’atendre a la diversitat i d’escola inclusiva, no ens referim únicament al 

fet que tots els infants formin part del centre, sinó que se’n fomenti la seva participació 

                                                
14

 Generalitat de Catalunya (2008-2015). Educació inclusiva. Aprendre junts per viure junts. Pla 
d’acció. Departament d’educació. Pàgina 7. 
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i s’aprofitin les diferències individuals com a punt de partida, per tal d’aconseguir, entre 

tots, un aprenentatge el màxim de significatiu possible a dins les aules. Això ho diem a 

partir de la nostra experiència; hem vist escoles on tots els infants són protagonistes 

del seu aprenentatge, adoptant un paper actiu en tot moment i on les diferències no es 

veuen com una barrera de l’aprenentatge, sinó tot el contrari, s’enfoquen com un 

element  enriquidor i positiu per a tot l’alumnat. 

És el cas per exemple de l’escola Saavedra, el qual en tot moment té en compte les 

diferències culturals de l’escola i les aprofita per introduir projectes o diferents 

aspectes a treballar. Per exemple, per treballar les gràfiques, es va plantejar als nens i 

nenes de l’aula d’acollida descobrir el percentatge dels diferents orígens de l’alumnat 

del centre. Els infants van anar a totes les classes i van preguntar als alumnes de quin 

país procedien per posteriorment extreure’n conclusions. Va ser molt interessant i 

motivador, ja que els alumnes eren els protagonistes de la tasca i a més, es 

treballaven aspectes curriculars a partir dels interessos dels nens i nenes; podem dir 

doncs que l’escola parteix de la diversitat per introduir diferents aspectes que, a més 

d’enriquir als infants, promouen la seva participació davant la tasca i milloren les 

habilitats com parlar, llegir, interactuar... també els consciencia de la gran diversitat 

vigent a l’escola, veient aquesta com un fet natural i productiu que, a la vegada també 

fomenta valors com ara el respecte i la igualtat. D’aquesta manera, els infants 

desenvolupen una personalitat crítica i reflexiva.15 Això ho afirma Pujolàs, (2003:26): 

“L’educació inclusiva té com objectiu que l’escola contribueixi a adquirir, fins el màxim de les 

seves possibilitats de cada un, totes les habilitats tècniques (com parlar, llegir, calcular, 

orientar-se...) i socials (com comunicar-se respectar-se...) que són necessàries per ser, viure i 

conviure.  

Per tant, l’escola inclusiva va més enllà del conjunt de conceptes acadèmics, és 

admetre els diferents, nosaltres ens plantegem però que és ser diferent. Així cada 

persona i per tant, cada nen o nena té aspectes que el fan ser únics i a la vegada 

diferents de la resta. D’aquesta manera, no cal ser un infant nouvingut o amb 

necessitats educatives especials per ser diferent, ja que tothom tenim algun tret que 

ens identifica i que de ben segur que pot aportar alguna cosa a la resta, és per això 

que l’escola ha de vetllar per aprofitar aquestes diferències i enfocar-les des d’un punt 

de vista positiu i enriquidor de cara l’aprenentatge de tots els infants, perquè una 

escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts, alumnes diferents, no 
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 Vegeu annex 1 
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només en el mateix centre, sinó també a les mateixes aules. Brown, L., Nietupski, J. y 

Hamre-Nieupski, S. (1987)16 ho expressen amb aquestes paraules: 

“Es tracta d’una escola que fonamenti la lògica de la heterogeneïtat. Aquesta lògica de la 

heterogeneïtat porta a la conclusió que les persones amb diferències o dissimilituds haurien de 

poder interactuar com més millor. (...) Per tant a l’escola inclusiva ha de fomentar que els 

alumnes puguin aprendre junts.” 

En el cas, per exemple, d’una de les dues escoles observades, a l’escola Saavedra 

una nena té dificultats visuals. Aquesta, tot i utilitzar material específic, com ara un 

faristol, participa de les mateixes activitats que la resta de companys i companyes de 

l’aula. És curiós veure com interaccionen amb ella els infants quan realitzen treball 

cooperatiu. Aquesta necessita un programa d’ordinador el qual li facilita la lectura de 

les paraules a partir de l’ampliació, tot i així, entre tot el grup han acordat que s’ho 

alternaran i que per tant, no sempre l’utilitzaran, ja que li aniran llegint en veu alta i 

transmetent la informació que busquen i que els interessa. Aquest fet ha estat molt 

enriquidor, ja que tots els companys i companyes, en el moment de transmetre la 

informació la sintetitzaven i, a més, es fomentava l’ús del diàleg d’una manera molt 

més estreta. D’altra banda, quan utilitzaven el seu programa ella els explicava com 

funcionava i tots s’hi implicaven d’una manera molt directa. Així doncs, aquest és un 

dels fets que ens fa veure com les diferències individuals no tenen per què influenciar 

de manera negativa en la resta de grup; ben al contrari, si aquestes s’aprofiten, poden 

ser enriquidores per a tothom. 

Així doncs, en una escola inclusiva només hi ha infants, sense adjectius, no hi ha 

nenes i nenes normals ni diferents, sinó simplement infants, cadascú amb les seves 

característiques i les seves necessitats. La diversitat és la normalitat i per tant, el més 

normal és que siguem diferents. 

Aquest aspecte també l’hem vist reflectit al llarg de les observacions a les respectives 

escoles. Tal com diu la directora de l’escola Saavedra: 

“A l’escola tots som de Saavedra i per tant, tots som iguals, aquí no existeixen diferències 

perquè tots formem part de la mateixa escola.”  

Aquesta frase reflexa molt bé el concepte que nosaltres entenem per inclusió. Tots ens 

hem de sentir del centre, és a dir, eliminar les etiquetes o prejudicis que de vegades es 

                                                
16 Citat en el llibre Pujolàs, P (2006:10). Cap a una educació inclusiva. Crònica d’unes 

experiències. Barcelona: Eumo Editorial. 
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tenen envers els nouvinguts o els infants amb necessitats educatives. L’escola és 

possible gràcies a tots i a cada un de nosaltres, amb les nostres igualtats i les nostres 

diferències, perquè de vegades són les diferències els que ens fan ser únics i 

irrepetibles i, per tant, entre tots hem de vetllar per benestar de l’escola i de tots els 

membres que formen part d’aquesta, ajudant-nos sempre que sigui necessari i 

enfocant la diversitat com el tret identitari que farà que l’escola sigui un lloc enriquidor i 

educatiu per a tothom. 

 

Tots som de l’escola, tots som iguals 

Tothom s’ha de sentir acollit dins el centre, és a dir, tothom n’ha de formar part d’una 

manera activa i participativa. L’escola ha de vetllar perquè tothom hi tingui un paper 

protagonista i fonamental dins d’ella, per tant,  s’ha de donar l’oportunitat de construir 

l’escola entre tots i fer-la de tothom. Tal com ens va dir una mestra de l’escola 

Saavedra:  

- L’escola és com un trencaclosques i perquè funcioni, necessitem totes les peces. 

Així doncs ningú s’ha de sentir exclòs de l’escola i s’han de fomentar les interaccions 

entre la mestra, alumnat, família i entorn, per tal que, entre tots, aconseguim assolir 

reptes i fites comunes que condueixin a l’aprenentatge i l’educació dels infants, siguin 

quines siguin les diferències individuals.  

A partir de les nostres observacions podem dir que crear activitats i espais que 

fomentin aquesta interacció és un aspecte positiu que totes les escoles haurien de 

tenir en compte. Un bon exemple és doncs la festa de final de curs que es realitza a 

l’escola Saavedra cada any, la qual s’inclou dins el projecte de Festes i tradicions, 

explicat anteriorment. Encara que aquest curs no hem tingut l’oportunitat de veure-la, 

ens basem en la del curs anterior, en la qual una de nosaltres, pel fet de realitzar-hi les 

pràctiques va tenir l’oportunitat d’assistir-hi. Al llarg d’aquest dia l’escola s’omple, un 

cop més, de llum, de color, de somriures, de diàlegs i també d’interaccions. Es realitza 

l’anomenada exposició de menjars del món, en la qual totes les famílies tenen 

l’oportunitat de dur a l’escola un plat típic del seu país i d’aquesta manera poder sopar 

tots junts. Aquest fet fa que els infants i es sentin orgullosos de les seves famílies que 

s’impliquen i dediquen part del seu temps a l’escola. A més, també és emocionant 
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veure com tothom explica el seu plat a la resta i també n’especifica la seva 

procedència, difonent així les diferents cultures vigents a l’escola.17  

 

 

 

 

 

 

A més d’altres activitats, al llarg d’aquest dia els infants de P5 regalen un punt de llibre 

als nens i nenes de 6è, els seus padrins de lectura, els quals també regalen un llibre 

als infants de P5, per tal de reconèixer la tasca realitzada al llarg del curs, ja que 

durant algunes estones, per fomentar el gust per la lectura i l’ajuda entre iguals els 

més grans han ajudat a llegir contes als més petits, igual que a l’Escola Pia d’Olot.18  

 

 

 

 

 

 

Totes aquestes activitats són, com ja hem dit anteriorment, una manera de promoure 

les interaccions i el contacte entre tots els membres de la comunitat educativa, els 

quals es veuran implicats d’una manera molt directa amb l’escola a la vegada que 

s’establiran vincles emocionals que afavoriran el benestar de tots els que en formen 

part. Per tant, com diu Pujolàs (2003: 26). 

Es tracta de ser ciutadans competents però no competitius sinó cooperatius; ciutadans 

tolerants i respectuosos amb les diferències, però no permissius; ciutadans lliures, crítics i 
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 Vegeu annex 1 

Padrins de lectura. Font: Sara, gener 2015 

Menjars del món. Font: Sara, juny del 2014 
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responsables. Per tant hi ha la necessitat de formar una personalitat autònoma i crítica, i no 

només competent i hàbil.  

D’altra banda, també cal dir que al llarg de les observacions a les escoles, hem pogut 

concloure que de vegades convé aturar-se a considerar la singularitat de cada infant 

per tal d’establir mètodes i recursos que afavoriran, dia a dia, la inclusió de tots 

aquests. Cal que tots i totes ens coneguem però sobretot cal que ens coordinem. 

Aquest fet l’hem pogut constatar a partir de les reunions i entrevistes que es duen a 

terme constantment a les escoles, en les quals tots els docents i membres de la 

comunitat educativa vetllen i consensuen acords que afavoriran no només el benestar 

de tot l’alumnat i sinó també estratègies de millora per tal d’eliminar qualsevol forma de 

discriminació. 

A les escoles que hem assistit, tots els docents van a una, és a dir, tots ells són 

partidaris de construir una escola el màxim d’inclusiva possible. Hem pogut observar 

que aquest fet és molt important de cara la presa de decisions que es duen a terme en 

el centre. Per als docents tots els infants són igualment valorats i, per tant, tots ells 

requereixen la mateixa atenció i dedicació. Per tant, el fet de lluitar pels mateixos 

objectius afavoreix en les interaccions entre les mestres, les quals prenen acords de 

manera conjunta i coordinada i això es transmet directament a l’alumnat. Així doncs, 

com diu Gairín (1996), no només ens hem de centrar en l’infant i preguntar-nos per 

què no aprèn, sinó en el sistema que es pregunta què es pretén, i també en la mestra, 

preguntant-se quina és la resposta que permet un millor ensenyament per tal que tots 

els alumnes aprenguin. 

Al llarg de les nostres estades de pràctiques, a vegades hem sentit mestres fent 

comentaris referents a l’alumnat com ara: “Aquest nen no té remei, ho he explicat mil 

vegades i encara no ho entenen; amb aquests nens és impossible treballar”... A partir 

de les paraules de Gairín (1996) i de les observacions realitzades al llarg d’aquest 

treball ens plantegem doncs, perquè la culpa acostuma a recaure en els infants. Per 

tant, com a mestres hem d’aprendre a ser autocrítiques i plantejar-nos quines 

estratègies i metodologies utilitzem a les aules i si aquestes estan sent realment 

òptimes i eficients pel que fa als resultats dels infants. Així doncs, no només els 

docents, sinó tota la comunitat educativa hauria de tenir clar quins són realment els 

objectius que es volen assolir i quina és la millor resposta per fer front a aquestes 

barreres d’aprenentatge. Per tant, cal treballar dia a dia, seguir-nos formant i, pas a 

pas, continuar innovant. 
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En resum, podem dir que els respectius centres lluiten, dia a dia, per tal de disminuir 

les barreres d’aprenentatge i aconseguir que tothom es senti acollit en el centre. Per 

tal d’aconseguir-ho, les escoles procuren que l’ensenyament sigui el màxim d’inclusiu 

possible i, a la vegada, fomenten la col·laboració entre el professorat i les famílies per 

tal d’assolir reptes i fites comunes. 

D’aquesta manera, tothom es sent acollit dins les escoles, en part perquè les 

diferències entre els estudiants es veuen com un recurs per donar suport a 

l’aprenentatge, més que no pas un problema o una barrera que s’ha de superar; a 

més, es fomenta la participació de tots els nens i nenes, no només aquells que 

presenten disminucions o que tenen necessitats educatives especials.  
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3. PROJECTES 
 

Si vols arribar ràpid, camina sol, 

si vols arribar lluny, camina en grup 

 
(Proverbi Africà) 
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3.1. Un pas endavant. Sense por a les noves idees 

Tal com hem explicat inicialment, l’objectiu d’aquest treball és concloure, a partir de les 

nostres observacions i les entrevistes, si el treball per projectes afavoreix, o no, la 

inclusió dels infants nouvinguts. Fins ara doncs, hem plasmat un seguit de situacions, 

experiències i vivències que, contrastades a partir de cites d’autors, ens han fet veure 

fins a quin punt és enriquidor i positiu per a l’alumnat aconseguir formar escoles 

inclusives. Ojea (2000: 138), afirma que: 

 

“Hoy en día esta práctica educativa se fundamenta en los principios que proceden de la teoría 

constructivista y del enfoque globalizador del conocimiento escolar, entendido éste último como 

un proceso en el que las relaciones entre contenidos de las distintas áreas de conocimiento, se 

hacen en función de las necesidades que surgen a la hora de resolver problemas para 

comprender y mejorar la realidad.”  

 

Després de documentar-nos, hem pogut veure que el treball per projectes té una llarga 

trajectòria en educació i, més concretament, en l'àmbit escolar. Aquests es poden 

entendre com una concreció de pràctiques educatives, escrits teòrics i tradicions 

pedagògiques de finals del segle XIX i primera meitat del segle XX. Crítiques al 

tractament que l'escola feia del coneixement, va portar als seus autors a imaginar 

noves propostes més atentes a la naturalesa de l’infant, capaces de potenciar el seu 

interès natural per aprendre, i que aprofiten la relació entre iguals com a recurs 

formatiu. 

L'autor que de manera més clara posa els fonaments de les metodologies és John 

Dewey (1859-1952), el qual reivindica l’experiència com a motor d’aprenentatge i 

afirma que el pensament té el seu origen en una situació problemàtica que cal resoldre 

mitjançant un esforç de recerca. Dewey considera que el procés de coneixement 

individual és semblant al que es du a terme en les comunitats científiques i que és un 

assumpte comunitari, el qual també ho hauria de ser l'activitat que condueix al 

coneixement i que ell defineix com activitat  associada amb projecció o benefici social 

(Dewey, 1997: 31).  

Una altra referència clau pel que fa a l'aprenentatge interdisciplinari són els mètodes 

globalitzats Decroly (1871-1932). L'autor parteix del fet que els nens i nenes tenen una 

percepció global de la realitat que els envolta, i que l’escola l’ha de considerar a l’hora 

de dissenyar el currículum. La seva proposta, pretén garantir aprenentatges 

significatius i implementar un currículum obert, alternatiu al currículum fragmentat en 

disciplines, propi de la institució escolar del moment. 
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Fruit de l'avenç en paral·lel de la teoria i la intervenció a les aules, sorgeixen noves 

propostes que suposen una modificació important en la naturalesa de les escoles, tant 

pel que fa als continguts curriculars com a les maneres d'orientar el procés 

d'ensenyament i d'aprenentatge. Una d'aquestes és el treball per projectes, que 

William Heard Kilpatrick (1871-1965), deixeble de John Dewey, formula el 1918   amb 

la intenció de traduir el procés de coneixement formulat pel seu mestre en un  mètode 

didàctic que permeti guiar l’activitat de recerca a les escoles. Juntament amb el valor 

de l’experiència, insisteix en la necessitat que allò que s’estudia a les aules resulti 

interessant pels infants i sigui d’utilitat. Killpatrick considera que un treball per projectes 

ha de ser una proposta entusiasta d’acció, capaç d’engrescar els infants que l’han de 

dur a terme col·lectivament, però que també ha de tenir una dimensió pràctica que 

permeti millorar algun aspecte de la realitat.  

Per tant, a partir de les nostres observacions, hem pogut veure com els principis 

d’aquests autors, que nosaltres ens pensàvem que eren innovadors, s’han mantingut 

fins avui en dia. 

 

Camins diferents, fites comunes  

 

Així doncs, en el cas dels centres observats hem pogut veure com la inclusió es 

fomenta, en gran part, a partir del treball per projectes. Per aquest motiu i a partir de 

les nostres experiències viscudes a les respectives escoles, podem definir el treball 

per projectes com una metodologia que es centra en les necessitats, motivacions i 

interessos dels infants, fomentant el treball cooperatiu i l’ajuda entre iguals. Per tant, 

podem dir que un dels principals objectius o finalitat del treball per projectes és que els 

infants aprenguin a buscar, analitzar, sintetitzar i utilitzar la informació per tal de donar 

resposta a un tema d'estudi plantejat i així formar persones autònomes, crítiques, 

responsables i a la vegada respectuoses i  tolerants amb els altres i també amb 

l’entorn. 

 

Tal com hem vist en les respectives escoles, en la majoria dels casos, el tema del 

projecte és triat pels mateixos infants, els quals es pregunten què voldrien saber partint 

sempre dels seus coneixements previs. A partir d'aquí, fent ús, com ja hem dit, de la 

cooperació, els infants s'organitzen en petits grups i cerquen informació fins poder 

arribar a respondre els seus interrogants. El fet de resoldre aquests interrogants o 

hipòtesis suposa pels infants un repte que al llarg de la seva resolució, va desplegant 
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qüestions que els implica endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars. 

Per tant, els projectes fomenten l’adquisició d'un seguit de competències des d’un punt 

de vista reflexiu, crític, motivador i cooperatiu.  

 

Cal dir que a les escoles observades, l’aula és un espai on els infants tenen 

l’oportunitat d’aprendre, investigar, manipular, interpretar la realitat, plantejar-se 

interrogants, aprendre a dialogar, representar el coneixement... però sobretot, un espai 

per a aprendre a viure en comunitat, col·laborar amb els altres, compartir, ajudar i 

donar el millor d’un mateix. 

A partir de les nostres observacions, també podem dir que existeixen diverses 

maneres d’iniciar o plantejar un projecte, tot i així, com ja hem dit, s’ha de partir 

sempre de les preguntes i interessos dels infants, de les seves preocupacions, 

experiències i també afirmacions (siguin certes o no), la qual cosa despertarà el seu 

interès i motivació envers les tasques que duran a terme; d’alguna manera doncs, 

podem dir que cal donar sentit a l’aprenentatge per tal que aquest esdevingui el màxim 

de significatiu possible. 

Per tant, en totes dues escoles, el tema escollit per desenvolupar un projecte pot sorgir 

a partir d’una situació, neguit o afirmació que algun infant planteja a classe. De 

vegades també hem vist que es dóna el cas que alguns dels projectes es duen a terme 

a partir d’un interès plantejat per part de l’equip docent. És el cas per exemple, d’un 

projecte que es duu a terme en el centre Saavedra. Aquest projecte s’anomena Anem 

al Zoo i el realitzen els nens i nenes de 4t aprofitant que es fa una sortida al Zoo de 

Barcelona a final de curs. Aquesta sortida és una de les més esperades per als infants 

i per tant, les mestres van considerar adient aprofitar-la per treballar aspectes 

curriculars al llarg del curs. Encara que el tema no hagi estat triat pels infants, es 

parteix dels seus interessos, ja que és una excursió que els agrada i els motiva molt, 

per tant, treballar entorn a aquesta també augmentarà la significativitat de la sortida. 

Així doncs, al llarg del curs, els nens i nenes, a partir de grups cooperatius, treballen 

els animals buscant informació a Internet i elaborant un mural que finalment exposaran 

als seus companys de classe, presentant el seu animal.  

A més, amb aquest projecte s’aprofita per treballar l’orientació a partir del mapa del 

Zoo i també l’art a partir de les escultures que s’hi poden veure. D’altra banda, la 

mestra també aprofita aquest projecte per treballar el recorregut que es segueix fins al 
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Zoo (Tarragona – Barcelona), els infants treballen les comarques, rius i muntanyes que 

podran veure al llarg del trajecte. 19  

Per tant, podem dir que encara que el projecte no hagi estat triat per l’alumnat, cal i és 

fonamental, que aquest s’ajusti les seves expectatives i que els permetin explorar, 

descobrir i manipular els continguts de manera que així esdevinguin el màxim 

d’enriquidors possible.  

Tal com hem vist al llarg del nostre Grau i a partir de les pràctiques a diferents centres, 

algunes escoles escullen les temàtiques pel simple fet que s’ha de seguir el 

currículum, això indirectament suposa allunyar-se de la finalitat d’un projecte, el qual 

pretén obtenir la implicació plena i directa dels infants i aquesta només es pot 

aconseguir si el tema triat capta el seu interès.  

Cal dir també que les escoles que hem assistit per realitzar aquest Treball de Final de 

Grau, un cop s’ha establert el tema d’investigació que es vol portar a terme, el fan 

públic, és a dir, es comunica a les famílies per tal que aquestes participin i s’impliquin 

al màxim amb el projecte. Tal com ja hem dit en alguna ocasió, es fonamental que es 

produeixi aquesta interacció entre família i escola per tal d’assolir el concepte d’escola 

inclusiva. Les aportacions que poden fer els pares i mares per seguir amb el projecte 

endavant són fonamentals; no hem de deixar de banda que tots vetllem per un repte 

comú: l’aprenentatge dels infants i el benestar de la comunitat. En el cas de l’escola 

Saavedra hi ha nombrosos projectes que refuten aquesta afirmació, com per exemple 

el projecte Cançons del món o Festes i tradicions, ja explicats anteriorment en aquest 

treball. 

Després de realitzar les nostres estades al centre, podem concloure que hi ha moltes 

maneres d’enfocar i de realitzar els projectes; encara que aquests comparteixin 

objectius i metodologies comunes, cada escola té l’oportunitat realitzar-los seguint els 

seus interessos i necessitats de l’alumnat. 

En el cas de l’escola Saavedra, existeixen diferents tipus de projectes: Projectes a 

escala de centre, és a dir que realitza tota l’escola i projectes a escala d’aula, projectes 

que cada classe escull en relació a les temàtiques que es volen treballar i descobrir.  

Pel que fa als projectes a escala de centre, tots els alumnes realitzen el projecte de 

l’Hort. L’escola disposa d’un hort en el qual els nens i nenes de tota l’escola hi van 

regularment. Aquest és un projecte interdisciplinari, s’engloba totes les àries, des de 
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medi (procés de creixement de les plantes, tipus de plantes, animals que es poden 

trobar a l’hort i la funció que fan, etc. matemàtiques (prenem mesures  o problemes 

que es puguin plantejar amb productes de l’hort),  anglès (fitxes o vocabulari de l’hort) i 

llengua a partir de reflexions i del que s’ha fet a l’hort, dites, poemes, cal·ligrames… 

Aquest no és l’únic projecte que l’escola realitza a escala de centre, ja que com hem 

vist anteriorment també hi ha el projecte de L’arbre de la classe i el de Festes i 

tradicions, els quals tots pretenen englobar diverses àrees en funció de les tasques 

que es duen a terme referents a cada projecte.20 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als projectes a escala de classe, s’ha tingut l’oportunitat d’observar de 

manera directa els dels alumnes de la classe de 4t. Aquests, tot i centrar-se en 

diferents temàtiques, tenen una estructura comuna: Primerament, entre tots es tria el 

tema a tractar, per exemple a partir de pluja d’idees i votacions. Un cop s’inicia el 

projecte, la mestra recull els coneixements previs dels infants, és a dir, els planteja què 

saben referent al tema. Seguidament els nens i nenes plantegen un seguit de 

preguntes que amb l’execució del projecte tindran l’oportunitat de descobrir. Per dur a 

terme el projecte, l’alumnat es distribueix en grups heterogenis i, a partir de les 

indicacions de la mestra i de diferents suports (llibres, revistes, Internet, informació que 

porten de casa...), cerquen, seleccionen i sintetitzen la informació més rellevant que 

posteriorment plasmaran en fitxes que va creant la mestra o murals cooperatius que 

podran presentar a la resta de companys i companyes de l’aula. D’altra banda, per tal 

d’enriquir la tasca i fomentar la seva motivació, els nens i nenes experimenten, ja sigui 

a partir de treballs manipuladors, activitats de laboratori, sortides o visites d’experts. 

D’aquesta manera l’infant es sent protagonista, en tot moment, de les tasques que 
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Infants prenent mesures a l’hort. Font: Sara, març 2015 
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està duent a terme, ja que té l’oportunitat de participar-hi d’una manera molt directa i 

també motivadora.  

Un bon exemple de projecte a escala d’aula és el projecte de les màquines, escollit 

pels nens i nenes de 4t.  En aquest cas, van escollir-lo a partir de votacions, cal dir que 

es van posar ràpidament d’acord. Els nens i nenes ja tenien molts coneixements previs 

sobre les màquines, però tot i així encara hi havia aspectes que volien descobrir. 

Primerament els infants, per grups cooperatius, van buscar informació a Internet i a 

llibres de la biblioteca de l’escola i van elaborar un mural amb diferents aspectes que 

posteriorment experimentarien i podrien observar amb els seus propis ulls. Així doncs, 

al llarg de diverses sessions, en diferents espais de l’escola, van descobrir el 

funcionament d’aquestes. Al pati, van tenir l’oportunitat d’observar rampes (pla inclinat) 

i també de construir-ne alguna, treballant així aspectes com ara el fregament. També 

van observar el funcionament de les rodes, ja que van poder dur la seva bicicleta a 

l’escola i experimentar al pati, en cas que algun infant no en tingués o no la portés, se 

la deixaven els uns als altres. A partir de les orientacions de la mestra, van poder 

observar que la bicicleta està composta per diferents màquines simples. A  més, els 

infants van construir les seves pròpies màquines a partir de peces del laboratori. 21 

Un altre exemple és el projecte de la Llum que van realitzar els nens i nenes de la 

classe de quart. Aquest es va centrar, d’una manera més específica, en les àrees de 

plàstica i medi a través del laboratori, encara que, de manera indirecta també englobés 

diverses àrees, ja sigui la llengua amb el foment i l’ús del diàleg o les matemàtiques a 

partir de problemes que se’ls anaven plantejant.  

Els infants, a partir de la pissarra digital van buscar informació dels diferents artistes 

plàstics que treballen la llum a partir de volum i dibuix amb la finalitat de fer veure als 

alumnes que existeix una part il·luminada i una part en la qual hi ha ombra. A partir 

d’aquí els nens i nenes han realitzat tasques a través de la manipulació i la 

experimentació.  

Pel que fa a les activitats els infants han descobert, primerament, de què està 

composta la llum blanca; ho han fet a través de la construcció d’un disc cromàtic i de la 

inserció de la llum en un CD, per tal d’observar la descomposició de la llum. També 

han pogut veure que la llum blanca reflecteix, ho han experimentat a partir globus i una 

lupa, en la qual van poder veure-la com globus de diferents colors petaven abans que 

un globus de color blanc. D’altra banda també, han pogut veure com es refracta la llum 
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al travessar diferents cossos, fent desaparèixer una moneda en un got ple d’aigua o 

col·locant un llapis dins d’un got (es veu com si estigués trencat); també han 

comprovat com es veuen els objectes a través dels cossos, a partir d’objectes  reals. 22 

 

 

 

 

 

D’altra banda, els nens i nenes han treballat les ombres a partir de les següents 

activitats plàstiques:  

- Ombres al pati: En aquest cas tots els infants amb parelles o grups de tres, 

feien diferents formes i figures amb el seu cos i, tot seguit, amb guixos 

resseguien les ombres que projectaven amb el seu cos. 23 

 

 

 

 

 

 

 

- Amb grups de tres, s’il·luminava a través d’una llanterna el perfil de la cara dels 

infants i aquesta projectava la obra en un paper que hi havia al darrera. 

D’aquesta manera els nens i nenes repassaven la silueta que posteriorment 

van pintar amb ceres.   
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Experimentant la llum amb els globus. Font: Sara, 
març 2015 

Ombres al pati. Font: Sara, març 2015 
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- A partir de llanternes, els alumnes també han pogut veure l’ombra que 

produïen diferents cossos, per exemple les fulles. 24 

 

 

 

 

 

 

Cal dir que, encara que no es va tenir l’oportunitat de veure totes les activitats que es 

van realitzar amb aquest projecte, aquest va ser plenament enriquidor, era sorprenent 

veure les cares d’il·lusió i satisfacció dels nens i nenes i com aquests realment 

desfruitaven aprenent.           

Així doncs podem concloure que hi ha múltiples maneres d’enfocar i treballar un 

projecte, és a dir que aquests són flexibles en funció de les necessitats i interessos de 

cada nen o nena i també de cada escola; tot i així, en qualsevol dels casos si aquest 

capta l’interès  dels nens i nenes, els motiva i els fomenta la seva participació a partir 

de la seva pròpia experiència, de ben seguir que esdevindrà un projecte enriquidor i 

positiu envers el seu aprenentatge. 

Pel que fa l’Escola Pia d’Olot, primer de tot s’ha de dir que els projectes els anomenen 

II+D. Aquestes sigles signifiquen innovar, investigar i desenvolupar. En aquesta escola 

les II+D les propostes del tema ho escull la mestra, però si durant el projecte sorgeixen 
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Experimentant amb les llanternes. Font: Sara, febrer 2015 
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preguntes i necessitats dels infants també es porten a terme, ampliant així el tema que 

en un principi havia proposat la mestra. 

Com a l’escola Saavedra, es fan II+D de centre i d’aula. Les de centre es porten a 

terme durant la Setmana Cultural, on tota l’escola fa diferents projectes relacionats 

amb el mateix tema, aquest any la fotònica, però a cada curs adaptat al seu nivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que es va dur a terme a les aules de 4t es va fer a partir de la pregunta: Per què 

veiem les coses del color que les veiem? 

Per començar la mestra va utilitzar la metodologia 1-2-4, és a dir per activar els 

coneixements previs, primer es va fer treball individual, després treball cooperatiu amb 

grups heterogenis amb un cap de grup rotatiu, i finalment, treball en gran grup, que es 

van exposar les hipòtesis de cada grup. 

Un cop es crea una hipòtesi comuna, a partir dels elements que s’han repetit més, 

amb els grups heterogenis, es fa una cerca d’informació tant amb llibres com per 

Internet, en relació amb aquesta hipòtesi. 

La mestra actua com a guia de l’aprenentatge i marca els objectius i el ritme de la 

sessió. El rol del cap de grup ha de gestionar les opinions de tot el grup, fer que 

tothom intervingui per igual i doni la seva opinió de tot, recollir i exposar l’acord de 

grup. Aquest cap de grup es canvia a cada canvi d’activitat. 

La següent sessió es planteja la pregunta: Què és la llum? Quins colors primaris 

coneixem? Per què ens serveixen la llum i els colors primaris en el dia a dia?  Per part 

del mestre. S’agrupen els infants en grups de 5 persones i comencen la cerca 

d’informació tot anotant el més important en el full de treball. Els caps de grup rotatiu 

Treballant la fotònica. Foto: Mònica, 
febrer 2015 
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expliquen en veu alta la seva recerca i s’arriben a unes conclusions a nivell grup-

classe. 

A l’altra sessió ja es porten a terme els experiments. El primer és l’adaptació del nostre 

ull, de l’iris a la foscor i la llum. On els alumnes es tapen els ulls, la classe es torna 

fosca i amb unes llanternes quan els ulls s’han adaptat a la foscor, veure com es 

dilaten o contrauen els iris. El següent experiment és la reflexió de la llum en els 

objectes, on també amb la classe enfosquida, els infants descobreixen què succeeix a 

l'altre extrem quan il·luminen el tub de cartó amb la llanterna quan la classe està a les 

fosques. Observen, que els raigs de llum que es dirigeixen cap a l'interior del tub des 

d'un dels extrems, no es veuen en la foscor quan el tub es mira des dels costats. I per 

últim la llum i els objectes en moviment. On es crea el disc de Newton. Tots aquests 

experiments i els següents es fan amb grups heterogenis. Al final de la sessió el 

portaveu del grup, explica a la resta de l’alumnat de la classe quines conclusions han 

extret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’altra sessió, fan l’experiment els colors que formen la llum blanca, l’experiment es 

realitza en el pati de l’escola en una hora on hi ha el sol més pujat perquè els seus 

rajos impactin en el recipient ple d’aigua i amb els miralls. I també l’experiment 

d’observar les parts d’un ull, on la mestra porta ulls de xai i de vaca, ja que té en 

compte que hi ha infants musulmans i els de porc no els poden tocar, l’obren i miren 

les parts que té. 

Els infants aniran apuntant el que observen en la fitxa de treball. Per acabar, el cap de 

grup rotatiu exposarà les seves conclusions i s’arribaran a unes conclusions en gran 

grup. 

Per acabar els infants extreuen unes conclusions generals referents a la pregunta 

inicial plantejada. 

 

Creació del disc de Newton. Font: 
Mònica, febrer 2015 
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Pel que fa als projectes d’aula, fan més referència als continguts de medi i 

matemàtiques. Tot relacionant-los amb altres assignatures, per tant són 

interdisciplinaris.  

Un projecte que han dut a terme ha estat el de la vegetació a la Garrotxa. La pregunta 

és: d’on traiem el que mengem? 

La primera sessió es fa una pluja d’idees per saber els coneixements previs dels 

infants. I tot seguit es fa una hipòtesis conjunta seguint els mateixos passos que en el 

projecte anterior. 

Tot seguit amb grups heterogenis, van a l’aula d’informàtica i fan cerca per Internet, 

per començar a respondre a la pregunta. Mentre no es porta a terme la següent sessió 

els infants a casa, cerquen més informació i el dia vinent la contrasten amb la resta del 

grup, agafant les idees que tenen en comú. 

L’altra sessió, la mestra els hi passa preguntes perquè els infants es situïn més en el 

tema i no se’n vagin per les branques, tot i que si algun infant li interessa molt el tema, 

es poden desviar i no els hi tallen les ales. 

Finalment, es fa una exposició, contestant la pregunta inicial. A part d’una exposició 

també poden fer tríptics, díptics... o idees que tinguin els infants. 

Aquests resultats finals, a part de sortir cap a les famílies, es té molt en compte que 

surti fora del centre, ja sigui amb una exposició, amb un vídeo que es penjarà, portar 

els tríptics a supermercats... 
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3.2. Quin ha de ser el nostre camí com a mestres? 

Tal com hem pogut veure al llarg de les nostres observacions dins les aules de 

primària, el paper de la mestra té un pes fonamental i bàsic per tal que l’aprenentatge 

dels infants sigui significatiu, útil i eficaç. D’aquesta manera ho expressa Ausubel 

(2000:136): 

“Amb l’aprenentatge significatiu, l’alumnat dóna sentit a allò que pot tenir sentit, que pot 

comprendre, a allò que és en el seu camp pròxim d’aprenentatge, ja que fora d’aquesta zona, 

no ens pot entendre. L’aprenentatge significatiu dóna a l’alumnat els elements d’ancoratge en 

l’experiència pròpia dels conceptes nous que es presenten de manera coherent i 

interconnectada. L’aprenentatge és, per tant, un procés de construcció individual i personal. Els 

humans integrem dins les estructures de coneixement aquells conceptes que tenen en compte i 

es relacionen amb el que ja sabem.” 

A vegades, hem pogut constatar que alguna mestra per por que els infants no 

aprenguin o simplement per una qüestió de temps, s’anticipen a les seves accions o a 

les seves respostes. D’altres en canvi hem pogut veure com respecten el ritme i el 

temps dels infants. Cal dir, que vistes totes dues accions i com aquestes s’apliquen en 

l’execució dels projectes és molt més productiu quan la mestra deixa a l’infant espai i 

temps per investigar, pensar i formular les seves respostes o execucions en les 

tasques, així com partir dels coneixements previs de l’alumnat per tal que el nou 

contingut s’integri dins les seves xarxes de coneixement de la manera més significativa 

possible.  

Tots els nens i nenes, si s’han implicat en el projecte i han format part de les activitats 

que s’han dut a terme a l’aula saben trobar resposta a totes les qüestions que se’ls hi 

planteja; és evident que hi ha ocasions en què l’infant no entén algun aspecte però, si 

realment ho necessita, hem pogut observar que ells mateixos demanen ajuda i 

plantegen les seves necessitats si es dóna el cas que la mestra no se n’adona.  

Un dia durant la classe de matemàtiques a 4tB de l’Escola Pia d’Olot es va poder 

veure aquesta situació: 

Marc (té un dubte): “Montse no acabo d’entendre el que acabes d’explicar de dividir en 

dues xifres.” 

Montse: “Entens la de dividir en una xifra.” 

Marc: “Sí.” 

Montse: “I quin és el pas on t’has perdut?” 

Marc: “No sé primer en quin s’ha de multiplicar.” 

Montse: “Algú més li passa això?” 
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l final la Montse ho va explicar amb altres paraules fins que tot l’alumnat va entendre-

ho, tot seguit entre tots, en van fer una per començar i així tenir l’exemple. 

 

Posar-se a la seva pell  

Hem pogut veure com l’actitud les mestres influeix en els infants. En les dues escoles 

on s’han realitzat les observacions, l’alumnat és valorat i estimat per les mestres. 

Tractar els infants amb tacte, suavitat, respecte i també de manera afectuosa fa que 

aquests, com a resposta, actuïn de manera responsable i  també més autònoma; quan 

diem més autònoma ens referim en què, donar responsabilitat a l’infant és important; 

és fonamental que aquest es senti útil i també protagonista de l’aprenentatge i per tant, 

excloure’l, és a dir, castigar-lo o simplement fer-lo fora de l’aula, no és un bon recurs 

perquè aquests millorin la seva actitud o siguin es mostrin més implicats en 

l’aprenentatge.  

Raonar, dialogar i parlar amb l’infant a l’hora d’afrontar un conflicte és molt important i 

productiu. Tal com hem observat, l’empatia és un aspecte molt important que ha de 

tenir en compte la mestra i que a la vegada ha de transmetre als nens i nenes. Els 

infants s’han de sentir segures dins l’escola i han de veure la mestra com una persona 

en qui es pot confiar, orienta, sap escoltar i mostra les seves sensacions. A partir de 

les observacions hem tingut l’oportunitat de veure aquest aspecte i no pas, situacions 

en què els nens i nenes tenen por del seu tutor o tutora i el veuen com una persona 

llunyana i distant, la qual si no es porten bé els castigarà. Després de la nostra estada 

a l’escola ens plantegem què és portar-se bé. Quan es realitza un projecte o qualsevol 

activitat els nens i nenes s’han de mostrar actius i participatius. De vegades ens 

oblidem que no deixen de ser nens i nenes, és a dir, tenen la necessitat de parlar, 

preguntar, explorar i també de moure’s, la docent ha de comprendre aquest fet i ha 

d’aconseguir plantejar activitats en què tots aquests aspectes siguin possible i que 

l’infant no es senti lligat a una cadira o en un llibre; per tant, les mestres han de 

potenciar també el benestar personal i social. En aquest sentit cal entendre que 

l’escola inclusiva és una escola on la participació es defineix com afirma Ainscow 

(2001:31): 

“la qualitat de les seves experiències mentre es troba a l’escola, per tant , ha d’incorporar els 

punts de vista dels propis alumnes, les seves veus i la valoració del seu benestar personal i 

social.”  
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Caminem junts 

Hem tingut l’oportunitat de veure com n’és d’important que la mestra opti a enfocar el 

seu rol com a guia o orientadora de l’aprenentatge i no únicament de transmissora de 

coneixement. Al llarg de la nostra estada a l’escola també hem vist com la mestra 

formula preguntes i orienta l’alumnat per tal que aquests arribin a les seves pròpies 

conclusions. És important saber formular aquestes preguntes i aconseguir que 

aquestes siguin significatives, és per això, que hem pogut constatar que un bon recurs 

és també l’ajuda entre iguals. És a dir, que la mestra faci preguntes a la resta de 

companys i companyes de l’aula i no sigui ella qui digui sempre la resposta correcta.  

Per tant la mestra i els infants han d’anar junts en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Maria Arcà (1994: 14-16) també parla que mestre/a i alumne/a han de 

desenvolupar experiències junts. Però remarca molt que el mestre/a ha de ser un 

modelador de la personalitat dels alumnes, per desenvolupar els seus interessos, fent 

de mediador i intermediari afirmant que: 

 

“El adulto ha de saber colocarse como intermediario entre los conocimientos del niño, los 

hechos que se ven en la realidad y las interpretaciones de la cultura, però, sobretodo, ha de 

saber gestionar las interacciones. 

Por lo tanto la misón del educator és coordinar de manera significativa todas las sensaciones e 

informaciones del niño, apoyándole en sus tentativas de hallar semejanzas y correlaciones, y 

ayudándole a descubrir, a su nivel y de acuerdo con sus exigencias...” 

 

A les escoles també hem pogut observar la tasca de mestres emprenedors i 

emprenedores, és a dir educadors i educadores que s’impliquen en la tasca, que se la 

fan seva i creuen amb el que estan fent. És molt important aquest aspecte a l’hora de 

transmetre aprenentatges als alumnes, ja que no és el mateix treballar a partir de 

llibres i tasques establertes que treballar a partir de projectes i activitats creades per a 

tu mateix. Hem pogut veure mestres il·lusionats, creatius, innovadors i també motivats 

i orgullosos de la seva feina i aquesta motivació es transmet de manera directa als 

alumnes, que reconeixen també la feina feta pels seus mestres i la valoren mostrant-

se receptius i, com ells, il·lusionats. És molt gratificant observar una aula on regnen els 

somriures i on els mestres tenen aquesta actitud tan favorable envers la tasca i també 

el tracte amb els infants.  
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Segons Carbonell, J (2001: 17): 

“la innovación es una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 

intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 

modelos y prácticas pedagógicas. Y , a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos 

proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinàmica 

del aula”.  

Així doncs veure com es proporcionen materials i recursos a l’escola també ha estat 

una tècnica que hem pogut observar no només per a l’elaboració d’aquest treball sinó 

també per a tenir en compte de cara el nostre futur com a mestres. És cert que de 

vegades, independentment del treball per projectes, hem vist com els mestres utilitzen 

els llibres i també les activitats pertanyents a aquests, aquest aspecte no ens ha sobtat 

ni motivat, ja que és el mètode tradicional que nosaltres mateixes vam experimentar al 

llarg de la nostra escolarització. En aquests casos, els infants es mostraven dispersos i 

fins i tot, desconnectats del que en aquell moment estaven llegint o treballant, vam 

tenir la sensació que segurament hi havia aspectes de la seva vida quotidiana que en 

aquell moment els hi interessaven més que no pas estar pendents de llibres o 

activitats que, si no és que hi posaven els cinc sentits, no captaven la seva atenció. El 

que realment ens ha sorprès han estat les nombroses ocasions en què les mestres, 

treballant a partir de projectes, han proporcionat als infants material didàctic per tal de 

desenvolupar les diverses tasques educatives, com per exemple l’ús de les TIC 

(ordinadors, pissarra digital, càmera de fotos...), material real, plastilina... L’ús d’aquest 

material, sigui com a suport o bé com a instrument clau per a desenvolupar una 

pràctica educativa ens ha permès observar, de primera mà, com aquest n’és d’eficaç, 

motivador i enriquidor. El fet de palpar, manipular i explorar a partir d’elements reals fa 

que els alumnes visquin l’aprenentatge d’una manera més significativa. 

 

 

 

 

 

 

Infants fent ús de les TIC. Font: Sara, febrer 
2015 
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Durant el projecte que es va dur a L’Escola Pia d’Olot de Perquè veiem les coses del 

color que les veiem? Es va poder sentir una alumna que li comentava a una altra: 

Anna (sorpresa).- “Maria mira com talla l’ull.” 

Maria.- “Si, si, mira ara ha sortit el cristal·lí.” 

Anna.- “Te’n recordes que va sortir al vídeo que ens vam veure l’altre dia?” 

Maria (emocionada).- “Ostres sí! És veritat! I ara el tocarem!” 

Anna.- “Que divertit!” 

 

 

 

 

 

 

Per tant, tal com hem pogut veure a les respectives escoles, els projectes obren 

infinites portes pel que fa l’ús de diferent material com a punt de partida i element 

didàctic. És el cas, per exemple, del projecte Experimentem amb la matèria i els canvis 

d’estat de l’escola Saavedra. A partir d’aquest projecte els infants de 4t han treballat la 

matèria i les seves propietats a partir de l’experimentació i la manipulació. Els nens i 

nenes han fet diferents experiments que els han permès veure, amb els seus propis 

ulls, si l’aire es pot comprimir a través d’una xeringa; si el líquid i els sòlids canvien de 

forma; si l’aire pesa i també els canvis d’estat de la matèria (líquid, sòlid i gasos) a 

través de materials com l’aigua, la mantega… A més, els infants han pogut comprovar 

que també hi ha cossos que en certes condicions es comporten com un sòlit i en 

canviar-les, com un líquid; aquest aspecte el van poder deduir a partir d’una activitat 

amb maicena i aigua. Els nens i nens van tenir l’oportunitat d’observar com, quan 

tocaven aquest material i el manipulaven, aquest adoptava un estat sòlid i en canvi, 

quan el deixaven de tocar, la barreja es tornava líquida. 25  

 

 

                                                
25

 Vegeu annex 3 

Infants manipulant amb els ulls. Font: Mònica, febrer de 2015 
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A més, els nens i nenes també van tenir l’oportunitat de veure com es separen les 

partícules. Per fer-ho van emprar un experiment el qual es basava a afegir colorant 

alimentari a la llet i a continuació, afegint-hi detergent Fairy aquestes es separen i per 

tant es barregen els colors. Cal dir doncs, que aquest projecte s’ha centrat bàsicament 

en l’àrea de medi, especialment al laboratori a través de l’experimentació i 

coneixements bàsics proporcionats per la mestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, mitjançant el treball per projectes, hem tingut l’oportunitat de veure com els 

infants, a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació de material real han 

sigut capaços d’extreure conclusions i observar realitats de manera directa, crítica i 

constructiva, allunyada de la dinàmica tradicional que suposen els llibres i endinsant-

se a l’aventura de descobrir per ells mateixos. 

Tanmateix, independentment del material emprat i utilitzat també hem pogut veure 

com n’és d’important que els alumnes coneguin i treballin a partir del seu entorn. De 

vegades, no cal fer una gran excursió per aprofundir en un tema, simplement una 

sortida pel barri on està l’escola és suficient per aportar-nos una experiència que 

Infant manipulant la maicena i comprovant com aquesta es solidifica 

Font: Sara, gener 2015 

 

Infants observant com és separen les partícules 

Font: Sara, gener 2015 
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ajudarà als alumnes a fer un pas cap endavant. Així doncs, les sortides, visites i 

excursions, són una gran eina de treball. Així doncs, hem d’aprofitar i utilitzar les coses 

que tenim a prop, al nostre abast, sempre que això ajudi a l’objectiu i al propòsit dels 

infants. Aquestes sortides permeten anar caminant sense la necessitat d’agafar un 

transport. Com també, permeten fer visites a comerços de tot tipus, parcs, places, 

escultures, organismes públics, etc. Això fa que els nens i les nenes siguin l’eix 

principal d’aquesta experiència i tal com ja he anat dient, aquesta pròpia experiència, 

les seves provatures, les seves vivències, les equivocacions o els encerts, els fa ser 

grans i continuar amb els seus propòsits d’aprenentatge. El que un ha viscut de 

primera mà, sense que un altre li hagi explicat, es recorda per sempre. Els infants en 

aquesta mostren curiositat, i per tant, com a mestres hem d’aprofitar aquesta curiositat.  

A l’Escola Pia d’Olot això ho porten molt a la pràctica. Un dimecres, infants de 5è van 

anar a fer una sortida al volcà Bisaroques, des d’allà van observar els diferents volcans 

que es podien veure, com el Montsacopa, Montolivet i la Garrinada. Es van explicar les 

diferents parts dels volcans, i van anar sorgint preguntes les quals altres companys i 

companyes anaven responent i compartint els seus coneixements entre ells.  

A la tarda van anar a la Torre Malagrida a fer un taller. Hi havia tres guies que els hi 

van explicar com fer una maqueta de corbes de nivells. Es van posar per grups de 5 

persones, i els hi van donar els materials corresponents: tisores, retolador, polispan i 

cola. Un cop els hi van explicar, els van deixar amb total llibertat de construir el seu 

volcà. Al principi va costar repartir-se les feines, però al cap de deu minuts van 

començar a funcionar com a grup, i anaven realitzant la tasca.  

Per acabar es van ensenyar els uns als altres els diferents resultats tot explicant quin 

volcà van construir i com sabien que era aquell. Va ser una experiència molt positiva, 

perquè va sorgir la curiositat, van sortir fora de l’aula per viure una experiència amb el 

medi natural i va ser un aprenentatge significatiu on ells van ser l’eix principal de 

l’experiència.  

En aquest cas tant les mestres com les guies van conduir l’activitat per acabar amb el 

resultat de la maqueta del volcà, en cap moment van agafar el material i van realitzar 

la tasca dels infants.26 
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Per tal de conèixer l’entorn més proper, els infants de l’escola Saavedra fan una 

sortida anomenada El nostre riu, és a dir,  es dirigeixen al riu que passa per la seva 

ciutat. Un cop allà, els nens i nenes són guiats i orientats per experts  que els fan un 

recorregut per la zona, a la vegada que els donen l’oportunitat, d’observar de manera 

directa la fauna i la flora pròpia d’aquell indret. D’altra banda, també és mostra un 

vídeo que els explica el recorregut que fa el seu riu, des del lloc on neix i fins 

desemboca. Finalment es realitza un taller que permet a l’alumnat crear i manipular: a 

partir d’imatges d’empremtes d’animals propis del terreny, cada nen i nena elabora un 

motlle de fang copiant la seva petjada que, posteriorment, emplenen de guix de 

manera que quan aquesta s’asseca i es pot separar, obtenen el negatiu i el positiu de 

la forma de l’empremta. 

Un cop acabada la sortida, els infants, juntament amb les mestres dinen en un parc 

que hi ha al riu, d’aquesta manera, a part de fomentar els vincles i les interaccions 

entre iguals, els nens i nenes tenen l’oportunitat d’observar i descobrir per ells 

mateixos l’entorn que envolta el riu de la seva ciutat. 27 
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 Vegeu annex 4 

Infants realitzant la maqueta, ja en el procés final de 
pintar.  

Font: Mònica, febrer 2015 
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Per als nens i nenes aquesta sortida és molt divertida i motivant, ja que molts d’ells fa 

poc temps que han arribat a la ciutat o bé no han tingut encara la possibilitat de 

descobrir aquesta zona d’una manera tan directa i específica. A més, el fet de 

combinar l’observació amb la manipulació és un aspecte molt dinàmic i enriquidor, ja 

que fa implicar a l’infant en la tasca d’una manera molt directa i, com a conseqüència, 

aquesta esdevé més productiva i significativa.  

Cal dir que aquesta sortida es relaciona amb el projecte Viatgem per Catalunya. 

Aquest projecte, tal com ens va dir a una de nosaltres la tutora del Saavedra, el van 

triar els nens i nenes i consisteix a treballar diferents aspectes de Catalunya. 

Primerament els infants busquen i investiguen vocabulari referent als diferents 

elements de relleu (rius, muntanyes, costes…) i, tot seguit n’elaboren una maqueta de 

manera cooperativa. A més, a partir d’aquest projecte els nens i nenes treballen les 

comarques i la demografia, la qual inclou també la creació i interpretació de gràfiques. 

A causa de la immigració vigent a l’escola, les gràfiques es treballen a partir de la 

immigració de Tarragona de manera que així tots els nens i nenes tenen l’oportunitat 

de fer-se a la idea de quin pes té aquesta envers la població de la ciutat.  A més, 

aquest projecte també inclou i fomenta la llengua catalana, és a dir la llengua oficial de 

Catalunya, la creació i elaboració de menjars típics, etc.  

Així doncs, a partir d’aquest projecte es treballen aspectes curriculars a la vegada que 

els nens  i nenes de l’aula aprenen conceptes rellevants i típics del seu país actual. És 

doncs, una manera de conèixer el seu nou entorn i, per aquells que han nascut aquí, 

descobrir-lo més detalladament i amb profunditat, ja que ells en són els protagonistes. 

Nens i nenes creant els seus “motlles” de les empremtes. 

Font: Sara, març 2015 
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Juntament amb els infants de l’escola Saavedra també hem tingut l’oportunitat de 

visitar la biblioteca pública. Aquest dia els nens i nenes es dirigeixen a la biblioteca de 

la seva ciutat per tal que tinguin l’oportunitat d’observar el seu funcionament, els 

diferents tipus de llibres que s’hi poden trobar, la seva distribució… així com informar-

los i documentar-los de tallers i activitats que poden dur a terme juntament amb la 

família. Aquesta sortida es realitza amb la finalitat de fomentar el gust per la lectura, un 

dels projectes que també du a terme  el centre. En aquest cas, l’escola realitza un 

seguit d’activitats com ara la recomanació de llibres, en el qual cada infant té 

l’oportunitat de recomanar llibres als seus companys o El rei de la lectura on cada nen 

i nena, un dia concret, és el protagonista i llegeix als seus companys una lectura que 

ell mateix haurà escollit. Cal dir que per impulsar aquest projecte l’escola disposa de 

30 minuts diaris en el qual es fomenta aquest hàbit, utilitzant també, diferents recursos 

com ara conèixer la biblioteca de l’escola i el seu funcionament; llegir a diferents 

espais del centre com el pati, al recó de lectura de l’escola o a la biblioteca. Pel que fa 

al racó de lectura, cada aula també disposa del seu propi racó, en el qual es plasmen 

les recomanacions de llibres. A més, cal dir que independentment del temps diari que 

l’escola dedica a fomentar el gust per la lectura, també es realitzen tallers.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, una sortida sempre és un bon recurs i que a més enriqueix orbicularment, ja 

que permet als alumnes estar en contacte amb el seu entorn proper. Tanmateix, volem 

afegir que de vegades no és necessari sortir de l’escola; aprofitant els recursos de 

l’escola ja és suficient perquè les tasques educatives resultin ser més completes i 

gratificants. Anar a la biblioteca, al laboratori, al gimnàs, sortir al pati... aquest fet hem 

pogut observar que ja motiva a l’infant i el fa sentir més actiu i participatiu de les 
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 Vegeu annex 2 

Infants descobrint llibres de la Biblioteca Pública 

Font: Sara, febrer 2015 
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tasques que està duent a terme, per tant, les mestres han de tenir en compte aquest 

aspecte, ja que l’escola té una gran quantitat de racons i espais favorables per a 

l’educació dels infants.   

Amb tot això, no hem de deixar de banda els nouvinguts; tots aquests aspectes ajuden 

de manera molt directa a la seva inclusió i participació dins l’aula. Tal com hem pogut 

veure a les escoles, no s’ha de deixar de banda a aquests infants i tots aquests 

aspectes com ara el diàleg, la formulació d’hipòtesis i l’ajuda entre iguals aconseguiran 

que aquests nens i nenes es sentin acollits, protagonistes i també important dins les 

aules. Com ja hem dit a vegades, la mestra ha de saber aprofitar les diferències 

individuals per tal d’enriquir a tots els alumnes i també deixar espais perquè aquests 

s’enriqueixin entre ells. Si el mestre sap fer una bona gestió d’aula, aconseguirà que 

els infants que acaben d’arribar a l’escola és sentint part del grup ràpidament. Per tant, 

dur a terme dinàmiques de grup o bé deixar espais perquè aquests infants puguin 

expressar-se pot ser un aspecte molt positiu i enriquidor tant per a ells com per a la 

resta de companys i companyes de l’aula. 

 

Tots som del mateix equip 

Hem pogut observar també que el diàleg, la cooperació, la tolerància, l’ajuda entre 

iguals, les dinàmiques de grup, les habilitats socials i també el paper del mestre com a 

guia i orientador fomenten la implicació i la participació de l’alumnat que s’implica de 

manera directa i autònoma en l’aprenentatge que s’està duent a terme, aconseguint 

que aquest sigui el màxim de motivador i significatiu possible. 

D’altra banda també volem afegir la importància que té que les mestres es tractin amb 

mutu respecte independentment del rol o la posició que ocupen en el centre. A les 

escoles hem vist un conjunt de mestres que són un equip, és a dir mestres que 

treballen amb igualtat, respecte i eficàcia per aconseguir fites i objectius comuns. Anar 

a una és un aspecte fonamental per a l’aprenentatge dels infants; així doncs que el fet 

que es produeixi una bona interacció entre els mestres serà una peça clau per al gran 

trencaclosques que simbolitza l’educació. A més, cal tenir en compte que a l’escola 

tots hi tenim un paper i ocupem un lloc irrellevant i irreemplaçable, per tant, hem de 

tenir present que no hi ha ningú per sobre de ningú, sinó que tots junts construïm el 

camí de l’aprenentatge. 

A vegades, cal dir que també hem tingut l’oportunitat, en els dos centres, la docència 

compartida. Aquesta no només vetlla perquè l’alumnat pugui rebre una ajuda més 
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ajustada, sinó que també permet guiar i orientar els infants d’una manera més constant 

i personalitzada. 

Durant els tallers de llengua de l’Escola Pia d’Olot, els infantss estan col·locats en 

grups cooperatius, les mestres van passant grup per grup, no només es centren en un, 

ni amb els infants amb dificultats. El rol de cada mestra depèn del contingut que sigui 

més competent. Això ho parlen abans de començar la classe, però si en algun moment 

sorgeix una pregunta i la mestra que està en aquest cas no ho pot respondre, ho 

demana a l’altra perquè resolgui el dubte sense cap problema. 

En aquests tallers de llengua on es trobaven dues mestres, la tutora i una especialista, 

una va començar a explicar com fer un resum, mentre l’altre escoltava. Aquest en un 

moment puntual, va dir: 

- Perdona, puc fer un incís? 

- Sí, sí, i tant! 

I després l’altra mestra va continuar explicant. D’aquesta manera s’anaven canviant els 

rols, independentment de quin era el seu rol i sempre demanant amb respecte el torn 

de paraula. Sense imposar-se l’una a l’altra.29 

Per tant, tal com hem dit anteriorment, els mestres es tracten amb mutu respecte, 

independentment del rol o de la posició que ocupen en el centre, coordinant-se i 

vetllen, en tot moment, per al benestar i la inclusió dels infants. A més, hi ha casos, on 

també existeix la docència compartida i això és un fet molt enriquidor per als nens i 

nenes, ja que permet ajustar-se a les necessitats individuals. 

En resum, després de la nostra estada en les respectives escoles, diem que una bona 

mestra ha de tenir vocació; ha de ser un guia per als nens i nenes, escoltant-los i 

orientar-los, a la vegada que ha de ser observador i bon improvisador. Una mestra ha 

de ser conscient de què ensenya i per què ho fa; ha de saber adaptar-se a la diversitat 

cultural i ha de creure en la possibilitat d’aprenentatge del nen/a, tenint clar que ha de 

formar persones i no només continguts. Però per davant de tot, una bona mestra ha de 

ser autocrítica, reflexiva i respectuosa. Mai en sabem prou i per això és essencial 

seguir treballant i seguir-nos formant per tal que, amb el temps, puguem seguir 

adquirint noves experiències tan gratificants com les que han estat, per a nosaltres, 

aquestes observacions a les escoles, perquè el fet de veure com els infants aprenen 

amb tu, a la vegada que tu aprens amb ells és una experiència única.  
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Sempre es pot millorar, progressar i seguir-se formant-se com a mestra;  per tant, hem 

d’aprendre i partir dels errors, enfocant-los sempre com aspectes que ens poden 

ajudar a millorar les nostres taques educatives i que, per tant, ens permetran seguir 

avançant de cara el nostre futur com a mestra. Els errors doncs, no han de suposar 

frustracions o fracassos, hem d’enfocar-los de manera positiva i tenir present que 

gràcies a la modificació d’aquests tindrem l’oportunitat de seguir aprenent i 

progressant, no només en els projectes, sinó en la tasca educativa en general. 

Per tant, podem dir que a les respectives escoles els infants són els protagonistes del 

seu aprenentatge, ja que les mestres fomenten, en tot moment, activitats que 

promouen la seva participació, motivació i implicació en les tasques. Aquests no són 

únicament transmissors del coneixement, sinó que adopten el rol de guia, és a dir, 

orienten en tot moment als infants i deixen que aquests descobreixin, manipulin i 

extreguin conclusions de manera autònoma, crítica i responsable; a més, en tot 

moment,  es respecten els diferents ritmes d’aprenentatge i, tant les activitats com els 

continguts, s’adapten i s’ajusten als coneixements previs i als interessos de cada 

infant.   

La tutora de 4t de l’Escola Pia d’Olot organitza l’aula amb grups cooperatius.  A l’hora 

de formar els grups té en compte els diferents nivells d’aprenentatge, i amb un grup 

procura que hi hagi nivells de tot tipus, amb diferents ritmes d’aprenentatge.  

Una activitat és quan construïen un disc de Newton, hi havia infants que anaven molt 

ràpid al pintar-lo, d’altres que ho pintaven més fort i trigaven més, i entre ells anaven 

creant un ritme entre que estigués a l’abast de tots. El que va permetre crear aquesta 

activitat és que un cop acabat, els infants tenien temps per provar-ho, aquells que  van 

acabar més ràpid en van tenir més, i aquells que van trigar menys, ho van provar però 

amb no tant temps. Però com que s’ho emportaven a casa, llavors tenien tot el temps 

que ho desitjaven.30 

Pel que fa als coneixements previs dels infants, les mestres de les respectives escoles 

els tenen en compte i s’ajusten en tot moment, utilitzen aquests com a punt de partida 

a l’hora d’iniciar una activitat o plantejar-se un projecte. 

Un bon exemple és l’Escola Pia d’Olot a la II+D de les plantes. La mestra va tenir en 

compte que l’any passat van fer els animals, per tant els alumnes ja sabien que els 

éssers vius creixen. Per tant quan els hi va preguntar, perquè un arbre ara pesa 100 
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Kg fa 10 anys en pesava 10Kg. Això els infants ja ho sabien, per tant la mestra va 

proposar altres qüestions el color de les plantes. 

Llavors van fer hipòtesis sobre això, per tant va activar els coneixements previs dels 

infants. I a continuació van fer una cerca, per comprovar les hipòtesis i crear un nou 

coneixement.31 
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3.3. Hi ha interacció i respecte entre l’alumnat  

Al llarg de la nostra estada en els respectius centres hem tingut l’oportunitat de veure 

una gran quantitat d’alumnes. Cada nen o nena és un món és a dir, infant té els seus 

propis neguits, curiositats i també necessitats. Això ens ha fet veure de manera directa 

que no podem catalogar l’alumnat, és a dir, no els podem classificar ni fer prejudicis. 

Com a mestres hem de ser conscients de les grans diferències que hi ha dins les 

aules, ja sigui en l’àmbit cultural, cognitiu, de sexe, etc. Malgrat les diferències però, 

hem de veure a tots els infants de la mateixa manera, ja que dins les seves 

possibilitats cada infant pot assolir reptes, descobrir i ser protagonista del seu 

aprenentatge, superant-se i aprenent dia a dia.  

A les escoles hem vist infants actius, participatius, motivats i acollits, alumnes inclosos 

dins les aules i també dins del centre. Treballar a partir de projectes o bé d’activitats 

dinàmiques, manipuladores i autònomes fa que aquests, tal com hem pogut observar, 

tinguin una actitud positiva davant les tasques que s’estan duent a terme. A vegades 

també hem pogut veure com l’actitud d’aquests canvia davant d’activitats més 

mecàniques o tradicionals, és a dir, activitats en les quals els nens o nenes s’han de 

limitar a rebre la informació de la mestra de manera passiva i unidireccional. En 

aquests casos hem pogut veure com aquests no s’impliquen en les tasques d’una 

manera tan directa o bé, fins i tot es perden, especialment els infants que fa poc temps 

que han arribat al país i que per tant, tenen manca de vocabulari.  

És el cas, per exemple, de dos infants nouvinguts xinesos. Tal com vam poder 

observar una de nosaltres en una de les escoles de pràctiques el Saavedra, aquests 

nens i nenes aprenen a partir de suport individualitzat, és a dir, deixant de banda la 

cooperació i el contacte amb la resta de nens i nenes de l’aula. A més, treballen a 

partir d’un dossier pertanyent a l’Xtec el qual ja té les activitats establertes i 

programades. Una de nosaltres va fixar-se que aquell dossier per als nens no 

suposava cap tipus de motivació. Des del nostre punt de vista eren activitats molt 

mecàniques i perquè no dir-ho, avorrides. Per tant els nens les feien per obligació i 

perquè era el que se’ls hi atorgava però realment del que allí se’ls hi explicava 

n’aprenien ben poc. 

En canvi, experimentar, de forma manipuladora o visual fa que tots els sentits entrin en 

joc i que per tant els infants tinguin l’oportunitat de comprovar i verificar directament tot 

el que van aprenent. És totalment plaent pels nens i nenes d’aquestes edats el fet de 

poder tocar, manipular, olorar, veure, tastar, etc. Tot allò que els interessa i volen 

descobrir i aquest fet l’hem vist clarament reflectit en el dia a dia de les respectives 
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escoles. Per tant, els projectes són un instrument clau per al seu aprenentatge. És 

important que els infants tinguin al seu abast tot el material necessari; s’ha d’aprofitar i 

utilitzar les coses que tenim a prop, al nostre abast, sempre que això ajudi a assolir 

l’objectiu i el propòsit dels infants. Tal com hem vist, aquest fet fa que els nens i nenes 

siguin l’eix principal d’aquestes experiències i, per tant, del seu aprenentatge, el qual 

esdevindrà a ser un aspecte enriquidor, motivant i significatiu per a ells i elles. 

A 5è de l’Escola Pia d’Olot es va portar a terme el projecte de Ep! Com hem canviat? 

En una part del projecte l’alumnat va poder experimentar quins materials utilitzaven els 

éssers humans del paleolític i neolític. D’aquí van sorgir moltes preguntes referides a 

què servien, què eren, per què tenien aquella forma, això els va fer encuriosir molt. A 

més la mestra els hi preguntava, per caçar quin penseu que serviria, i per cuinar? 

D’aquesta manera anaven reflexionant sobre com ha canviat fins al dia d’avui. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg de les nostres observacions no només hem observat infants adoptant una 

actitud autònoma, responsable, participativa i crítica envers la tasca, sinó que també 

hem pogut observar infants respectuosos, afectius i inclosos dins l’aula i també dins 

l’escola, en la qual la diversitat és un element enriquidor i positiu i no un motiu de 

racisme o discriminació. 

També durant l’estada en els dos centres vam poder observar que quan sorgia algun 

dubte envers la tasca, cap infant no tenia problemes a demanar ajuda amb algun 

company o companya. També ajuda l’aula està distribuïda en taules de grups de 4 o 5 

persones i per tant podem deduir hi ha molta confiança entre ells i per això no dubten 
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en demanar ajuda quan és necessària. D’aquesta manera la resta del grup també se 

n’adonen d’on hi ha dificultats per fer l’activitat. A l’Escola Pia d’Olot hem pogut 

observar un diàleg entre dos infants, quan una alumna ha demanat ajuda:33 

Sònia: “Àlex m’ajudes a resoldre el problema?” 

Àlex: “Sí, primer has de mirar quines dades hi ha a l’enunciat. Quines tens?” 

Sònia: “Dos cartons d’ous i se n’han trencat 7.” 

Àlex: “Primer has de fer un esquema i ho entendràs millor.” 

Sònia: “Ja l’he fet i ara ja veig que em demanen i quina operació he de fer. Gràcies.” 

 

Els infants són els protagonistes 

D’altra banda, tot l’alumnat té re responsabilitats davant les activitats i això els fa ser 

participatius i actius. Durant les activitats cada infant té un rol, un és el responsable, un 

altre el secretari, un altre responsable de material... i d’aquesta manera tots formen 

part del grup. També hem de dir que aquests rols a cada sessió, així tots passen per 

tots els càrrecs. 

A l’Escola Pia d’Olot a 4t, va ser molt rellevant el fet que un alumne tímid, callat, que 

durant les matèries que s’imparteixen de forma teòrica amb el llibre no diu res, quan en 

una altra ocasió va ser el responsable del grup va començar a dir la seva opinió, els 

membres del seu grup es van quedar sorpresos, i li van dir que ho havia dit molt bé, el 

van animar molt i des d’aquell moment s’ha vist que a poc a poc va agafant confiança i 

va participant més en totes les classes. Aquest fet ens fa adonar que tenir 

responsabilitats genera confiança perquè vols que la tasca surti bé, i perquè surti bé 

tots els infants han d’estar actius i participatius. 34 

A tots dos centres es fomenten valors com ara el respecte, l’ajuda entre iguals i la 

companyonia. En el dia a dia a l’escola els infants es diverteixen i s’enriqueixen entre 

ells, deixant de banda les diferències individuals de cadascun. Aquest fet l’hem vist 

reflectit no només a les aules, sinó també a les hores del pati. Ens ha sorprès com el 

clima que regna dins l’aula es veu reflectit clarament a les estones d’esbarjo.  
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És evident que, com a totes les escoles, hi ha conflictes al pati, però podem afirmar 

que en el nostre cas aquests vénen donats únicament per aspectes irrellevants i sense 

importància, com ara el fet de discutir-se per una falta provocada jugant a futbol o per 

qui roda la corda a l’hora de saltar-la. En totes dues escoles hem tingut l’oportunitat de 

veure infants comprensius, tolerants i empàtics, els quals saben posar-se al lloc dels 

altres i acceptar les diferències individuals i també culturals de cadascú. Per exemple, 

no es qüestionen ni es pregunten perquè una nena marroquina duu un mocador a 

l’escola i tampoc no jutgen ni culpen a un infant que no marca gols perquè té dificultats 

motrius. Els infants no acusen, ni jutgen ni qüestionen; s’accepten els uns als altres tal 

com són i, el més important, s’interessen pel benestar dels companys i companyes.  

En el cas de l’escola Saavedra, un alumne va venir amb un esmòquing a classe, 

semblava que vingués d’un casament o d’un acte molt important. Mentre els alumnes 

feien fila per entrar a classe, els seus companys se li van apropar i li van preguntar 

com és que anava vestit d’una manera tan elegant per anar a l’escola. El nen els va 

explicar que a Romania, el seu país, per Pasqua es fa una gran celebració i per tant, 

es posen el millor vestuari que tenen a l’armari, és per aquest motiu la seva mare va 

decidir posar-li. Va ser sorprenent la reacció dels nens i nenes, els quals el van 

escoltar i seguidament li van dir repetides vegades que anava molt guapo, fent-lo 

sentir important i també estimat. Són exemples com aquests el que ens han fet veure 

com n’és d’important que els infants es recolzin els uns als altres; cada detall, cada 

paraula bonica i cada somriure fa sentir als infants especials i aquest bon clima es 

transmet i es percep a l’hora de treballar i portar a terme un projecte. 35 

Hem pogut constatar doncs, que el fet que hi hagi bon ambient a l’aula i interacció 

entre la mestra i l’alumnat, promou la participació dels infants. Així doncs, si un infant 
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se sent cohibit o rebutjat no tindrà ganes d’intervenir ni d’aportar afirmacions dins 

l’aula; en canvi quan el clima és favorable els nens i nenes se senten segurs i en certa 

manera protegits. A les aules no hem vist alumnes tancats o vergonyosos, al contrari, 

hem vist infants desperts sense por per expressar les seves opinions o formular 

preguntes. És evident que hi ha infants més oberts per naturalesa, és a dir per qüestió 

de caràcter, però fins i tot els més tímids tenen un paper de protagonista dins l’aula. 

Tots aquests aspectes també afecten de manera molt directa als nouvinguts. Ens ha 

sorprès com aquests evolucionen d’una manera tan ràpida i eficaç pel que fa a 

l’adquisició de vocabulari i al raonament de les respostes. Els nens i nenes que fa poc 

temps que han arribat es senten inclosos i això fa que tant a les hores de pati com a 

les hores de classe s’expressin i parlin amb naturalitat i llibertat, sense tenir por dels 

errors que poden cometre i mostrant-se receptius a les correccions per part de la 

mestra. Generalment hem vist infants amb ganes d’aprendre i adquirir vocabulari amb 

naturalesa, motivats gràcies a la bona relació amb els seus companys i companyes i 

també gràcies a l’afany que tenen per comunicar-se amb els altres i intervenir al llarg 

de les hores de classe dins les aules ordinàries.  

Així doncs, a partir de les observacions a l’escola, hem constatat fins a quin punt és 

necessari que el nen o nena sigui el protagonista del seu aprenentatge, a la vegada 

que es senti motivat envers el treball que es duu a terme a l’aula. El treball per 

projectes doncs, dóna peu a formar als infants de manera autònoma perquè tal com 

hem vist aquests han de recollir, analitzar, seleccionar i organitzar la informació que 

per tal de realitzar un bon projecte, a la vegada que desenvolupen estratègies per 

realitzar la tasca. En els casos observats, generalment no ha estat la mestra qui ha 

facilitat la informació, ha donat respostes i solucions, sinó que ha orientat als infants i 

són ells mateixos els qui realitzen el treball. 

A més, els infants han de ser conscients que han d’aprendre, se n’aprèn volent 

aprendre, és a dir de manera activa i participativa. 

Podem concloure, que  després de realitzar les nostres observacions, el treball per 

projectes no només fomenta la significativitat de l’aprenentatge sinó que també 

incrementa, a partir de la cooperació i l’ajuda entre iguals, les relacions i els vincles 

entre la mestra i els infants.  

Podem dir que l’educació és al llarg de tota la vida, és a dir, una educació permanent 

que tal com diu Delors (1996:34) es basa en quatre pilars: 
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- Aprendre a conèixer: assolir una cultura general amplia i aprofundir els 

coneixements de  poques matèries. A més d’aprendre a aprendre per poder 

aprofitar les possibilitats que ofereix l’educació al llarg de la vida. 

- Aprendre a fer: no tan sols aconseguir un resultat en un examen, sinó ser 

competent i portar a la pràctica els coneixements adquirits davant de situacions 

de la vida quotidiana i a treballar en equip. També aprendre a fer dins el marc 

de diferents experiències socials o de treball que s’ofereixen als joves i 

adolescents a causa del context social o també gràcies al desenvolupament de 

l’ensenyament per alternança.  

- Aprendre a viure junts: desenvolupant la comprensió de l’altre i la percepció de 

les formes d’interdependència, realitzant projectes en grup i respectant al del 

costat, preparant-se pel conflicte, respectant els altres amb comprensió mútua. 

- Aprendre a ser: incentivant a cada persona individualment i propiciant que es 

desenvolupi la seva pròpia personalitat, amb capacitat d’autonomia i de 

responsabilitat personal. 

Així doncs, els nens i nenes de les escoles observades es mostren actius i 

participatius davant les tasques, a la vegada que tots i totes es senten part del grup, 

sense diferències i valorats i respectats per als companys i companyes de l’aula. Cal 

dir també, que tots els infants tenen responsabilitats, la qual cosa els fa sentir útils i 

també permet que s’impliquin en les activitats d’una manera més activa, ajudant-se els 

uns als altres sempre que és necessari i fomentant així la interacció entre ells, el diàleg 

i l’ajuda entre iguals. 
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3.4. Es genera interès perquè hi hagi un bon clima 

A vegades hem parlat del clima a les aules escolars. Personalment entenem per clima 

com l’ambient que es respira dins les aules, és a dir, mantenir un ambient propici i una 

bona disposició de l’aula en procés d’ensenyament aprenentatge. Aquest depèn 

principalment de les relacions interpersonals entre els infants i també de la interacció 

entre la mestra i l’alumnat. Per tant estem d’acord amb les paraules d’Aretxaederra, M. 

J. i Ruiz, C. (2007) que diuen que el clima de l’aula es genera a través de les reaccions 

dels elements, persones i grups, factors ambientals, culturals i estructurals presents en 

el sistema educatiu.  

Al llarg de la carrera hem sentit a parlar del clima a les aules però no és fins que entres 

en una on veus realment el grau d’importància i la influència que té aquest envers 

l’aprenentatge dels infants. Com s’aconsegueix un bon clima dins una aula? Des de 

fora sembla una tasca molt senzilla, però hem pogut comprovar que no és així. Tal 

com hem vist a les escoles i també al llarg de les pràctiques realitzades durant el Grau, 

mantenir un grup unit i cohesionat no depèn únicament dels infants, sinó que també va 

en funció de la mestra i, com en tot, cal dedicar-hi temps i paciència. Sovint aquests 

dos aspectes manquen dins el món educatiu. Sempre tenim pressa; pressa per acabar 

el contingut, pressa per assolir els objectius proposats, pressa per finalitzar les tasques 

programades... però nosaltres ens plantegem: com avançarem si no anem tots a una?. 

L’aprenentatge és una fita comuna, un repte que tota la comunitat educativa pretén 

assolir amb una finalitat molt clara: l’ensenyament. l’aprenentatge i l’educació dels 

infants i, com ja hem dit anteriorment, els nens i nenes no aprenen sols sinó que 

adquireixen aprenentatges a partir de les interaccions amb la mestra, el contingut i, 

sobretot, amb la resta de la classe. L’ajuda entre iguals per a nosaltres té un pes 

fonamental en el treball per projectes i si volem que aquest funcioni, com a mestres 

hem de vetllar perquè aquestes interaccions funcionin i el clima dins l’aula sigui 

favorable, positiu i enriquidor de cara l’aprenentatge dels infants.  

Així doncs, hem de canviar la idea de perdre el temps quan parlem de dedicar estones 

a resoldre conflictes o a fomentar aquestes relacions interpersonals. De vegades 

doncs, cal parar el temps i plantejar dinàmiques de grup que facin sentir als infants 

acollits, motivats i satisfets, en definitiva, aconseguir que els infants es sentin com a 

casa. 

En el cas de l’escola Saavedra, per introduir la primavera van realitzar una dinàmica 

de grup anomenada L’arbre de l’amistat. Cada infant era una flor (en el centre hi havia 

una fotografia de cada nen i nena) i, cada infant creava un pètal per a les flors dels 
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seus companys i companyes, en el qual escrivia una qualitat positiva de cadascú. Va 

ser sorprenent veure les reaccions dels nens i nenes cada vegada que llegien els seus 

pètals. Les cares de sorpresa, il·lusió i satisfacció ens feia adonar de fins a quin punt 

és important per a ells sentir-se valorats i estimats per als seus companys i 

companyes. 36 No hem d’oblidar-nos que de vegades no tots els nens i nenes tenen la 

sort de rebre un suport des de fora de l’escola. Per a molts d’ells els docents i els 

companys i companyes són la seva família i també la seva única font de motivació. És 

el cas, per exemple, d’un infant de l’escola Saavedra, el qual viu en un centre 

d’acollida; és curiós veure com aquest infant demana constantment mostres d’afecte i 

suport i de com se n’alegra cada vegada que la seva tutora el felicita i el recompensa 

per la feina ben feta. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Escola Pia d’Olot també hi ha una alumna que està en un centre d’acollida, i cada 

dia al matí va amb la mestra i li fa un petó i aquesta li torna amb una gran abraçada. 

Fets com aquests fan dia a dia que la nostra feina sigui única, ja que no només 

eduquem i ensenyem als infants sinó que a més també els ajudem a ser feliços i, per a 

nosaltres, no hi ha res més gratificant.  

D’aquesta manera, és fonamental que la mestra afronti directament els problemes i els 

conflictes que sorgeixen a l’aula i que dediqui temps a parlar i, a fomentar el diàleg 

amb els infants, així com a potenciar que aquests es comuniquin i es respectin entre 

ells, com per exemple, en un aspecte tan simple com en els torns de paraula.  

A més, la mestra ha de tenir capacitat per mostrar una actitud comprensiva, de suport i 

respectuosa amb l’alumnat. Aquest fet l’hem vist clarament reflectit a les respectives 

escoles quan, constantment, les mestres feien comentaris positius, gestos 
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d’assentiment, somriures i tenien paciència davant de les contradiccions. En definitiva, 

hem tingut l’oportunitat de veure mestres equitatives amb el tracte, justes tant  l’hora 

de reprovar com de premiar i transparents i coherents en allò que es diu i es fa dins 

l’aula. 

És important valorar el treball i el comportament de l’alumnat de forma positiva, evitar 

les queixes, renyar i recriminar com una forma habitual de comunicació, ja que aquest 

pot dur als infants a caure en la frustració o bé en la desmotivació envers la tasca. 

Com ja hem dit en alguna ocasió, a les escoles que hem assistit hem pogut veure com 

la mestra valora als infants i els errors són enfocats de manera positiva, és a dir, 

enfocant-los sempre com aspectes que ens poden ajudar a millorar les taques 

educatives i que, per tant, ens permetran seguir avançant de cara l’aprenentatge. Els 

errors doncs, no han de suposar frustracions o fracassos, sinó que els alumnes han 

d’aprendre a partir dels errors i tenir present que gràcies a la modificació d’aquests 

tindran l’oportunitat de seguir aprenent i progressant. Hem de dir també que ens ha 

semblat molt positiu una estratègia que empren a totes dues escoles la qual serveix 

per corregir a l’alumnat però a la vegada també se li diu una cosa positiva. Per 

exemple, en el cas de l’escola Saavedra una nena nouvinguda va dir la següent frase: 

Ahir em vaig menjar un préssec molt dulse. La tutora va respondre: - En català es diu 

dolç, però et felicito perquè veig que te’n recordes molt bé del nom d’aquesta fruita! 

Això es va treballar en una sortida al mercat que van fer pocs dies abans. Aquesta 

sortida va consistir a anar al mercat i prèviament treballar les fruites, les verdures, les 

quantitats de mesura (pes)... els infants de l’aula d’acollida van preparar-se un seguit 

de preguntes i aspectes que un cop allà van observar de manera real i amb els seus 

propis ulls, a la vegada que simulaven una situació de la vida quotidiana.37 
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Organitzem les aules 

És molt important flexibilitzar els horaris i l’espai en funció de les necessitats que vagi 

generant el projecte. Quan es treballa per projectes entren mestres especialistes a 

l’aula que poden no formar part del projecte tal com ens hem trobat en els dos centres, 

per això és molt important tenir clar la flexibilitat amb el temps, la utilització dels espais 

i els recursos, com també l’organització del grup, de la classe i la metodologia de com 

s’ensenya en aquesta. Per això la disposició de l’aula també fa que el clima sigui bo, 

perquè si tenen les taules col·locades individualment es fomenta la individualitat i la 

competició. En canvi si les taules estan col·locades amb grups fomenta la confiança i 

la seguretat entre els infants. En el centre B totes les aules des de P3 fins a cicle 

superior les aules estan organitzades en grup, depenent de cada mestra les taules 

formen grups de 3, 4, 5 o 6. 

Per tant, la mestra ha de saber trobar l’equilibri: equilibri entre la correcció i la 

felicitació; entre ser permissiu i ser inflexible; entre transmetre i guiar... i de vegades 

aquest equilibri costa de trobar; tot i així quan aquest es troba la mestra se n’adona, ja 

que a l’aula i regna el que nosaltres entenem per bon clima i els infants es mostren 

motivats, actius i participatius en el projecte que s’està duent a terme, així com 

organitzar les aules de forma cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aules organitzades de manera cooperativa. Font: 
Sara, gener 2015 
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Per tancar el capítol del paper de la mestra, de l’alumnat i del clima a l’aula podem 

explicar com han canviat les estructures a partir d’un mapa conceptual que es va 

passar a la conferència de Jornades Pedagògiques a Olot, per passar de l’estructura 

individualista i competitiva a la cooperativa.  

D’aquesta manera introduïm l’aprenentatge cooperatiu que es podrà veure a 

continuació, en el següent capítol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, podem dir que a les respectives escoles es genera interès i es fomenta la 

interacció entre l’alumnat per tal que hi hagi un bon clima a l’aula. A més, per tal que 

Mestre/a C Mestre/a B Mestre/a A 

Els estudiants formen 
petits equips de 

treball, per ajudar-se i 
animar-se a l’hora 

d’aprendre 

Cada estudiant 
treballa sol, rivalitzant 

amb els seus 
companys 

Cada estudiant 
treballa sol, sense 

fixar-se en el que els 
altres fan 

S’espera d’ell que 
aprengui el que el 

mestre/a li ensenya 

S’espera d’ell que 
aprengui el que el 

mestre/a li ensenya, 
més que els altres, i 
de més de pressa 

S’espera de cada 
estudiant que 

aprengui el que se li 
ensenya i que 

contribueixi a què ho 
aprenguin els seus 

companys 

Assoleix aquest 
objectiu 

independentment que 
els altres també els 

assoleixin 

(No hi ha 
interdependència de 

finalitats) 

Assoleix aquest 
objectiu si, i només 
si, els altres també 

l’assoleixen 

(Interdependència de 
finalitats positiva) 

Assoleix aquest 
objectiu si, els altres 

no l’assoleixen 

(Interdependència de 
finalitats negativa) 

Estructura de 
l’activitat cooperativa 

Estructura de 
l’activitat 

individualista 

Estructura de 
l’activitat competitiva 
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aquest sigui favorable, també es duen a terme dinàmiques de grup amb activitats de 

cohesió que permetran que s’enforteixin els vincles entre els infants, la qual cosa 

afavorirà també el seu aprenentatge. Cal dir, que les aules de les escoles observades 

estan distribuïdes per fomentar l’aprenentatge cooperatiu i, amb ell, l’ajuda entre 

iguals; per tant, és fonamental que els alumnes es respectin, es valorin i també que es 

sentin protagonistes de les tasques que estan duent a terme.  
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3.5. Aprenentatge cooperatiu, utopia o realitat? 

Sovint sentim a parlar d’aprenentatge cooperatiu, però què significa realment aquest 

aprenentatge? Ens sembla interessant iniciar aquest aspecte partint d’una frase, per 

nosaltres molt significant què ens va dir un dia, a una de nosaltres, una mestra d’un 

dels centres de pràctiques, d’anys anteriors: 

“L’aprenentatge cooperatiu no serveix per a res, la classe és un caos i els nens i nenes 

aprofiten per explicar-se les batalletes”. 

A partir d’aquí nosaltres ens plantegem: què significa realment l’aprenentatge 

cooperatiu? Al llarg de les pràctiques d’aquest últim any, una de nosaltres ha tingut 

l’oportunitat d’observar de primera mà com les aules d’una escola es transformaven, 

segons aules cooperatives. Va ser curiós veure com, d’un dia per l’altre, l’escola va 

canviar la metodologia. Els infants ja no seien de dos en dos, sinó que seien en taules 

de tres, quatre o cinc i per tant l’aprenentatge ja era cooperatiu. Bé doncs, és cert que 

aquesta afirmació l’hem escrit amb certa ironia, però realment aquests eren els 

comentaris que es feien a l’escola. Es pot dir que per què els infants no seguin 

individualment ja estiguin exercint un treball cooperatiu? A partir dels coneixements 

adquirits al llarg de la carrera i basant-nos en fonts que plasmarem a continuació 

podem afirmar que no. Treballar cooperativament implica molts més canvis dins la 

dinàmica de l’aula que van més enllà que canviar la posició de les taules, però aquest 

sí que és un factor clau en el treball cooperatiu. Altres factors els explica Johnson i 

Johnson (1997) que diu que la interacció cara a cara proporciona als infants ajuda i 

suport eficaç i eficient. També remarquen que s’ha de facilitar intercanvi de recursos 

necessaris, informació i materials, per tal de processar la nova informació de forma 

eficient i efectiva. D’aquesta manera els infants estableixen feedbacks per millorar el 

rendiment. Les interaccions amb el grup fa que hagin d’extreure conclusions i raonin 

per comprendre els problemes que sorgeixen per prendre decisions correctes i així 

aconseguir els objectius i el benefici del grup de treball. 

 

Aquests aspectes que esmenta Johnson i Johnson els hem pogut observar diàriament 

a les respectives escoles en les quals ens hem basat per a la realització d’aquest 

treball. En aquestes escoles els infants no només seuen en taules de quatre i 

s’expliquen les batalletes, sinó que intercanvien informació, aporten idees i també 

s’ajuden els uns als altres. És evident però que l’enfocament de les mestres en 

aquestes escoles no és el mateix que en l’escola esmentada anteriorment. En aquests 
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casos les mestres guien als infants els orienten i els motiven formulant-los preguntes i 

plantejant-los reptes que, conjuntament esdevindran abordables. 

 

D’altra banda (Johnson i Johnson, 1997) també diuen que és sorprenent que les 

pràctiques de les aules estiguin orientades cap a l’aprenentatge competitiu i 

individualista, amb la gran quantitat de recerca disponible que hi ha avui en dia. Per 

tant és hora de reduir la discrepància entre el que la recerca indica que és efectiu a 

l’hora d’ensenyar i el que els mestres realment fan. 

 

Estem totalment d’acord amb Johnson i Johnson, com pot ser que amb la quantitat de 

fonts, recursos i materials que tenim actualment algunes escoles algunes encara es 

basin en l’aprenentatge individualista o bé pensin que agrupant els infants ja s’està 

duent a terme un treball cooperatiu? Com a futures mestres hem de fer un pas 

endavant i, entre tots vetllar pel que realment significa aquest aprenentatge per a 

nosaltres: investigar, seleccionar, descobrir i dialogar per establir aprenentatges 

comuns. 

 

En el cas de l’escola Saavedra, la mestra, partint dels coneixements previs dels 

infants, els planteja una pregunta o bé els proporciona un seguit de paraules o 

elements sobre els quals s’hauran de documentar, descobrir o investigar. Aquests ho 

fan de manera cooperativa, a partir de grups o bé entre tot el grup-classe i, a partir de 

diferents suports (llibres o Internet) realitzen la tasca que se’ls ha plantejat. Sovint la 

mestra utilitza aspectes de la vida quotidiana o els formula preguntes per despertar el 

seu interès i la seva motivació i així fer veure als infants la significativitat i la 

importància de l’aprenentatge que han d’assolir conjuntament. 

 

Un bon exemple és el cas d’una activitat que van realitzar a l’escola Saavedra dins el 

projecte viatgem per Catalunya, explicat anteriorment.  En aquest cas els nens i nenes 

de 4t van treballar la geografia a partir de l’elaboració d’una maqueta creativa. Per fer-

ho els infants van treballar cooperativament, en grups heterogenis. Primerament la 

mestra els va proporcionar un llistat de vocabulari i, entre tots, a partir de la pissarra 

digital i de les orientacions de la tutora, van conèixer el significat de cada paraula 

(plana, serralada, cap, golf...). A més, la mestra també els va mostrar un mapa de 

Catalunya per tal d’ubicar els diferents elements que anaven sortint i poder-ne posar 

exemples. Va ser interessant escoltar les aportacions de l’alumnat, ja que aquests van 

anar relacionant els diferents aspectes amb la seva vida quotidiana, per exemple: 

Quan van treballar la muntanya un nen va explicar que havia anat d’excursió a 
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Montserrat i va explicar peculiaritats d’aquest indret. Tot seguit, els nens i nenes van 

elaborar una maqueta a partir dels coneixements prèviament obtinguts. Aquesta era 

lliure, és a dir, no pertanyia a cap indret en concret, sinó que cada grup tenia la llibertat 

de crear els seus propis rius, afluents, deltes, etc. La maqueta es va elaborar sobre un 

cartró i tots els elements es van formar a partir de plastilina. Tot seguit, van enganxar 

cartellets que feien referència a tots els elements plasmats en la seva maqueta. Al llarg 

de l’activitat els nens i nenes es van mostrar actius i participatius, tots es van implicar 

en la tasca i, seguint les indicacions de la mestra, van treballar conjuntament per tal 

d’assolir l’objectiu proposat amb satisfacció. Al llarg de la sessió es podien sentir 

comentaris com ara: Ei, al mar podríem posar un arxipèlag, que us sembla? Quedarà 

molt guai o podeu ajudar-me a fer aquest altiplà? Sembla una muntanya! Així doncs, 

podem constatar que quan els infants s’involucren en la tasca, no s’expliquen 

batalletes, sinó que fan aportacions que permeten enriquir-se els uns amb els altres, 

fomentant també l’ajuda entre iguals. 

Posteriorment aquesta es va exposar al passadís de l’escola, fet que va entusiasmar 

molt als alumnes, ja que es van sentir satisfets i orgullosos de la tasca que van dur a 

terme a partir de la interacció amb els seus companys.38 

 

 

A l’Escola Pia d’Olot, també es segueix el mateix que en el centre Saavedra, i també 

tots els projectes que realitzen tenen a veure amb la vida real que es poden trobar dia 

a dia, sigui en el desenvolupament del cos, per què veiem les coses del color que són, 

entre d’altres. 

D’aquesta manera els infants interaccionen entre ells, dialoguen i també s’ajuden als 

uns als altres per tal de trobar la resolució més adient. 
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Parrilla (1992:154) afirma que: 

 

“les relacions interpersonals que s’estableixen entre alumnes ordinaris i integrats, en qualsevol 

de les modalitats cooperatives, han dut a la conclusió que els grups heterogenis que cooperen 

en un objectiu comú i que per això són reforçats, incrementen els contactes entre alumnes i 

aporten canvis substancials en el contingut de les interaccions positives, de suport, motivació, 

estimulació i implicació dels companys en el treball de grup.” 

 

Així doncs, podem afirmar que la cooperació és una metodologia que fomenta la 

diversitat a les aules siguin quines les característiques personals i individuals dels 

infants. Aquest aprenentatge és un dels reptes actuals del sistema educatiu, i podríem 

dir que és més que una eina i un recurs.  

A partir del que hem observat, el treball cooperatiu no és només un recurs per 

aprendre sinó també una competència que han d’aprendre els infants per treballar. 

Estant junts a l’aula i treballar cooperativament no significa que hi facin el que vulguin, 

sinó que vulguin fer el que hi fan.  

És cert que al llarg de les nostres observacions hem pogut veure que a totes les aules 

ens trobem que hi ha una interacció de l’alumnat, mestra i el treball individual, però 

quan parlem d’aprenentatge cooperatiu també hem d’introduir de forma habitual la 

interacció entre companys i companyes, per tant infant-infant, i el treball en equip, 

perquè sense aquesta interacció entre iguals no serà possible la cooperació dins 

l’aula. 

 

L’aula: un espai per a tothom 

Tal com hem esmentat anteriorment la diversitat és un element positiu que afavoreix i 

enriqueix l’aprenentatge dels infants. Per tant, podem dir que l’escola inclusiva no 

només és un centre que acull a tothom, sinó que també els acull dins l’aula. 

L’estructura de l’aprenentatge cooperatiu, com hem pogut observar a les escoles, 

comporta a un agrupament heterogeni dels infants i per tant compleix també un dels 

requeriments de la inclusió, ja que a més de reconèixer les diferències individuals en 

treu un profit pedagògic. 

Així doncs, des d’un primer moment el fet de treballar de manera cooperativa s’ha de 

presentar com un contingut d’aprenentatge, i no com una tècnica, per això en els 

infants s’ha de convertir en un canvi individual i interior que cadascú ha de fer, per tal 
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d’adonar-se de l’aprenentatge que fan i de les mateixes accions que prenen. A les 

escoles que hem observat era curiós veure com els infants ja sabien que esperaven 

els seus companys d’ell, a la vegada que coneixen els objectius, els càrrecs, les 

tasques que s’han repartit dins el grup i el procés que seguirien.  

Les aules esdevenen comunitats d’aprenents on la mestre no és la que dóna la 

informació i l’ajuda directa sinó que són els mateixos infants que s’ajuden entre ells 

sota la planificació i la supervisió de la mestra. A més, els infants es fan responsables 

del seu aprenentatge, però també s’impliquen en els dels seus companys i companyes 

i amb aquells que necessiten més ajuda, fent també de mediadors entre els companys 

i companyes i el nou coneixement. Així doncs, l’escola inclusiva fa que els infants 

puguin aprendre el màxim, dins de les seves possibilitats.  

Tal com diu Gómez (1998) i Good; Brophy (1997); hem de deixar als infants el paper 

de mediador, que fins ara només era del mestre i d’aquesta manera, oferir noves 

oportunitats d’aprenentatge als alumnes i per convertir l’aula en un grup on tots 

aprenen de tots i accepten les diferències no com a quelcom negatiu sinó com a 

positiu. Els alumnes poden arribar a ser millors mediadors que els adults. 

L’aprenentatge entre iguals és molt favorable pels infants, ja que el fet que els alumnes 

siguin aprenents recents del contingut fa, a la vegada, que siguin més sensibles a les 

dificultats d’aprenentatge i en els punts i moments on cal oferir ajuda. A més el 

llenguatge s’adequa i s’ajusta a les necessitats i és més directe perquè comparteixen 

referents culturals i lingüístics. D’altra banda, cal dir que en una classe hem pogut 

observar que és molt difícil atendre i oferir ajudes individualitzades a cada alumne i per 

tant, si utilitzem l’aprenentatge cooperatiu, estem interposant l’ajuda del company o 

companya entre la mestra i l’infant, fent que la tutora d’aquesta pugui oferir ajudes 

ajustades als altres alumnes que ho requereixen. 

Pel que fa al clima de l’aula, hem comprovat que treballar de forma cooperativa 

fomenta un clima més acollidor i respectuós a l’aula perquè tots són conscients que 

formen part d’un grup, on ells són els protagonistes actius i per tant hi ha la presència i 

participació activa de tots els infants de l’aula. A més a banda d’obtenir resultats 

grupals també hi ha una activitat frenètica de forma individual. Treballant 

cooperativament fa que els infants s’organitzin amb més facilitat en altres situacions 

tant dins com fora de l’àmbit educatiu.  

Un treball de grup és aquell que els infants es reparteixen el que han de fer i després 

ho fan per separat per ajuntar-ho al final, es considera treball de grup perquè ho han 
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fet entre tots, però no es pot considerar un treball en grup realitzat de manera 

cooperativa perquè no ho han discutit entre tots.  

En l’aprenentatge cooperatiu és molt important la interacció cara a cara. La 

interdependència positiva entre els membres d’un equip d’aquest aprenentatge està 

molt relacionada amb la interacció cara a cara, que es dóna quan els alumnes 

treballen en equip, ja que s’han de posar d’acord en realitzar la tasca i els objectius 

marcats de l’equip i resoldre els problemes que sorgeixen individualment en grup 

parlant. Si els alumnes no tenen l’oportunitat de treballar junts a la mateixa aula, de 

l’escola, difícilment es donarà la interacció cara a cara i així doncs no podrem parlar 

d’aprenentatge cooperatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, podem concloure que, com hem dit inicialment, agrupar els alumnes no és 

sinònim de treball en grup, ja que aquests poden seure en taules agrupades però tot i 

així treballar individualment i inclús competir entre ells per veure qui treu millor nota. 

Treballar en grup tampoc no és sinònim de cooperar, ja que el treball en grup algun 

membre pot no fer res. Per tant podem destacar tres mètodes de treball diferents: 

agrupament, treball en grup i la cooperació o treball en equip. 

 

No volem acabar sense plasmar la següent afirmació de Parrilla (1992: 153): 

“Els resultats sobre l’aprenentatge dels alumnes quan s’utilitzen tècniques cooperatives no són 

en cap cas inferiors als que es donen quan s’utilitzen tècniques tradicionals. A més, en molts 

casos, són superiors. Els estudis que analitzen de forma diferencial els efectes en 

l’aprenentatge d’alumnes integrats i ordinaris, senyalen que els alumnes integrats obtenen més 

beneficis a aquest nivell en grups cooperatius que en els tradicionals, però, amés, els alumnes 

Aules fomentant la interacció cara a cara. Font: Mònica, 
gener 2015 
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ordinaris també es beneficien dels grups cooperatius d’aprenentatge, tot i que sembla que se’n 

beneficien més els alumnes integrats.” 

 

Així doncs, com a futures mestres cal que trenquem amb les barreres i prejudicis que 

s’han inclòs dins els nostres esquemes mentals al llarg de l’educació tradicional i que 

mirem endavant, per tal de poder afirmar de primera mà i a partir de les nostres 

experiències i no únicament observacions que aquesta metodologia aporta una millora 

significativa de l’aprenentatge de tots els alumnes, ja que tots participen de la tasca 

d’una manera molt directa; mostren motivació a la vegada que tenen una actitud 

d’iniciativa i, a més,  augmenta el grau de comprensió i de domini de procediments i 

conceptes al mateix temps que es fomenten les relacions socials i s’atén a la diversitat.  

Així doncs, podem dir que a les respectives escoles els alumnes es mostren, en tot 

moment, actius i participatius envers les tasques que es duen a terme. Tots dos 

centres treballen de manera cooperativa a partir grups heterogenis i de la interacció 

cara a cara i,  a més, cada infant té un rol diferent en el treball cooperatiu, la qual cosa 

el fa sentir en tot moment protagonista. Cal dir també, que els nens i nenes de les 

escoles sovint, a través del treball cooperatiu, tenen l’oportunitat de compartir els seus 

coneixements i les seves habilitats a la resta de companys de l’aula.  
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4. TANCAMENT DE LA RECERCA:  

 

L’educació és un procés que no acaba mai 

Pregunta i objectius 

El procés de recerca realitzat ens porta a extreure un seguit de conclusions que volen 

donar resposta a la nostra pregunta inicialment plantejada:   

El treball per projectes influeix en la inclusió dels alumnes nouvinguts? 

En aquest apartat de conclusions volem donar resposta a la nostra pregunta de 

recerca i els nostres objectius fent confluir la descripció i anàlisi de la informació 

recollida al llarg del treball i entorn dels diferents indicadors que hem extret de l’Índex 

de la inclusió. Així doncs, destaquem com a conclusió el més significatiu dels resultats 

de la recerca. 

Al llarg de la carrera hem sentit a parlar nombroses vegades del treball per projectes i, 

paral·lelament també de la inclusió dels nens i nenes nouvinguts però realment és el 

mateix la teoria que l’observació directa? Després de l’elaboració d’aquest treball 

podem afirmar que no. Per molt informat, documentat i actualitzat que estiguis referent 

a aquests dos aspectes, fins que no formes part d’una aula, és a dir fins que no hi 

entres i la pots observar amb els teus propis ulls, no pots constatar ni concloure cap 

hipòtesi, per tant, l’educació s’ha de viure des de dins. És cert que els llibres i articles 

que hem utilitzat ens han servit en tot moment de referència i, a la vegada, ens han 

ajudat a constatar les nostres vivències i afirmacions explicades al llarg del treball però 

tot i així, el treball de camp ha estat l’instrument clau i fonamental per a dur a terme 

aquesta tasca amb la màxima precisió possible. 

Des de l’inici teníem clar que en el treball volíem plasmar totes les vivències i 

experiències viscudes a l’escola, és per això que vam pensar que emprant les pautes 

tradicionals això no seria possible, ja que ens limitaríem a exposar idees i teories de 

diferents autors i  el que realment ens interessava era ser nosaltres mateixes les 

pròpies autores d’aquest treball, complementant-lo en tot moment, com ja hem dit 

anteriorment, amb cites puntuals i específiques de diferents autors que ens han ajudat 

a precisar les nostres afirmacions. Tot i així volíem fer-nos nostre  la teoria referent als 

diferents aspectes esmentats en treball i aconseguir que aquest esdevingués una 

tasca innovadora, enriquidora i també significativa per a nosaltres. En definitiva, 

podem dir doncs, que vam enfocar aquest treball com un repte que totes dues teníem 
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ganes d’assolir i que finalment podem afirmar que ha estat possible; per tant, hem 

respòs a l’objectiu proposat: comprendre la pràctica educativa a partir dels 

antecedents pedagògics i la pedagogia per projectes.  

Hem de dir que ens ha sorprès la gran quantitat d’informació que hem trobat referent 

als temes plantejats, per a nosaltres ha estat sorprenent veure com, des de finals del 

segle XIX i primera meitat del segle XX, autors com Decroly, Dewey o Killpatrick, ja es 

plantejaven el treball per projectes, tenint en compte aspectes com ara l’observació 

directa, l’experimentació i la manipulació. Després de documentar-nos ens plantegem 

com pot ser que aquest encara no es tingui en compte, avui en dia, en algunes de les 

escoles i se’ns exposi com un aspecte innovador. A través de les nostres observacions 

podem afirmar que el treball per projectes és possible, és a dir, podem constatar que a 

partir d’esforç i dedicació per part dels mestres i també de tota la comunitat educativa 

podem aconseguir despertar l’esperit crític dels nens i nenes, animant-los a pensar per 

ells mateixos, a investigar i a aprendre dels seus propis errors des d’un punt de vista 

interdisciplinari i partint d’aplicacions en el món real, més enllà de l’aula.  

 

Conclusions específiques dels indicadors  

A partir dels indicadors extrets de l’índex de la inclusió i les nostres observacions a les 

respectives escoles, podem extreure un seguit de conclusions que ens han ajudat a 

concloure el nostre segon objectiu: comprovar si aquesta pràctica educativa ajuda als 

infants nouvinguts a incloure’ls  a les aules ordinàries. 

 

Conclusió 1. La inclusió i els nouvinguts 

Així doncs, tal com hem dit inicialment, fent referència als indicadors de l’índex de la 

inclusió, podem dir que totes dues escoles reconeixen les barreres que sorgeixen de 

les diferències culturals i que, a més, les aprofiten com a recurs d’aprenentatge. Per 

tant, podem dir que l’acollida és l’eix central de totes dues escoles i que per 

aconseguir-ho, tots els membres de la comunitat educativa procuren que 

l’ensenyament siguin el màxim d’inclusiu possible, és per això que en tot moment es 

tenen en compte les famílies i es promou la seva participació i implicació en les 

escoles. Ens ha sorprès doncs, veure com als respectius centres es fomentava el 

diàleg i també com es promovien activitats i recursos per tal que, entre tots, es 

construís l’escola i es vetlles pel benestar dels infants. 
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Com ja hem dit, quan parlem de tenir en compte les diferències, ens referim també a 

aprofitar-les. Gràcies a les nostres observacions hem tingut l’oportunitat de veure com 

les mestres aprofitaven les diferències individuals de cada infant com a font 

d’aprenentatge i, a la vegada, com aquestes s’enfocaven com un element positiu i 

enriquidor per a tot el grup-classe. Així doncs, hem tingut l’oportunitat de veure i refutar 

amb els propis ulls que les diferències individuals, no només d’aquells infants que 

presenten disminucions o que tenen necessitats educatives especials, no suposen una 

barrera en l’aprenentatge; ben al contrari, són una font de coneixement positiu per tots 

els nens i nenes. 

Quan parlem de diferències ens referim, especialment a les diferències culturals, en 

les quals hem centrat el nostre treball. Hem vist escoles que fomentaven la participació 

de tots els infants, respectant en tot moment les diferents cultures i a la vegada 

aprofitant-les com a punt de partida de cara l’enfocament de nous aprenentatges, per 

tant s’ajuda a tots alumnes nous a integrar-se en el centre. Hem tingut l’oportunitat de 

veure escoles tolerants, respectuoses i interactives, en les quals tots els infants s’hi 

sentien acollits i també protagonistes; nens i nenes que es sentien especials, únics i 

diferents des d’una perspectiva positiva, la qual deixava de banda l’exclusió, els 

prejudicis i els estereotips. En definitiva, hem tingut l’oportunitat d’observar escoles 

inclusives. 

Tothom se sent acollit en el centre i en les dues escoles hi ha una actitud oberta i 

positiva vers els nouvinguts. Totes dues escoles doncs, ofereixen als alumnes 

nouvinguts l’aula d’acollida i, a més, activitats addicionals per a aquells que més ho 

requereixen, treballant principalment aspectes de vocabulari i així, poder incloure’s el 

més ràpid possible i passar més estones a l’aula ordinària. 

  

Conclusió 2. El rol de la mestra 

Podem dir que el treball per projectes no és una tasca senzilla; és sorprenent veure la 

implicació dels mestres i també la gran coordinació i interaccions que aquests 

requereixen. Podem concloure doncs, que anar a una és un aspecte fonamental 

perquè aquests projectes i també les diverses activitats es puguin dur a terme de la 

manera més enriquidora i significativa possible.  

A totes dues escoles, els mestres es tracten amb respecte, independentment del rol o 

la posició que ocupen en el centre i, com ja hem dit anteriorment, van a una. Tots ells 

adopten el paper de guia i vetllen perquè els alumnes siguin els protagonistes del seu 
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aprenentatge, a la vegada que es fomenta la seva participació a través de les activitats 

establertes en els projectes.  

Al llarg de tot el procés educatiu, les mestres respecten els diferents ritmes 

d’aprenentatge i parteixen sempre dels coneixements previs i dels interessos dels 

infants, de manera que així aquests poden implicar-se en les tasques d’una manera 

més directa i, a la vegada, es fomenta la participació i es desperta l’esperit crític de 

tots els nens i nenes.   

A través de la nostra observació participant, també podem afirmar que la docència 

compartida, vigent a totes dues escoles, és un recurs molt útil i eficaç, ja que permet 

atendre a tots els infants d’una manera més personalitzada i eficaç. Cal dir que en tots 

dos centres, les mestres reclamen més hores de docència compartida, ja que aquest 

mètode és molt beneficiós de cara l’enriquiment, l’ensenyament i l’aprenentatge de tot 

l’alumnat de les escoles. 

 

Conclusió 3. Interacció entre l’alumnat 

Les escoles observades també tenen present en tot moment, els interessos i les 

necessitats dels alumnes. Hem tingut l’oportunitat doncs, de veure nens i nenes 

motivats i implicats en les diferents tasques educatives, participant-hi de manera 

directa i sent, en tot moment, l’eix principal i els protagonistes de l’aprenentatge. Això 

ha estat possible gràcies a aspectes com ara la manipulació i la recerca d’informació a 

partir del treball cooperatiu i l’ajuda entre iguals. Al llarg del nostre Grau hem sentit a 

parlar constantment d’aquests dos aspectes; amb la realització d’aquest treball doncs, 

hem tingut l’oportunitat d’observar-los de manera directa als respectius centres. 

D’altra banda, també podem concloure que el treball per projectes permet que els 

infants es mostrin actius i participatius en tot moment, adoptant responsabilitats envers 

les tasques que realitzen i mostrant-se oberts a les aportacions i crítiques dels seus 

companys i companyes. Així doncs, a través de la interacció entre iguals, s’ha propiciat 

el respecte entre l’alumnat que també ha estat vigent, en tot moment, en les dues 

escoles en les quals els nens i nenes, a través del treball cooperatiu, no només es 

respecten, sinó que també s’ajuden entre ells i es senten part del grup. 
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Conclusions 4. El clima a l’aula 

A partir de les nostres experiències, podem afirmar que realment és important dedicar 

una part del temps a establir dinàmiques i activitats de cohesió de grup que afavoreixin 

el que nosaltres entenem per bon clima a l’aula. Hem vist que les dinàmiques de grup 

no requereixen un temps puntual, sinó una constància que dóna resultats a llarg 

termini i que afavoriran clarament l’aprenentatge dels infants, ja que en els respectius 

centres es treballa a partir del treball cooperatiu i la interacció entre iguals i per tant, és 

necessari que entre ells s’estableixin vincles afectius positius.  

Un dels requisits per fomentar el bon clima de l’aula és, tal com hem pogut veure, la 

distribució de l’aula. Aquesta ha de promoure l’aprenentatge entre iguals, de manera 

que així els infants puguin ajudar-se els uns als altres sempre que sigui necessari i, 

així, generar interès i fomentar la interacció entre l’alumnat perquè s’estableixi un bon 

clima d’aula.  

 

Conclusió 5. Aprenentatge cooperatiu 

A les aules hem vist com el treball cooperatiu va més enllà de treballar a partir de 

taules ajuntades o agrupades. Treballar cooperativament implica fomentar les 

interaccions entre els infants; això s’aconsegueix establint grups heterogenis en els 

quals els nens i nenes s’agrupen independentment de les seves diferències 

individuals, ja siguin culturals, lingüístiques, cognitives... aquest fet promou que 

s’aprofitin les diferències individuals i que es disminueixin les barreres d’aprenentatge. 

La interacció cara a cara també hi és present en els dos centres; aquest aspecte és 

molt important per tal que els infants s’agafin confiança entre ells i així despertar la 

seva iniciativa i autonomia personal aconseguint que tothom tingui un paper actiu i 

protagonista dins l’aula, tenint en compte, en tot moment les característiques 

individuals de cada infant i respectant els diferents ritmes d’aprenentatge. 

Hem observat que, quan es treballa per projectes, cada infant té un rol diferent i una 

responsabilitat en el grup, d’aquesta manera cada nen o nena comparteix el seu 

coneixement i les seves habilitats a la resta de companys i companyes, enriquint-se i 

complementant-se entre ells.  

Per tant, ha estat l’anàlisi de tots aquests indicadors els que ens han permès veure, de 

primera mà, com totes dues escoles, a través del treball per projectes i tot el que això 

comporta, és a dir la interacció amb l’entorn i les famílies, l’actitud de les mestres, el 
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clima de l’aula, el paper dels alumnes i també el treball cooperatiu, fomenten la inclusió 

dels infants nouvinguts. 

 

Per finalitzar la recerca 

Podem concloure doncs que el treball per projectes és com un trencaclosques, és a 

dir, una tasca en la qual s’han de tenir en compte un seguit d’aspectes que, tal com 

s’ha pogut veure al llarg del treball i també en les observacions van estretament 

relacionats i tots són imprescindibles. No podem parlar de projectes si no tenim 

present la inclusió i la cooperació i, gràcies a l’anàlisi d’aquests aspectes i de la nostra 

experiència, podem afirmar la nostra hipòtesi: el treball per projectes fomenta la 

inclusió dels alumnes nouvinguts. 

Tot i així volem matisar que, encara que aquesta hagués sigut la nostra hipòtesi inicial, 

a partir de l’elaboració d’aquest treball podem afirmar que els projectes no només 

afavoreixen la inclusió dels nouvinguts sinó que també són positius per a la resta 

d’alumnat, ja que parteixen en tot moment de les diferències individuals de cada nen o 

nen, ja siguin culturals, físiques, cognitives... 

Hem de dir també, que el fet de realitzar les observacions en dos centres diferents ens 

ha permès veure la gran quantitat de ventalls que té el treball per projectes i com 

aquests varien i s’enfoquen segons les necessitats i interessos de cada centre. Així 

doncs, no hi ha projectes millors, ni projectes pitjors sempre que aquests s’adaptin a 

les característiques de l’escola i de l’alumnat. Per tant doncs, podem dir que els 

projectes són flexibles i que no tenen una estructura determinada a seguir, sinó que és 

la mateixa escola la que decideix com es treballarà i de quina manera es durà a terme 

fomentant sempre la participació i la implicació directa de tot l’alumnat sense 

accepcions. 

A més, a partir de l’observació participant directa hem tingut l’oportunitat d’observar i 

analitzar altres aspectes rellevants i vigents durant el dia a dia de les escoles; hem 

tingut l’oportunitat de veure activitats, estratègies, material i recursos que, tal com hem 

plasmat al llarg del treball, de ben segur que ens seran útils de cara el nostre futur com 

a mestres.  

Per tant, aquest treball ens ha servit per refutar, analitzar i ampliar aspectes que hem 

anat treballant al llarg de la carrera, especialment, en la menció d’educació inclusiva i 

atenció a la diversitat. Quan diem ampliar ens referim principalment a aspectes teòrics, 
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ja que a partir de la recerca hem tingut l’oportunitat de conèixer nous autors que ens 

han enriquit i format no només de cara la nostra pràctica docent sinó també com a 

persones. Hem tingut l’oportunitat de veure diferents opinions, punts de vista i 

aportacions que han despertat el nostre esperit crític i que ens han portat a sintetitzar 

la informació per tal que aquesta fos el màxim de profitosa i significativa de cara 

l’elaboració d’aquest treball i també per a les observacions a les escoles. 

Pel que fa al llenguatge, ens hem adonat que de vegades nosaltres mateixes ens 

contradèiem amb els principis del nostre treball, ja que parlàvem d’inclusió referint-nos 

als nens en termes generals i no nens i nenes; aquest fet també ha estat significatiu 

per a nosaltres, ja que ens ha fet plantejar fins a quin punt, de vegades i de manera 

inconscient la societat utilitza un llenguatge sexista a la vegada que parla d’igualtat; 

per tant, hem procurat ser el màxim de curoses possible amb aquest aspecte per tal de 

no contradir-nos amb el contingut que estàvem plasmant. Aquest aspecte s’hauria de 

tenir en compte no només en l’àmbit Universitari, sinó també a les escoles i a la 

societat en general, ja que són aquests petits detalls els que dia a dia ens condueixen 

a grans canvis.  

Després d’haver viscut l’experiència a les escoles, hem arribat a la conclusió que 

sempre ens hem de seguir formant-nos com a mestres,  per tant, hem d’aprendre i 

partir dels errors, enfocant-los sempre com aspectes que ens poden ajudar a les 

nostres taques educatives i que, per tant, ens permetran seguir avançant de cara el 

nostre futur. Els errors doncs, no han de suposar frustracions o fracassos, així doncs, 

tal com hem vist a les escoles, hem d’enfocar-los de manera positiva i tenir present 

que gràcies a la modificació d’aquests tindrem l’oportunitat de seguir aprenent i 

progressant. 

En definitiva, fer aquest treball, per a nosaltres ha significat molt més que verificar una 

hipòtesi, ja que a la vegada que també ens ha obert portes i creat altres interrogants 

que tenim ganes de seguir descobrint. Així doncs, podem dir que ens sentim 

satisfetes; considerem que hem assolit els objectius proposats i hem pogut verificar, un 

cop més, que fer de mestra suposa endinsar-se en una aventura que avança i creix dia 

a dia i que hem d’estar preparades per tal d’afrontar tots els reptes que encara ens 

queden per venir perquè, tal com hem dit al principi, l’educació és un procés que no 

acaba mai.  

Fer aquest treball per a nosaltres, com ja hem dit en altres ocasions, ha suposat una 

gran font d’enriquiment de cara el nostre futur com a mestres. Tot i així, al llarg del 
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treball ens han sorgit també algunes limitacions que hem hagut d’afrontar i superar per 

tal d’aconseguir concloure’l amb eficiència. 

Inicialment ens vam sentir força perdudes; al llarg de la carrera ja havíem tingut 

l’oportunitat de conèixer llibres i autors que feien referència als temes tractats però, tot 

i així aquests no eren suficients de cara la resolució del treball. Per tant, vam haver de 

cercar, buscar, sintetitzar i seleccionar molta informació que per a nosaltres era 

totalment nova i desconeguda. 

Pel que fa a l’estructura del treball, hem de dir que vam considerar que, utilitzant un 

marc teòric convencional, aquest no ens permetria plasmar el que realment havíem 

viscut i après als respectius centres. Volíem aconseguir elaborar un treball creatiu, 

dinàmic i també que reflectís, el màxim detalladament possible, el nostre dia a dia a les 

escoles. Per tant, gràcies a l’ajuda de la nostra tutora, Isabel Carrillo, vam aconseguir 

establir una estructura que per a nosaltres era l’adient; hem exposat les nostres 

opinions, afirmacions i sensacions a la vegada que aquestes es contrasten a partir 

d’exemples, experiències viscudes i també diàlegs registrats en els respectius diaris de 

camp, ja siguin dels propis alumnes o bé de mestres de l’escola. A més, hem anat 

contrastant i refutant tots aquests aspectes a partir de cites d’autors i experts en 

aquests àmbits. 

D’altra banda, el fet de tenir un contacte tan directe amb les escoles, ens ha fet 

descobrir un seguit d’aspectes i ens ha despertat nous neguits que, per qüestió de 

pàgines no ens ha estat possible reflectir i, per tant, ens hem hagut de limitar a 

esmentar únicament els fets que feien més referència als indicadors establers 

inicialment i que ens han estat fonamentals de cara l’obtenció de les conclusions. Per 

tant, seleccionar tota la informació que vam aconseguir obtenir a partir de l’observació 

directa i indirecta ha estat també, en certa manera, una limitació per nosaltres. 

Tot i així, des del primer moment, hem intentat enfocar les limitacions des d’un punt de 

vista positiu. Si aquestes s’han presentat, ha estat perquè realment hem afrontat 

barreres i descobert nous camins. 

Per tant, podem dir que estem satisfetes dels resultats obtinguts; hem pogut refutar, de 

manera positiva, una hipòtesi que ens interessava i a la vegada hem ampliat el nostre 

ventall de coneixements i experiències viscudes dins de l’àmbit educatiu. 
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5. EPÍLEG  

Fer aquest treball ha estat una tasca motivadora i també significativa per a nosaltres; 

juntes hem pogut concloure els objectius inicialment proposats i, d’altra banda també 

hem pogut realitzar l’anàlisi de dos centres d’una manera més detallada i precisa. Hem 

vist diferents recursos, metodologies i estratègies que han estat enriquidores per a 

nosaltres i a més, el fet de poder-les posar en comú, ens ha servit per conèixer 

diferents enfocaments i perspectives que, encara que parteixin d’entorns i 

característiques diferents, totes persegueixen un objectiu comú: construir una escola 

inclusiva a partir del treball per projectes.  Cal dir que també hem coincidit amb moltes 

de les conclusions extretes a nivell individual; aquest fet ha estat positiu per a 

nosaltres, ja que totes dues hem pogut compartir, en tot moment, els diferents punts 

de vista sense divergències, la qual cosa ens ha permès desenvolupar el treball i 

també assolir els objectius de manera més consensuada:  

És cert que al llarg de la carrera hem realitzat nombrosos treballs, tot i així, per a mi 

aquest ha estat diferent. He tingut l’oportunitat d’informar-me, investigar i analitzar 

aspectes que personalment i també acadèmicament m’interessava descobrir; a més, 

m’ha permès englobar i a la vegada relacionar molts dels aspectes treballats al llarg 

d’aquests quatre anys d’una manera més profunda i específica.  

D’altra banda, he de dir que a través d’aquest treball també he après a utilitzar 

mètodes i instruments d’anàlisi que de ben segur que em serviran de cara el meu futur. 

Vull remarcar que, encara que al llarg de les pràctiques també hagi emprat alguns 

d’aquests instruments com ara el d’observació  participant a partir del diari de camp, 

en aquest cas ha estat d’una manera més profunda, ja que ens hem centrat a partir 

dels Ítems de la inclusió i això ha fet que la tasca resultés més enriquidora. 

Cal dir també que gràcies a aquest treball he pogut aprendre i també concloure 

aspectes referents al treball per projectes i a la inclusió que, tot i que ja havia treballat 

al llarg d’aquests cursos, tenia ganes d’experimentar i poder observar amb els meus 

propis ulls. A més, també he pogut descobrir una gran quantitat de llibres i autors, per 

a mi desconeguts fins al moment, que han ampliat els meus coneixements. D’alguna 

manera doncs, puc dir que aquest treball m’ha obert portes i a la vegada m’ha 

despertat neguits i interrogants que em motiven a seguir aprenent, dia a dia, de cara el 

meu futur com a mestra. 

Així doncs, l’elaboració d’aquest treball no només m’ha servit per formar-me com a 

mestra, sinó que també m’ha enriquit com a persona. Gràcies a ell he tingut 



90 
 

l’oportunitat d’ampliar conceptes i el més importat, he tingut l’oportunitat de descobrir 

l’escola des de dins. 

Sara, Tarragona, 8 de maig de 2015 

Durant aquests quatre anys de la carrera hem realitzat molts treballs, uns de més 

profitosos que d’altres. Centrant-me amb aquest, ha estat si no el més profitós, uns 

dels que l’aprenentatge ha estat més significatiu. Fent referència als projectes, com 

hem dit, han de partir de les necessitats i els interessos dels infants. En aquest treball, 

personalment, també he partit dels meus interessos i per això penso que ha estat tan 

positiu realitzar-lo. El fet que em volgués endinsar en aquest tema, m’ha permès 

enfocar-lo cap a les necessitats i curiositats que desitjava, ja que en una assignatura 

de la menció vaig descobrir aquests termes, però no els vam aprofundir, i com que em 

van interessar volia saber més sobre ells. També m’ha permès globalitzar molts altres 

aspectes de la carrera, ja que al final, són assignatures interdisciplinars. 

D’altra banda, el fer aquest treball m’ha proporcionat, de cara al futur professional, 

poder atendre la diversitat, descobrint una nova metodologia per a mi, com són els 

projectes i d’aquesta manera fomentar la inclusió. A més, haver pogut realitzar les 

observacions participants en una escola on han començat amb això fa poc, he vist la 

feina que comporta al principi, però la gratitud que s’obté al final i el llarg camí que 

encara queda, com també poder conèixer una escola des de dins. 

També he descobert una manera nova de realitzar els treballs, com és a partir de les 

experiències i les observacions contrastar-ho amb les referències dels autors. A més, 

he pogut llegir autors que no coneixia, on durant la carrera sempre ens hem centrat en 

els mateixos i aquest treball m’ha obert les portes a conèixer-ne més. 

M’ha obert les portes també, a nous interrogants que m’han deixat amb la curiositat de 

saber més d’aquest tema i que de ben segur, al llarg dels anys, aniré descobrint i 

aprenent dia a dia com a futura mestra, perquè l’educació és un procés que no s’acaba 

mai.  

Finalment afegir, que m’ha fet obrir els ulls, que encara falta molt camí cap a la 

inclusió, però el treball per projectes és un element clau cap aquesta. I tal com em va 

dir la Montse, tutora de 4t, de l’Escola Pia d’Olot:  

“no és un pas petit, jo penso que és un pas gran, però jo crec que hi ha més coses. Però sí que 

pas! I tant que sí!” 

Mònica, Olot, 8 de maig 2015  
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Annex 1: Inclusió i nouvinguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es reconeixen i s'afronten les barreres que 

sorgeixen de les diferències culturals 

 

Volem analitzar si a partir de les diferències 

culturals es poden superar les barreres que 

sorgeixen. 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

A música es realitza un projecte anomenat Les nostres arrels, en aquest cas es treballen 

cançons escollides pels nens i nenes pròpies del país de cadascú. Els alumnes tenen la 

oportunitat de donar-les a conèixer, cantar-les i també explicar-ne el significat o el context. 

S’elabora un mural cooperativament i, si es que en tenen, els infants poden portar a l’escola 

instruments típics de cada localitat que potser la resta d’infants de l’aula desconeixen. Si algun 

familiar toca algun instrument també esta convidat a anar a l’escola a ensenyar-lo o tocar-lo. 

 

Altres activitats: Treballem les gràfiques a l’aula d’acollida. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot : 

 

“no es deixa de banda cap nen, és a dir, és independent de si té una cultura, o una llengua o 

uns aprenentatges diferents a tots els altres.” 

 

““a dins l’aula hi és tothom, és a dir, tant hi és aquell nen que és àrab, com el nen que té un 

trastorn, com el que és més lent treballant” 
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“fa com uns quinze anys ens van venir tots els immigrants que això va ser una cosa que no 

estàvem acostumats, els vam integrar, vull dir, jo crec que ara és el nostre dia a dia, que no ens 

afecta, i no afecta ni als mestres, ni els companys, ni els nens, vull dir que jo crec que sí que ho 

és, i que es té en compte a tothom, i ens és indiferent si un parla musulmà, si té un color 

diferent, si és més petit, si és més baix, vull dir que jo crec que sí que ho fem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'ajuda a tots els alumnes nous a integrar-se 

en el centre 

 

Analitzem i en el moment d’entrar al centre, als 

infants nouvinguts se’ls proporciona ajuda, 

conèixer el centre, la ciutat, Catalunya, la llengua 

per comunicar-se... 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

Per conèixer les tradicions de Catalunya, a l’aula d’acollida d’aquesta escola durant una 

setmana es porta a terme el projecte de la crema catalana. 

El primer pas del projecte és buscar els ingredients de la crema per Internet, i després els 

apunten amb un full. Tots junts posen en comú aquests ingredients, i comproven que a tots els 

hi hagin sortit els mateixos, quan hi ha algun ingredient que no saben que és ho expliquen 

Després també busquen a Internet imatges sobre la crema i en fan un dibuix. Quan acaben de 

dibuixar, cerquen diverses poesies sobre qualsevol menjar, per crear-ne una de la crema 

catalana. 

L’últim dia del projecte, es llegeixen totes les poesies, i finalment la mestra prepara crema 
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catalana per tots i se’n mengen una cada infant 

_____________________________________________________________________________ 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“s’intenta, en tot moment, que aquest tingui un paper actiu dins l’escola, és a dir que tots els 

nens i nenes tinguin les mateixes possibilitats de participar de totes les activitats que es 

realitzen en el centre,  que aquests es sentin acollits i es sentin agust a l’escola.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diferències dels alumnes es fan servir 

com un recurs d'ensenyament-aprenetatge 

 

 

 

A partir de les diferències, ensenyar a l’alumnat 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

Durant l’hora de religió els infants porten coses simbòliques sobre la seva religió. En una ocasió, 

dos alumnes musulmans van portar la vestimenta de la mesquita: Taquiya, el barret , i la 

Jilabab, el vestit llarg fins els peus, i s’ho van posar. També van ensenyar l’alfombra que 

utilitzen duran l’estona que estan a la mesquita.  

Van explicar quantes vegades van a la mesquita a resar, i com ho fan, i la mestra ho va fer 

servir per contrastar amb les altres religions de la classe. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot : 
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amb activitats, exemples que sorgeixen a la 

classe aquestes diferències. 

 

 

 

“ és molt positiu, perquè per exemple amb l’expressió escrita, que és un dels punts on es veu 

possiblement més, o un dels que es veu més, jo crec que en el treball en petit grup o en parelles 

on els dos nivells d’aprenentatge no són els mateixos, sinó que són diferents, o sigui és un 

aprenentatge mutu, és a dir el que en sap més li pot donar tècniques o estratègies amb el que 

en sap menys, però el que en sap menys, mai hem pensat que no pugui dir coses bé, o que no 

pugui fer bé les coses, o sigui que és un aprenentatge mutu, i penso que s’ha de potenciar això, 

que no s’ha de tancar els nens bons amb els que són bons, i els que no ho són amb els que no 

ho són, sinó ostres, els hem de connectar aquests nens,” 

 

 

 

 

 

 

 

S’organitzen activitats addicionals 

d’aprenentatge pels alumnes nouvinguts que 

ho requereixen 

 

Analitzar si en els centres hi ha espais i recursos 

pels infants nouvinguts. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Independentment de les hores que alguns nens i nenes assisteixen a l’aula d’acollida, per 

aquells que desconeixen més la llengua, realitzen un suport en el qual treballen principalment la 

comprensió oral i el vocabulari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 
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 “s’intenta, en tot moment, que aquest tingui un paper actiu dins l’escola, és a dir que tots els 

nens i nenes tinguin les mateixes possibilitats de participar de totes les activitats que es 

realitzen en el centre,  que aquests es sentin acollits i es sentin agust a l’escola.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir les barreres d’aprenentatge 

 

Analitzar si a les aules es redueixen les barreres 

en l’aprenentatge on es trobin en infants amb 

diferents nivells d’aprenentatges. 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

L’aula està distribuïda de forma cooperativa, la mestra forma, on s’ha observat que hi ha 

alumnes de diferents nivells d’aprenentatge. 

Una activitat és a partir d’una II+D, l’aigua. A l’aula de 5è van realitzar diversos experiments 

sobre l’aigua. Un experiment és saber si l’aigua té gust, els infants van agafar provetes i van 

posar-hi aigua, gasosa, aigua amb sal, aigua amb sucre i alcohol. Cada infant va provar totes 

les provetes, mullant-se el dit i tocant-lo amb la punta de la llengua. Llavors entre tots van 

extreure’n conclusions, aportant cada infant què havien provat i dient la seva, totes les 

aportacions van fer arribar a un resultat final. Tothom va poder comprovar que l’aigua no té gust, 

perquè amb els altres sí que ho van notar. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot : 

 

“Que jo entri per la porta i jo sàpiga quin és el més bo o els més bons, els que no ho són tant i 

els NEE, i que faci com dues capses no? La dels bons que jo no tinc cap problema i jo doni 
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classe per els més bons, això és molt fàcil, perquè és clar, això és el que passava abans no? 

Que n’hi havia uns de molt bons, uns que no tant i uns que bueno anaven fent pobrets, clar això 

és molt fàcil. Quan tu dius, bueno, un, dos, tres nivells, o un, dos, tres tipus de persones i els 

vols ficar dintre la mateixa caixa això et crea com una dificultat o com més feina com a tutora o 

com a mestra, clar això porta més feina, però jo crec que és una feina maca no?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tothom se sent acollit en el centre 

 

Analitzar si en el centre es realitzen activitats per 

acollir a tots els infants per tenir les mateixes 

possibilitats. 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

A l’escola Saavedra es parlen una vintena de llengües. Aquest curs l’escola va  felicitar el Nadal 

en diferents idiomes. Els nens i nenes van ajudar als mestres a guarnir l’escola de felicitacions 

multilingües i entre tots van editar un vídeo que desitja a tothom “Bones festes” en Alemany, 

Anglès, Bereber, Búlgar, Francès, Georgià, Italià, Lituà, Moldau, Portuguès, Romanès, Rus, 

Tagal, Xinès, Mandarí, Xinès Malai i dialectes com el Bini (Bolívia) i el Guaraní. Les famílies 

també hi van participar i col·laborar. 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“A mes  s’intenta, en tot moment, que aquests tinguin un paper actiu dins l’escola, és a dir que 

tots els nens i nenes tinguin les mateixes possibilitats de participar de totes les activitats que es 

realitzen en el centre,  que aquests es sentin acollits i es sentin agust a l’escola.” 
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Participació de tots els estudiants, no només 

aquells que presenten disminucions o que 

tenen “necessitats educatives especials” 

 

Potenciar activitats perquè participin tot l’alumnat. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Per Sant Jordi cada classe fa un “Llibret de Sant Jordi”. Els alumnes de 4t aquest any han fet un 

llibre de receptes culinàries. Cada nen o nena ha explicat una recepta típica del seu país que, 

posteriorment ha tingut la oportunitat d’explicar i de llegir a la resta de companys de la classe.  

 

Altres activitats: Padrins de lectura. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“crec que la participació és el motor de l’educació, crec que els nens han de ser els 

protagonistes, és a dir, ja hem passat d’una educació com més tradicional, en que, què és la 

que jo he viscut eh?” 

 

“I ara jo crec que és nen que participa, és el protagonista, és a dir, el nen sempre s’ha de sentir 

el protagonista del seu procés” 
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Veure la diferència entre els estudiants com 

un recurs per donar suport a l’aprenentatge, 

més que no pas com un problema que s’ha de 

superar 

 

A partir de les diferències dels infants aprofitar-les 

per fer un aprenentatge més significatiu. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En aquest cas els nens i nenes de 4t van treballar la geografia a partir de l’elaboració d’una 

maqueta creativa. Per fer-ho els infants van treballar cooperativament, en grups heterogenis. 

Primerament la mestra els va proporcionar un llistat de vocabulari i, entre tots, a partir de la 

pissarra digital i de les orientacions de la tutora, van conèixer el significat de cada paraula 

(plana, serralada, cap, golf...). A més, la mestra també els va mostrar un mapa de Catalunya per 

tal d’ubicar els diferents elements que anaven sortint i poder-ne posar exemples. Va ser 

interessant escoltar les aportacions de l’alumnat, ja que aquests van anar relacionant els 

diferents aspectes amb la seva vida quotidiana. Tot seguit, els nens i nenes van elaborar una 

maqueta a partir dels coneixements prèviament obtinguts. Aquesta era “lliure”, és a dir no 

pertanyia a cap indret en concret, sinó que cada grup tenia la llibertat de crear els seus propis 

rius, afluents, deltes... etc. La maqueta es va elaborar sobre un cartró i tots els elements es van 

formar a partir de plastilina. Tot seguit, van enganxar “cartellets” que feien referència a tots els 

elements plasmats en la seva maqueta. Posteriorment aquesta es va exposar al passadís de 

l’escola. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot : 

 

“intento que la diversitat no es noti molt a nivell grup-classe, llavors que faig, sobretot amb el 
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que fem a l’escola, i amb el què potenciem és el treball cooperatiu” 

 

“sobretot mai, el que no fem, és a dir, amb aquells nens que tenen unes dificultats o uns 

trastorns d’aprenentatge, és a dir, que no, que no els estigmatitzem, que no tothom sàpiga que 

aquells nens els hi costa, sinó que s’han ben integrat i amb el treball cooperatiu jo crec que es fa 

molt això 

 

 

 

 

 

 

Tots els membres del centre procuren que 

l'ensenyament sigui més inclusiu 

 

Analitzar si els professionals del centre són 

receptius per potenciar la inclusió. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

L’escola Saavedra, per Sant Jordi, realitza una activitat anomenada Contes del món. Pares i 

mares del centre venen a l’escola a explicar contes típics del seu país, acompanyats 

d’instruments i també fomentant la participació de tots els nens i nenes. 

 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“ hi ha coses que encara estem lluny del que hauria de ser, però jo crec que sí. Jo crec a dins 

les aules, tant a la meva, com a la dels meus companys es té en compte això, a part que fa 

anys que hi estem treballant, ja des de l’escola que estem, com a nivell de comarca” 
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Hi ha col·laboració entre el professorat i les 

famílies 

 

Es creen activitats per relacionar la família i les 

mestres. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

El centre organitza una activitat anomenada Menjars del món. En aquests cas, els familiars dels 

infants porten a l’escola un menjar típic del seu país fets per ells. Aquets s’exposen al menjador 

acompanyats d’una fitxa on s’expliquen els ingredients i també el país de procedència. Tota la 

comunitat organitza un berenar-sopar en el qual es poden tastar tots els plats. L’escola també 

disposa d’un blog on es presenten aquests plats i se’n poden fer comentaris.   

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“A mes, també es tenen molt en conte les famílies i s’intenta que aquestes col·laborin amb el 

centre d’una manera molt estreta. (...) En tot moment, se'ls informa de les activitats que es 

porten a terme a l'escola i també se'ls i dona la possibilitat de participar-hi, ja sigui en projectes 

que es realitzen o en activitats puntuals.” 
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Annex 2: El rol de la mestra 

 

 

 

 

 

 

Els mestres es tracten amb mutu respecte, 

independentment del rol o la posició que 

ocupen en el centre 

 

Aquí el que plantegem és veure si les mestres 

saben quin rol tenen amb els seus companys o 

companyes, i a l’hora de comentar les coses ho 

fan amb respecte. 

 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

En els tallers de llengua on es trobaven dues mestres, la tutora i una especialista, una va 

començar a explicar com fer un resum, mentre l’altre escoltava. Aquest en un moment puntual, 

va dir: 

- Perdona, puc fer un incís? 

- Sí, sí, i tant! 

 

I després l’altra mestra va continuar explicant. D’aquesta manera s’anaven canviant els rols, 

independentment de quin era el seu rol i sempre demanant amb respecte el torn de paraula. 

Sense imposar-se l’una a l’altra. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“Llavors amb la mestra, si jo tinc una altra mestra, mai una es superiora a l’altra, sinó que totes 

dos fem les mateixes tasques. És a dir, si hem de llegir un text amb un nen que té un trastorn 

tant ho faig jo, com ho fa la meva companya o el meu company. Vull dir que no hi ha 

diferències, sinó que totes dos o tots dos fem el mateix.” 
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Existeix la docència compartida (dues 

mestres a la mateixa aula). Quin és el rol de 

cadascuna 

 

En aquest punt volem observar si a part de la 

tutora a l’aula hi entra algun professional més, ja 

sigui especialista o algun altre tutor, i què fan 

cada una 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

Durant els tallers de llengua, els alumnes estan col·locats en grups cooperatius, les mestres van 

passant grup per grup, no només es centren en un, ni amb els infants amb dificultats. El rol de 

cada mestra depèn del contingut que sigui més competent. Això ho parlen abans de començar 

la classe, però si en algun moment sorgeix una pregunta i la mestra que està en aquest cas no 

ho pot respondre, ho demana a l’altra perquè resolgui el dubte sense cap problema. 

 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“Bueno, si però poc. Poc, és el que jo dic sempre, que jo crec que s’ha de potenciar això. 

Perquè en tema pública hi és molt, amb la concertada no hi és tant, però en aquesta escola, si 

que hi ha hores o estones que si que hi ha dos mestres. És a dir, per exemple on ho podem 

trobar és en els tallers mates, en que hi ha dues persones, i en els tallers de llengua catalana 

que es treballa sobretot l’expressió escrita. ” 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mestra fa de guia (quin rol té) 

 

El que volem veure és com la mestra acompanya 

als infants en el seu aprenentatge, i també quin 

paper té dins l’aula, si només transmet 

coneixement, o proporciona coneixement per tal 

que l’alumnat sigui autònom per realitzar la tasca. 

 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Els infants de l’escola Saavedra també han visitat la biblioteca pública. Aquest dia els nens i 

nenes es dirigeixen a la biblioteca de la seva ciutat per tal que tinguin l’oportunitat d’observar el 

seu funcionament, els diferents tipus de llibres que s’hi poden trobar, la seva distribució… així 

com informar-los i documentar-los de tallers i activitats que poden dur a terme juntament amb la 

família. Aquesta sortida es realitza amb la finalitat de fomentar el gust per la lectura, un dels 

projectes que també du a terme  el centre. Durant la sortida, els mestres i els experts van guiar i 

orientar els alumnes perquè aquests tinguessin l’oportunitat de descobrir per ells mateixos 

diferents llibres i seccions de la biblioteca pública 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“ el que és bo és que jo sóc tutora, per exemple no? I ells em coneixen i jo ho porto a terme tot. 

Però quan hi ha l’altre docent no tots vénen cap a mi, és a dir, com a la tutora, sinó que saben 

que tant jo, com el meu company o la meva companya fem el mateix, per tant que tant poden 

anar amb mi com la meva companya. I és bo per ells, perquè veuen diferents mestres.” 
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L’alumnat és el protagonista del seu 

l’aprenentatge 

 

Aquí volem veure si l’alumnat té un paper actiu o 

passiu en el seu aprenentatge i si s’involucra en 

la tasca encomanada.  

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

En el centre B això ho porten molt a la pràctica. Un dimecres, l’alumnat de 5è va anar a fer una 

sortida al volcà Bisaroques, des d’allà van observar els diferents volcans que es podien veure, 

com el Montsacopa, Montolivet i la Garrinada. Es van explicar les diferents parts dels volcans, i 

van anar sorgint preguntes les quals altres companys i companyes anaven responent i 

compartint els seus coneixements entre ells.  

Per la tarda van anar a la Torre Malagrida a fer un taller. Hi havia tres guies que els hi van 

explicar com fer una maqueta de corbes de nivells. Es van posar per grups de 5 persones, i els 

hi van donar els materials corresponents: tisores, retolador, polispan i cola. Un cop els hi van 

explicar els van deixar amb total llibertat de construir el seu volcà, sent ells els protagonistes del 

seu aprenentatge. 

 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“és el protagonista, és a dir, el nen sempre s’ha de sentir el protagonista del seu procés, 

sempre, és a dir, ha de tenir jo crec, ganes de venir a l’escola, per què, perquè allà no és un 

toston, sinó que ve a aprendre, i que, i que decideix com vol aprendre, quan vol aprendre, què 

vol aprendre i amb qui vol aprendre, jo crec que la participació és el què mou l’educació.” 
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La mestra respecta els diferents ritmes 

d’aprenentatge 

 

En aquest punt s’analitza si a l’hora que l’alumnat 

realitza les activitats té en compte que hi ha 

alumnes més ràpids en acabar i d’altres que 

tenen dificultats i necessitaran més temps. 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

La tutora de 4t d’aquesta escola organitza l’aula amb grups cooperatius.  A l’hora de formar els 

grups té en compte els diferents nivells d’aprenentatge, i amb un grup procura que hi hagi 

nivells de tot tipus, amb diferents ritmes d’aprenentatge.  

Una activitat és quan construïen un disc de Newton, hi havia infants que anaven molt ràpid al 

pintar-lo, d’altres que ho pintaven més fort i trigaven més, i entre ells anaven creant un ritme 

entre que estigués a l’abast de tots. El que va permetre crear aquesta activitat és que un cop 

acabat, els infants tenien temps per provar-ho, aquells que  van acabar més ràpid en van tenir 

més, i aquells que van trigar menys, ho van provar però amb no tant temps. Però com que s’ho 

emportaven a casa, llavors tenien tot el temps que ho desitjaven. 

 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“Tots els mestres som conscients que a l’aula hi ha diversitat i per tant intentem respectar 

sempre els diferents ritmes d’aprenentatge”. 
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La mestra adapta les activitats i els 

continguts als coneixements previs de 

l'alumnat 

 

Aquí analitzem si la mestra modela les activitats 

o els continguts que tenia previstos en funció 

d’on parteixen els seus alumnes. 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

A la II+D de les plantes. La mestra va tenir en compte que l’any passat van fer els animals, per 

tant els alumnes ja sabien que els éssers vius creixen. Per tant quan els hi va preguntar, perquè 

un arbre ara pesa 100 Kg fa 10 anys en pesava 10Kg. Això els infants ja ho sabien, per tant la 

mestra va proposar altres qüestions el color de les plantes. 

Llavors van fer hipòtesis sobre això, per tant va activar els coneixements previs dels infants. I a 

continuació van fer una cerca, per comprovar les hipòtesis i crear un nou coneixement. 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“El mestre ha d'anar al ritme que van els nens i es un treball que varia dia a dia.” 

 

 

 

 

 

La mestra fomenta activitats que promoguin 

la participació de tots els alumnes 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Dins el projecte de la Llum es realitza una activitat anomenada  Ombres al pati. En aquests cas 

tots els infants amb parelles o grups de tres, feien diferents formes i figures amb el seu cos i, tot 

seguit, amb guixos resseguien les ombres que projectaven amb el seu cos.   
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Volem veure si la mestra en el moment de portar 

a terme les activitats les prepara perquè hi hagi 

participació de tot l’alumnat. 

 

 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“és l’àrea de Medi, tant medi natural i com medi social, que ja t’he explicat que fem lu de la II+D, 

llavors per exemple mates per entendre uns continguts que a vegades són molt abstractes, fem 

experimentació, per exemple, anem a medir el pati o fem una circumferència en el pati de 

l’escola o fem l’arc, totes les parts, per exemple, o agafem aigua i mesurem litres i així, això ho 

fem amb treball cooperatiu sempre.” 

 

“Jo sempre els hi dic que l’aprenentatge que ells porten és de participació” 
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Annex 3: Interacció entre l’alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes s’ajuden els uns als altres quan 

és necessari 

 

Hi ha interacció entre companys i companyes per 

ajudar-se en el treball quan un infant ho 

necessiti. 

 

 

 

Diàleg Escola Pia d’Olot: 

Durant la classe de matemàtiques es va poder observar un diàleg entre infants demanant-se ajuda. 

És el cas del diàleg entre la Sònia i l’Àlex durant un problema de matemàtiques: 

Sònia: Àlex m’ajudes a resoldre el problema? 

Àlex: Sí, primer has de mirar quines dades hi ha a l’enunciat. Quines tens? 

Sònia: dos cartrons d’ous, se n’han trencat 7. 

Àlex: Primer has de fer un esquema i ho entendràs millor. 

Sònia: Ja l’he fet i ara ja veig que em demanen i quina operació he de fer. Gràcies. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“Jo quan veig nens, per exemple, que al llarg del curs han anat millorant i en el principi deies, 

ostres aquest, però veus que al llarg del curs, ostres han fet coses i les han fet bé, dius ostres, et 

fiques com una medalla no? De dir ostres, si que t’ha costat, si que has suat, però crec que és molt 

bo, i és molt bo per ells mateixos eh? Per els nens, perquè hi ha nens que també suen però quan 

veus que tu vas allà i els hi dius que ho has fet molt bé, veus en, per exemple en Marc t’ha donat 

suport i ho heu fet junts, ells estan contents que no pas que els hi diguis és que tu no ho pots fer-

ho,” 
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Es respecten els uns als altres 

 

Analitzar quina relació tenen entre companys i 

companyes, si hi ha respecte mutu i si accepten 

les diferències. 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En el cas de l’escola Saavedra, un alumne va venir amb un esmòquing a classe, semblava que 

vingués d’un casament o d’un acte molt important. Mentre els alumnes feien fila per entrar a classe, 

els seus companys se li van apropar i li van preguntar com és que anava vestit d’una manera tant 

elegant per anar a l’escola. El nen els va explicar que a Romania, el seu país, per Pasqua es fa 

una gran celebració i per tant, es posen el millor vestuari que tenen a l’armari, és per aquest motiu 

la seva mare va decidir posar-li. Els nens i el van escoltar i seguidament li van dir repetides 

vegades que “anava molt guapo”, fent-lo sentir important i també estimat. 

 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“Per exemple quan treballem el treball cooperatiu aquestes diferencies també es fomenten molt 

perquè els nens i nenes s’ajuden entre ells i arriben a acords encara que hi hagin diferencies 

individuals.” 
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Tots els alumnes tenen responsabilitats 

 

Volem analitzar si se’ls hi dona un paper 

important a l’alumnat per tal de complir amb la 

tasca. 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

A l’Escola Pia d’Olot es treballa amb les II+D. Aquesta metodologia permet els infants tenir un rol 

diferent. A cada rol, li pertanyen unes responsabilitats i habilitats a desenvolupar. Per exemple a la 

II+D: Ep! Com hem canviat? 

Per exemple, quan un infant és el portaveu, la responsabilitat és transmetre a la resta de companys 

tot el que s’ha pactat i s’ha realitzat. L’habilitat que ha de desenvolupar és la competència 

lingüística. 

També quan un finant és el secretari, ha d’organitzar el grup, les tasques i escriure la informació. 

Aquests rols es canvien a cada sessió, perquè tots els infants desenvolupin les responsabilitats i 

les habilitats. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“en cada sessió, si la sessió dura una hora o una hora i mitja és un portaveu de cada grup, i a la 

sessió que ve després o la setmana que ve canvia, és a dir, tothom ha de ser el portaveu, tothom 

ha d’adquirir les habilitats que té ser un portaveu. Això és un dels punts que també trobo que està 

molt bé.” 
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Tots els alumnes es mostren actius i 

participatius 

 

Volem observar si l’alumnat està motivat i atent 

envers la tasca i participa en aquesta. 

 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Els alumnes han pogut comprovar que també hi ha cossos que en certes condicions es comporten 

com un sòlid i al canviar-les, com un líquid, aquest aspecte el van poder deduir a partir d’una 

activitat amb maicena i aigua. Els infants van tenir l’oportunitat d’observar com, quan tocaven 

aquest material i el manipulaven, aquest adoptava un estat sòlid i en canvi, quan el deixaven de 

tocar, la barreja es tornava líquida. 

 

 

 

 

Entrevista Montse mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“tu pots dir una pregunta, però són ells els que fan unes hipòtesis, unes cerca, jo mai els hi dic, un 

... per exemple en tema mates un litre són quatre quarts, jo mai els hi he dit, els hi he agafat una 

ampolla d’un litre i diferentes de quart, i ells han experimentat, jo crec que ho fem sempre, jo crec, 

que és la nostra base, és que si no ho fem així, no hi ha futur” 
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Els alumnes nouvinguts es senten part del 

grup 

 

 

 

El què volem observar si els alumnes estan 

inclosos al grup-classe, i tinguin bona relació 

amb els companys. 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Quan es realitzen projectes, a partir del treball cooperatiu es realitzen murals. En el projecte del 

Zoo, cada grup presenta el seu animal a la resta de companys. La presentació la fan entre tots els 

membres del grup, sense diferències. 

 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“Penso que hi ha un bon clima a l'aula quan els nens i nenes s’ajuden i es respecten entre ells, es 

a dir que es respecten els torns de paraula, que s’escolten... També penso que hi ha un bon clima 

quan aconsegueixes que els nens i nenes s'involucren amb la tasca que estan realitzant i 

gaudeixen fent-la. Penso que tot això fa que hi hagi un bon ambient de treball i que per tant els 

nens i nenes poden aprendre més i millor.” 
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Annex 4: El clima a l’aula 

 

 

 

 

 

L’aula està distribuïda per fomentar 

l’aprenentatge entre iguals 

 

Anàlisi de si es fomenta el treball en grup i 

l’aprenentatge cooperatiu. 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

Aquesta escola treballa amb les II+D, un fet que comporta això és l’aprenentatge cooperatiu i 

organitzar l’aula formant en grups per treballar en equip. 

Quan no fan II+D hi ha assignatures que no treballen cooperativament, per una qüestió o una 

altra. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“En assignatures més i en assignatures menys, però jo crec que ho fem sempre, tant els tutors 

com els especialistes intentem sempre de fer un treball cooperatiu.” 

 

 

 

 

Els alumnes s'ajuden als uns als altres 

quan és necessari 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En el projecte de L’hort els nens hi nenes realitzen una activitat per treballar les mesures. En 

aquests cas, els nens i nenes s’ajuden als uns als altres, ja sigui prenent les mides i aguantant-
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Analitzar en quins moments els infants 

s’ajuden entre ells, sí s’ajuden. 

se les cintes mèdiques o a nivell de funcionament, és a dir si algun nen o nena no comprèn el 

funcionament de les cintes, se l’expliquen i s’ajuden els uns als altres.   

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“ Per exemple quan treballem el treball cooperatiu aquestes diferencies també es fomenten molt 

perquè els nens i nenes s'ajuden entre ells i arriben a acords encara que hi hagin diferencies 

individuals.” 

 

 

 

 

 

 

Hi ha bona cohesió de grup 

 

Analitzar si hi ha un bon vincle mestra-infant, 

i infant-infant. 

 

 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

Els alumnes de 4t, amb l’arribada de la primavera, van realitzar una activitat de cohesió de grup 

anomenada L’arbre de l’amistat. Cada infant era una flor (en el centre hi havia una fotografia de 

cada nen i nena) i, cada infant creava un pètal per a les flors dels seus companys i companyes, 

en el qual escrivia una qualitat positiva i una habilitat de cadascú. 
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Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“és el bon feeling que tens amb els nens, amb el mestre, jo crec que si no hi ha un bon feelig 

mestre-nens, aquest bon clima no s’aporta mai.” 

 

“que te’ls estimes, i que t’estimen també, jo crec que quan venen i et fan una abraçada, dius, 

ostres això és maco no? Que això no sempre passa, perquè hi ha nens que no ho fan mai, però 

dius, bueno no ho sé, o estan fen feina i et miren i dius... ostres, saps?” 

 

 

 

 

Es genera interès i es fomenta la 

interacció entre l’alumnat, perquè hi hagi 

un bon clima 

 

Es potencia el respecte entre companys amb 

interacció per fer un bon clima. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En la sortida anomenada El nostre riu, es realitza un taller que permet a l’alumnat crear i 

manipular: a partir d’imatges d’empremtes d’animals propis del terreny, cada nen i nena elabora 

un motlle fang copiant la seva petjada que, posteriorment, emplenen de guix de manera que 

quan aquesta s’asseca i es pot separar, obtenen el negatiu i el positiu de la forma de l’empremta. 

Un cop acabada la sortida, els infants, juntament amb els Mestres dinen en un parc que hi ha al 

riu, d’aquesta manera, a part de fomentar els vincles i les interaccions entre iguals, els nens i 

nenes tenen la oportunitat d’observar i descobrir per ells mateixos l’entorn que envolta el riu de la 

seva ciutat. 

_____________________________________________________________________________ 
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Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“A veure penso que a partir del treball cooperatiu l’alumne ja te moltes possibilitats de compartir 

els seus coneixements i les seves habilitats amb la resta de nens i nenes. A més nosaltres ja 

procurem sempre que l’aula també afavoreixi aquesta interacció, les taules estan organitzades 

de manera cooperativa i es fomenta molt el diàleg, es a dir com a mestra intento que els nens 

sempre tinguin ocasions per poder discutir i canviar opinions i explicar als altres els seus 

coneixements, per tant faig sempre moltes preguntes i també els hi dono, com he dit abans a 

l'altra pregunta, oportunitats per exposar treballs. A veure principalment procuro guiar-los i no 

donar-los hi la feina feta, es a dir que siguin ells qui arribin a les conclusions i les comparteixin 

amb els seus companys. (...) A la classe treballem molt per projectes i això ja implica la 

participació de tots els nens i nenes, ja que fem treball cooperatiu. És a dir els nens treballen a 

partir de grups heterogenis i busquen informació dels temes que treballem de manera conjunta.” 
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Annex 5: Aprenentatge cooperatiu 

 

 

 

 

Hi ha interacció cara a cara entre l’alumnat 

 

Analitzar si les disposicions de les taules fan que els 

infants es vegin les cares per agafar més confiança. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En totes les activitats de treball cooperatiu que es realitzen a l’aula observada hi ha 

interacció cara a cara entre l’alumnat. 

 

 

Entrevista Carme, mestra de l’escola Saavedra: 

 

“A veure  crec que la millor manera de fer-ho és en la distribució de les taules, 

aquestes les tenim agrupades de manera que es facilita als nens el treballà cara a 

cara.” 

 

 

 

 

Cada alumne té un rol diferent en el treball 

cooperatiu 

 

 

 

Activitat Escola Pia d’Olot: 

 

A les II+D, l’aula s’organitza amb grups cooperatius. Dins de cada grup: 

Un infant és el portaveu, és a dir transmet les idees del grup a la resta de la classe. 

Un altre és el secretari, escriu tot el que parlen i organitza les idees. 

Els altres membres del grup participen a les activitats. A la següent sessió es 
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A l’aprenentatge entre iguals tots realitzen la mateixa 

tasca i a més cada infant té un càrrec diferent. 

canvien els rols i cada alumne té un rol diferent al llarg de la II+D. 

 

 

Entrevista Montse mestra, de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“sí. Sobretot amb els nens que tenen més dificultats no? Perquè per ells era molt 

fàcil que un portaveu fos el de sempre, perquè era el de sempre i ho portava tot, i 

en canvi, ara ells han de dir si han de frenar una discussió de dir Ep! Ei nois! Això 

no toca” 

 

 

 

 

 

Els grups són heterogenis 

 

Un element del treball cooperatiu és la heterogeneïtat, 

analitzar si això passa a la formació de grups 

cooperatius. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En el projecte de la Llum els infants van realitzar una activitat per treballar la ombra. 

En grups de tres heterogenis, els nens i nenes s’il·luminaven a través d’una 

llanterna el perfil de la cara i aquesta projectava la obra en un foli que hi havia al 

darrera. D’aquesta manera els nens i nenes repassaven la silueta que 

posteriorment pintaven amb cera.  

 

 

Entrevista Carme, escola Saavedra: 

 

“A la classe treballem molt per projectes i això ja implica la participació de tots els 
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nens i nenes, ja que fem treball cooperatiu. És a dir els nens treballen a partir de 

grups heterogenis i busquen informació dels temes que treballem en els projectes 

de manera conjunta” 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes comparteixen el seu coneixement i les 

seves habilitats 

 

Analitzar si el treball cooperatiu fomenta que l’alumnat 

comparteixi els pensaments, coneixements i habilitats. 

 

Activitat escola Saavedra: 

 

En el projecte de Les màquines, els nens i nenes van elaborar un mural de manera 

cooperativa. Un cop acabat, els nens i nenes explicaven a la resta de companys el 

que havien après. 

 

 

Entrevista Montse, mestra de l’Escola Pia d’Olot: 

 

“És a dir, quan estan tots a la mateixa taula, allà poden dir les seves opinions, els 

seus aprenentatges, els seus sentiments, si es senten bé com si no, perquè jo crec 

que això és important també, i encara no ho havia tret, i llavors crec que les seves 

habilitats jo crec que no es tanquen a dins l’aula, sinó que passen sempre, és a dir, 

que passen en pati, que passen quan anem a una excursió, que passa a dins l’aula 

també, però amb el treball en petit grup, crec que és bo això, i també una de les 

parts que potenciem molt en aquesta escola és a la tutoria.” 
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Annex 6: Entrevista a la Carme de l’escola Saavedra, transcrita: 

Hola, estem a l’escola Saavedra de Tarragona, són les 11 del matí i ens trobem en 

una aula de l’escola per entrevistar a la Carme, la tutora del quart curs de primària. Li 

fa l’entrevista la Sara Monclús per parlar de l’educació inclusiva i el treball per 

projectes. 

1- Com defineixes l’educació inclusiva?  

- Penso que l’educació inclusiva és aquella que atén a tots als nens i  nenes amb 

igualtat i sense fer diferencies entre ells. 

- Penses que aquesta escola és inclusiva? Per què? 

- Sí. Penso que és una escola totalment inclusiva, primerament perquè el centre 

admet sense cap tipus de dubte a tot l’alumnat ja siguin nens i nenes de 

famílies immigrants, que es el que predomina més a l'escola, nens amb 

necessitats educatives sense fer diferencies...A mes  s’intenta, en tot moment, 

que aquests tinguin un paper actiu dins l’escola, és a dir que tots els nens i 

nenes tinguin les mateixes possibilitats de participar de totes les activitats que 

es realitzen en el centre,  que aquests es sentin acollits i es sentin agust a 

l’escola. 

A mes, també es tenen molt en conte les famílies i s’intenta que aquestes 

col·laborin amb el centre d’una manera molt estreta.  

- I com ho feu això? Com promoveu la participació de les famílies? 

- Doncs en tot moment, se'ls informa de les activitats que es porten a terme a 

l'escola i també se'ls i dona la possibilitat de participar-hi, ja sigui en projectes 

que es realitzen o en activitats puntuals. Per exemple ara que ha sigut sant 

Jordi han vingut pares a explicar contes típics del seu país, hi han pares que 

expliquen el conte conjuntament amb els seus fills,  els nens els ajuden o els i 

fan de traductors o el que sigui. Tot això els agrada molt als nens, veure com 

els seus pares s'impliquen amb l'escola fa que es sentint protagonistes. 

 

2- A l’aula com fomentes la participació de tots els infants?  

- A la classe treballem molt per projectes i això ja implica la participació de tots 

els nens i nenes, ja que fem treball cooperatiu. És a dir els nens treballen a 

partir de grups heterogenis i busquen informació dels temes que treballem de 

manera conjunta. A més desprès, per exemple, en alguns casos d’aquesta 

informació que han trobat en fan un mural i el presenten a la classe, d'aquesta 

manera transmeten el que han après als altres nens. Tots hi participen en el 

grau en que cada un pot, els que  no coneixen gaire la llengua potser parlen 
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menys, però s'esforcen per  fer-ho el millor possible. A més, també fem 

activitats que penso que poden captar el seu interès, és a dir activitats que els 

puguin motivar i  d'aquesta manera també s’aconsegueix que els nens i nenes 

s’impliquin d'una manera més directa i participin més en els treballs que fem. 

Per exemple fem experiments al laboratori on hi participen tots i s’han d'ajudar 

els uns als altres i clar això ja fomenta la participació.  

 

3- Com es té en compte la diversitat d’alumnat en el treball a l’aula? 

- A veure, no a totes hores es treballa igual, per exemple a les hores que es fan 

assignatures troncals com el català o les matemàtiques, els nens que fa menys 

temps que han arribat a l’escola, assisteixen a l’aula d'acollida perquè han de 

treballar més concretament el vocabulari basic. 

Les hores que es treballa conjuntament a l’aula, clar, tots els mestres som 

conscients que a l’aula hi ha diversitat i per tant intentem respectar sempre els 

diferents ritmes, ajudant d'una manera més directa als alumnes que més ho 

necessiten, inclús en algunes hores entren a la classe mestres de suport per 

poder donar el màxim d'atenció possible a tots els nens que ho necessiten.  

 

4- Què en penses de que la diferència entre els infants s’utilitzi com un 

recurs d’aprenentatge?  

- A veure, jo penso que està molt bé que s'utilitzin les diferències dels nens, 

perquè les diferències no tenen perquè ser negatives, al contrari, és a dir, per 

exemple, a l’escola hi ha moltes diferències culturals i ens va molt bé utilitzar-

les per a que els nens i nenes es puguin enriquir els uns amb altres  coneixent 

la gran diversitat de cultures que hi tenim. 

- Quins són els aspectes positius de que la diferència entre els infants 

s’utilitzi com un recurs d’aprenentatge?  

- Els aspectes positius penso que és això, és a dir el fet que els nens i nenes 

coneguin aquestes diferències i també en siguin conscients. Per tant penso que 

els mestres sempre que es pugui les hem d'aprofitar i enfocar-les des de un 

punt de vista positiu i com un element que ens pot ajudar a treballar molts 

aspectes, perquè al fi i al cap tots som diferents i son aquestes diferencies les 

que ens fan que puguem aprendre coses dels uns als altres. Per exemple quan 

treballem el treball cooperatiu aquestes diferencies també es fomenten molt 

perquè els nens i nenes s'ajuden entre ells i arriben a acords encara que hi 

hagin diferencies individuals. 

- I les dificultats? 
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- Bé, s’ha de fer sempre amb molt de respecte i enfocar-ho com una cosa  

positiva, es veritat que no sempre es fàcil, perquè al fi i al cap son nens i hi ha 

coses que no les entenen, però per això sempre procurem partir d’aquestes 

diferencies per a que ells mateixos ho acabin enfocant també com una cosa 

enriquidora i no com una barrera de l'aprenentatge. Nosaltres sempre diem que 

quan els nens entren a l’escola, tots som de l’escola i que per tant tots som 

iguals, no hi ha d’haver diferencies entre nosaltres , i els alumnes han d'estar 

valorats tots de la mateixa manera. 

 

5- Com comparteix l’alumnat el seu coneixement i les seves habilitats? 

- A veure penso que a partir del treball cooperatiu l’alumne ja te moltes 

possibilitats de compartir els seus coneixements i les seves habilitats amb la 

resta de nens i nenes. A més nosaltres ja procurem sempre que l’aula també 

afavoreixi aquesta interacció, les taules estan organitzades de manera 

cooperativa i es fomenta molt el diàleg, es a dir com a mestra intento que els 

nens sempre tinguin ocasions per poder discutir i canviar opinions i explicar als 

altres els seus coneixements, per tant faig sempre moltes preguntes i també els 

hi dono, com he dit abans a l'altra pregunta, oportunitats per exposar treballs. A 

veure principalment procuro guiar-los i no donar-los hi la feina feta, es a dir que 

siguin ells qui arribin a les conclusions i les comparteixin amb els seus 

companys.  

 

6- Quan penses que hi ha bon clima a l’aula?  

- Penso que hi ha un bon clima a l'aula quan els nens i nenes s’ajuden i es 

respecten entre ells, es a dir que es respecten els torns de paraula, que 

s’escolten... També penso que hi ha un bon clima quan aconsegueixes que els 

nens i nenes s'involucren amb la tasca que estan realitzant i disfruten fent-la. 

Penso que tot això fa que hi hagi un bon ambient de treball i que per tant els 

nens i nenes poden aprendre més i millor. 

- Com afavoreixes aconsegueixes que el clima sigui favorable? 

- Primerament el que sempre intento es que els nens i nenes es sentint agust a 

l'aula i amb els seus companys. Penso que les bones relacions entre ells són 

essencials perquè hi hagi un bon clima i per tant procuro fer algunes activitats 

de cohesió de grup, que els nens i nenes tinguin la oportunitat de dir-se les 

coses bones i valorar-se els uns als altres. També  quan hi ha algun conflicte el 

parlem i el solucionem al moment, és a dir no el deixem passar sinó que 

procurem arribar sempre a un acord. També acostumo a felicitar molt als nens i 
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nenes perquè penso que això els fa sentir bé amb ells mateixos i també es una 

manera de motivar-los, es a dir sempre els hi valoro les coses bones i quan 

s'equivoquen procuro enfocar-ho també des de un punt de vista positiu i com 

un algú que son capaços de millorar.  

 

7- De quina manera els mestres i les mestres proporcionen oportunitats de 

treballar cooperativament? Organització de l’aula.  

- A veure  crec que la millor manera de fer-ho és en la distribució de les taules, 

aquestes les tenim agrupades de manera que es facilita als nens el treballà 

cara a cara. 

 

8- Existeix la docència compartida al centre? (dos mestres per aula). Quin 

rol té cada mestra? 

- Sí, ja t'he dit que hi ha  algunes hores en que  entra algun mestre a fer suport 

però tot i així qui condueix la classe es el tutor. Va molt bé que entri un altre 

mestra dins a la classe ja que d'aquesta és poden donar ajudes més ajustades 

a les necessitats de tots els nens i nenes. 

 

9- Com aprenen i què aprenen els infants quan treballen per projectes?  

- Penso que amb el treball per projectes els nens i nenes van aprenen i adquirint 

conceptes sense donar-se'n conta, es a dir d'una més dinàmica i motivadora. 

Quan treballen per projectes els nens s'impliquen amb les tasques d'una 

manera mes directa i són ells mateixos els qui descobreixen els conceptes i els 

qui arriben a les conclusions. A més això ho aconsegueixen a partir de 

l'experimentació i la manipulació i penso que quan observes amb els teus 

propis ulls i a partir d’una experiència aprens molt més que quan simplement 

t'ho expliquen.  

- Quina valoració en fas d’aquest treball? 

- Bé jo, a partir de la meva experiència, en faig una valoració molt bona, crec que 

els nens aprenen més.  

- I quines dificultats penses que té aquest treball? 

- La veritat és que pel mestre és molt més laboriós, perquè el mestre ha d'anar al 

ritme que van els nens i es un treball que varia dia a dia per tant requereix més 

esforç i mes dedicació, però alhora quan veus que els nens aprenen i que s’ho 

passen bé es molt gratificant. 
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10- Com penses que el treball per projectes fomenta la inclusió, si es que la 

fomenta? 

- Penso que si que la fomenta, perquè els nens i nenes treballen conjuntament 

en tot moment i per tant  tots els nens i nenes es senten part   del grup. 
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Annex 7: Entrevista a la Montse de l’Escola Pia d’Olot, transcrita: 

Bona tarda, estem  a una escola d’Olot, són les tres de la tarda i ens trobem a la 

classe per entrevistar a Montse, pedagoga i mestra d’educació primària, també tutora 

de 4t li fa l’entrevista la Mònica per parlar de l’educació inclusiva i el treball per 

projectes.  

 

1- Montse com defineixes l’educació inclusiva?  

Bueno, penso que és aquella educació en que no es deixa de banda cap nen, 

és a dir, és independent de si té una cultura o una llengua o uns aprenentatges 

diferents a tots els altres. Jo crec també que és una educació en que a dins 

l’aula hi és tothom, és a dir, tant hi és aquell nen que és àrab, com el nen que 

té un trastorn, com el que és més lent treballant, és una educació en què es té 

en compte a tothom, perquè tothom té coses bones i tothom té coses que no 

són tan bones, però jo crec que és una escola això no, que vol potenciar això. 

- I penses que aquesta escola és inclusiva?  

- Sí, jo, jo penso que sí. És a dir, si que ho és, hi ha coses que encara estem 

lluny de lu que hauria de ser, però jo crec que sí. Jo crec a dins les aules, tant a 

la meva, com a la dels meus companys es té en compte això, a part que fa 

anys que hi estem treballant, ja des de l’escola que estem, com a nivell de 

comarca, és a dir, fa com uns quinze anys ens van venir tots els immigrants 

que això va ser una cosa que no estàvem acostumats, els vam integrar, vull dir, 

jo crec que ara és el nostre dia a dia, que no ens afecta, i no afecta ni als 

mestres, ni els companys, ni els nens, vull dir que jo crec que sí que ho és, i 

que es té en compte a tothom, i ens és indiferent si un parla musulmà, si té un 

color diferent, si és més petit, si és més baix, vull dir que jo crec que sí que ho 

fem. 

 

2- I a l’aula com fomentes la participació de tots els infants?  

- Bueno, crec que la participació és el motor de l’educació, crec que els nens han 

de ser els protagonistes, és a dir, ja hem passat d’una educació com més 

tradicional, en que, què és la que jo he viscut eh? Que hi havia el mestre allà 

que parlava, parlava, parlava amb el llibre de text tan pesat, no? que deies 

hòstia un altre cop medi, per exemple, no? I ara jo crec que és nen que 

participa, és el protagonista, és a dir, el nen sempre s’ha de sentir el 

protagonista del seu procés, sempre, és a dir, ha de tenir jo crec, ganes de 
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venir a l’escola, per què, perquè allà no és un toston, sinó que ve a aprendre, i 

que, i que decideix com vol aprendre, quan vol aprendre, què vol aprendre i 

amb qui vol aprendre, jo crec que la participació és el què mou l’educació. 

 

3- Com tens en compte la diversitat d’alumnat en el treball a l’aula? 

- Bueno, a veure, lu de la diversitat, com el tinc... a veure, bueno, jo crec que la 

tinc força en compte i intento que la diversitat no es noti molt a nivell grup-

classe, llavors que faig, sobretot amb el que fem a l’escola, i amb el què 

potenciem és el treball cooperatiu, és a dir, amb totes les assignatures, n’hi ha 

que més, n’hi ha que més, n’hi ha que més, n’hi ha que menys per el seu 

programa diguéssim, però jo crec que en el treball amb grup cooperatiu, 

sempre és amb el que atens més la diversitat, i sobretot mai, amb el que no 

fem, és a dir, amb aquells nens que tenen unes dificultats o uns trastorns 

d’aprenentatge els apartem, és a dir, que no, que no els estigmatitzem, que no 

tothom sàpiga que aquells nens els hi costa, sinó que s’han ben integrat i amb 

el treball cooperatiu jo crec que es fa molt això. 

 

4- I què en penses que la diferència entre els infants s’utilitzi com un recurs 

d’aprenentatge?  

- Ostrens, jo trobo que és molt positiu, perquè per exemple amb l’expressió 

escrita, que és un dels punts on es veu possiblement més o un dels que es veu 

més, jo crec que en el treball en petit grup o en parelles on els dos nivells 

d’aprenentatge no són els mateixos, sinó que són diferents, o sigui és un 

aprenentatge mutu, és a dir el que en sap més li pot donar tècniques o 

estratègies amb el que en sap menys, però el que en sap menys, mai hem 

pensat que no pugui dir coses bé, o que no pugui fer bé les coses, o sigui que 

és un aprenentatge mutu, i penso que s’ha de potenciar això, que no s’ha de 

tancar els nens bons amb els que són bons, i els que no ho són amb els que no 

ho són, sinó ostres, els hem de connectar aquests nens, jo és el que faig, o és 

el que intento, bueno jo dic faig, vull dir fem a l’escola. Vale? 

- I penses que hi ha dificultats? 

- Amb dificultats en quin sentit, amb el que jo porti a terme això de la diferència? 

Home és clar que hi ha dificultats, perquè és clar, què és el més fàcil no? Que 

jo entri per la porta i jo sàpiga quin és el més bo o els més bons, els que no ho 

són tant I els NEE, i que faci com dues capses no? La dels bons que jo no tinc 

cap problema i jo doni classe per els més bons, això és molt fàcil, perquè és 

clar, això és el que passava abans no? Que n’hi havia uns de molt bons, uns 
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que no tant i uns que bueno anaven fent pobrets, clar això és molt fàcil. Quan 

tu dius, bueno, un, dos, tres nivells, o un, dos, tres tipus de persones i els vols 

ficar dintre la mateixa caixa això et crea com una dificultat o com més feina 

com a tutora o com a mestra, clar això porta més feina, però jo crec que és una 

feina maca no? Jo quan veig nens, per exemple, que al llarg del curs han anat 

millorant i en el principi deies, ostres aquest, però veus que al llarg del curs, 

ostres han fet coses i les han fet bé, dius ostres, et fiques com una medalla no? 

De dir ostres, si que t’ha costat, si que has suat, però crec que és molt bo, i és 

molt bo per ells mateixos eh? Per els nens, perquè hi ha nens que també suen 

però quan veus que tu vas allà i els hi dius que ho has fet molt bé, veus en, per 

exemple en Marc t’ha donat suport i ho heu fet junts, ells estan contents que no 

pas que els hi diguis és que tu no ho pots fer-ho, però si que és una dificultat, ja 

no per el... és més feina, és a dir, és més feina, és a dir, tu cada petit grup que 

fas, tu has d’anar..., o sigui que no pots començar el setembre amb un petit 

grup i acabar el juny amb el mateix petit grup, tu has d’anar movent, com a 

tutora tu has de tenir clar quins moviments hi ha d’haver, clar això és pensar, 

això no és tant fàcil, portar-ho a terme. 

 

5- Com comparteix l’alumnat el seu coneixement i les seves habilitats? 

- Vale, aaa... jo crec que amb el mètode que ara fem servir, que és com el 

mètode projectes, però que ja no el diem, sinó que diem II+D, un dels 

fonaments és el grup cooperatiu. Llavors com ho potenciem? Amb el grup 

cooperatiu. És a dir, quan estan tots a la mateixa taula, allà poden dir les seves 

opinions, els seus aprenentatges, els seus sentiments, si es senten bé com si 

no, perquè jo crec que això és important també, i encara no ho havia tret, i 

llavors crec que les seves habilitats jo crec que no es tanquen a dins l’aula, 

sinó que passen sempre, és a dir, que passen en pati, que passen quan anem 

a una excursió, que passa a dins l’aula també, però amb el treball en petit grup, 

crec que és bo això, i també una de les parts que potenciem molt en aquesta 

escola és a la tutoria. Durant una hora a la setmana fem assemblea i llavors 

ells poden dir la seva, vull dir que això jo crec que no s’ha de perdre que ells 

puguin dir, perquè ells és quan se senten protagonistes els nens. 

- I quan feu aquests grups cooperatius hi ha responsables, sempre és el 

mateix o va canviant? 

- No, sempre quan fem per exemple una II+D amb petit grup, sempre hi ha un 

portaveu, sempre en diem portaveu nosaltres. I llavors en cada sessió, si la 

sessió dura una hora o una hora i mitja és un portaveu de cada grup, i a la 
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sessió que ve després o la setmana que ve canvia, és a dir, tothom ha de ser el 

portaveu, tothom ha d’adquirir les habilitats que té ser un portaveu. Això és un 

dels punts que també trobo que està molt bé. Vale? És a dir, que qualsevol nen 

ha de passar per aquest paper, perquè què és el que passava fa anys no? Que 

el portaveu o el que parlava sempre, era el de sempre, o els de sempre, i ara el 

portaveu sap que s’ha d’anar canviant, i que té unes habilitats que ha de fer i 

que ha de parlar en públic. Llavors el portaveu gira, que jo crec que és bo això i 

que no s’estigmatitza tant amb el bons són els portaveus, ara aquí passa 

tothom i n’hi ha que més habilitat o n’hi ha que no, però vull dir que això jo crec 

que s’ha d’anar adquirint. 

- I d’aquesta manera també agafen més responsabilitat de cara el treball, 

no? També s’involucren més quan és el portaveu? 

- Sí, jo penso que sí. Sobretot amb els nens que tenen més dificultats no? 

Perquè per ells era molt fàcil que un portaveu fos el de sempre, perquè era el 

de sempre i ho portava tot, i en canvi, ara ells han de dir si han de frenar una 

discussió de dir Ep! Ei nois! Això no toca, jo crec surt això, que és una 

competència, també que hem de dir. Jo crec que si que està bé això. 

 

6- Com penses que hi ha bon clima a l’aula? 

- Jo penso que hi ha un bon... havera clima a l’aula. Jo crec que bueno, quan 

tothom pot dir la seva, sempre amb respecte, és a dir, que no hi hagi cap mala 

interpretació d’una paraula, és a dir, quan tothom pot dir la seva, quan hi ha un 

bon feeling amb els companys i amb els mestres també, no ho sé, jo crec que 

és així. 

-  I clar aquest bon clima a l’aula no és d’un dia per l’altre, això és un 

procés llarg?  

- Síii.  

- Llavors com ho fas perquè aquest clima sigui favorable? 

- Bueno, jo crec que tot el que involucra lu de l’escola és el que ho afavoreix, ja 

no és a dins l’aula que és on es veu més, però jo crec que és tot el que portem 

fent des del juny fins el set... ai! Des del setembre, perdó fins al juny, és a dir, 

per exemple amb un treball cooperatiu, quan anem una excursió, que hem fet 

una vivència no? Per exemple quan un nen és el seu aniversari, que li cantem, 

jo que sé que quan per exemple, un nen diu mira que jo he trobat aquesta 

cançó que m’ha fet pensar amb tots vosaltres, i la fiquem i l’escoltem, jo crec 

que és tot no? Jo no ho sé, és el bon feeling que tens amb els nens, amb el 

mestre, jo crec que si no hi ha un bon feelig mestre-nens, aquest bon clima no 
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s’aporta mai. Però jo crec que és tot, no és dins l’aula, és tot. És a dir, tu pots 

veure un bon clima d’aula però no és el que passa a les quatre parets, és el 

que passa en el pati, que juguem junts per exemple, o en unes convivències, 

és tot que des de setembre fins a juny et fa crear, saps? I que te’ls estimes, i 

que t’estimen també, jo crec que quan venen i et fan una abraçada, dius, ostres 

això és maco no? Que això no sempre passa, perquè hi ha nens que no ho fan 

mai, però dius, bueno no ho sé, o estan fen feina i et miren i dius... ostres, 

saps? (un cop de vent tanca la porta), es que hi ha una mica de vent. 

 

7- De quina manera els mestres i les mestres proporcionen oportunitats de 

treballar cooperativament?  

- Vale, jo crec que ho fem sempre. Jo crec que ho fem sempre. En assignatures 

més i en assignatures menys, però jo crec que ho fem sempre, tant els tutors 

com els especialistes intentem sempre de fer un treball cooperatiu. Per 

exemple, jo et parlaré com a tutora, vale? És a dir, on treballem més 

cooperativament, més amb grup, és l’àrea de Medi, tant medi natural i com 

medi social, que ja t’he explicat que fem lu de la II+D, llavors per exemple 

mates per entendre uns continguts que a vegades són molt abstractes, fem 

experimentació, per exemple, anem a medir el pati o fem una circumferència en 

el pati de l’escola o fem l’arc, totes les parts, per exemple, o agafem aigua i 

mesurem litres i així, això ho fem amb treball cooperatiu sempre. I llavors on es 

fa també és amb educació plàstica, totes les activitats que es fan és amb petit 

grup. Sempre ens hem de basar en sobretot medi, que són ells mateixos que 

van guiant eh? És a dir, que tu pots dir una pregunta, però són ells els que fan 

unes hipòtesis, unes cerca, jo mai els hi dic, un ... per exemple en tema mates 

un litre són quatre quarts, jo mai els hi he dit, els hi he agafat una ampolla d’un 

litre i diferents de quart, i ells han experimentat, jo crec que ho fem sempre, jo 

crec, que és la nostra base, és que si no ho fem així, no hi ha futur, eh? Perquè 

tots per les habilitats es tanquen eh? 

 

8- Existeix la docència compartida al centre? (dos mestres per aula).  

- Bueno, si però poc. Poc, és el que jo dic sempre, que jo crec que s’ha de 

potenciar això. Perquè en tema pública hi és molt, amb la concertada no hi és 

tant, però en aquesta escola, si que hi ha hores o estones que si que hi ha dos 

mestres. És a dir, per exemple on ho podem trobar és en els tallers mates, en 

que hi ha dues persones, i en els tallers de llengua catalana que es treballa 

sobretot l’expressió escrita.  
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Llavors què és el que afavoreix dos mestres a dins l’aula? Una atenció més 

individualitzada. És a dir, que tu tens en compte a tots els nens, perquè els tens 

tots a dins l’aula, mai t’asseus amb els de dificultats, tots junts com en una 

classe normal, i llavors tu els pots atendre millor. Llavors jo crec que sí que és 

bo. Llavors amb la mestra, si jo tinc una altra mestra, mai una es superiora a 

l’altra, sinó que totes dos fem les mateixes tasques. És a dir, si hem de llegir un 

text amb un nen que té un trastorn tant ho faig jo, com ho fa la meva companya 

o el meu company. Vull dir que no hi ha diferències, sinó que totes dos o tots 

dos fem el mateix. 

- Teniu el mateix rol, no? 

- Sí, i el que és bo és que jo sóc tutora, per exemple no? I ells em coneixen i jo 

ho porto a terme tot. Però quan hi ha l’altre docent no tots vénen cap a mi, és a 

dir, com a la tutora, sinó que saben que tant jo, com el meu company o la meva 

companya fem lu mateix, per tant que tant poden anar amb mi com la meva 

companya. I és bo per ells, perquè veuen diferents mestres. En l’educació 

primària passa no això? Que estan molt tancats amb la tutora, en veure moltes 

i moltes hores a la tutora o el tutor, i llavors amb els especialistes, sí que els 

veuen però són puntuals, i en canvi si hi ha dos mestres veuen diferents coses, 

i veuen també que el que no sap fer un, o el que no sabem a vegades, o ens 

equivoquem, doncs ens complementa l’altre. I jo això sempre els hi dic, això és 

el que heu de fer vosaltres. Si això em passa amb una companya, aquesta 

complementació, doncs és el que heu de portar vosaltres també, i penso que 

és bo. Però jo torno eh? Vull més mestres a l’aula, dos! Perquè ostres! 

 

9- Com aprenen i què aprenen quan els infants treballen per projectes, 

bueno el què has dit II+D?  

- Vale, començarem per el com i llavors farem el què. Perquè sinó pot ser... o 

potser o faig bé eh? Comencem per el com. Com aprenen? Jo sempre els hi 

dic que l’aprenentatge que ells porten és de participació vale?. I que són com 

uns científics, com uns petits científics jo sempre els hi dic, vale? I llavors com 

aprenen? Aprenen pensant, pensant sobretot el pensar, comencen pensant, 

llavors ja passen a cercar, que llavors cercar ja hi ha unes habilitats que han 

d’anar adquirint des de ben petits, llavors cerquen, llavors què fan? 

Investiguen, experimenten, és a dir, et podria dir mil verbs, és a dir, en 

definitiva que participen en el seu procés. Jo crec que com aprenen? Doncs, 

aprenen això i penso que des que ho portem a terme la II+D, jo quan entro 
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penso que ells tenen ganes d’aprendre, és a dir que ells saben que no serà un 

toston, sinó que tenen ganes d’aprendre, i això és lu bo.  

Què és el que ells aprenen. Tot el que ells volen, perquè a vegades, com a 

mestra, tu saps què és el que han d’aprendre, perquè és el que ens marquen ja 

des de dalt, has d’aprendre, això, això i això. Vale molt bé, però hi ha molts 

cops que els mateixos nens aprenen més, però no perquè jo els hi digui, ni 

perquè hi hagi una al departament que digui has d’anar fins aquí. No, no, no! 

Són ells mateixos, jo crec que és la part bona que el nen digui, mira ostres he 

vist això i no ho entenc, doncs, vinga fes cerca. Si? 

(Entren 4 mestres a durant l’entrevista, i s’estan una bona estona preguntant 

coses) 

o Perdona, que com que han iterromput l’entrevista  

o Sí sol passar en aquesta escola, digues, digues. 

- Et torno a fer la pregunta, què aprenen els infants quan treballen amb les 

II+D? 

- A veure, jo crec que el què, ho aprenen tot, és a dir tot el que ens marca en el 

departament, que com a mestra tu ho has de tenir clar, perquè llavors quan 

passen unes competències, doncs és el que et demanen, però jo crec que 

sempre van més cap enllà. És a dir, amb el mètode que fem servir de la II+D, la 

metodologia aquesta, jo crec que aprenen més. Perquè tu no et pots tancar 

com a mestra amb uns continguts. Sinó que si el nen et diu mira què he vist 

Montse, i no ho entenc, i com pot ser. Doncs vinga! O fem cerca, fem cerca i si 

s’ha d’experimentar, experimentem! És a dir, que en moltes situacions els nens 

van més enllà del que els hi demanen, però és clar, jo penso que és bo. És a 

dir, que un nen et digui ostres Montse, que he trobat això i vull saber-ne més. 

Ostres! Jo penso que és molt bo això, perquè tu no ets el que li estàs marcant 

és a dir, que vas pujant el llistons, sinó que són ells, que el seu llistó és el que li 

toca però si vol anar a un altre esglaó, a un altre esglaó, doncs, fem-ho! Fem-

ho perquè ets tu que m’ho has demanat, és a dir, jo no t’ho he imposat, perquè 

quan tu imposes algo és quan els nens bufff, fan això no? I en canvi, quan són 

ells i tu els hi dius doncs, vinga nois fem-ho, ostres jo crec que això és súper 

bo, per tant què és el que aprenen? Aprenen tot el que toca i el que potser no 

toca. Vale? 

- La pregunta inicial sempre els i fas tu o ho fan ells? 

- Sempre jo! 

- I llavors a partir de les seves necessitats, van proposant preguntes i com 

has dit mai els hi talles les ales? 
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- Mai els hi tallo! Però pensa que parlem de nens que fan 4t. Vale? Llavors si 

que fa anys que ho fem això, però són nens petits eh? És a dir, que si jo els hi 

proposo un tema com poden ser per exemple plantes, no? Ells em diran, i de 

quin color és la planta? Vale? Clar això ho pots veure, i no totes són iguals. Per 

exemple vam fer una II+D sobre aquest tema, no? I jo els hi vaig dir mireu nois, 

el tema és les plantes, l’any passat vau fer animals i aquest any plantes com a 

ésser viu. I jo els hi vaig dir, nois! Com pot ser que un arbre que ara pesa 

100kg fa 10 anys en peses 10. Ara els nens ja tenen coneixements previs, ja 

saben perquè, ja saben ésser viu, ells ho saben que és un ésser viu, i a partir 

d’aquí ells es van anar plantejant diferents qüestions. És a dir amb els treballs 

amb petits grups surten qüestions que sempre s’exposen eh? És a dir, amb 

una sessió inicial que és les hipòtesis, tothom com a portaveu del petit grup 

surt i diu quines hipòtesis han tret. A partir d’aquestes hipòtesis que jo les vaig 

apuntant, les que coincideixen, són les que fem cerca perquè són les que 

donem com a verdaderes. Llavors n’hi ha, les hipòtesis que queden són les que 

no ho sabem, perquè són les que coincideixen. Però és molt interessant veure 

que en el llarg de tot el procés les hipòtesis que han dit surten també, n’hi ha 

que no són certes, però n’hi ha que sí, i dius això és maco, saps? T’ho he 

contestat això? 

- I aquestes II+D sempre acaben amb un producte? 

- Sempre sí, o sigui si, i és el que en diem fer sortir a fora el que fem, nosaltres 

com en un parlar més col·loquial, eh? I amb un parlar més tècnic si vols, a la 

generalització, és a dir, tot el que fem surt a fora de l’escola, vale? Quan són 

més petits, si que es queda dintre, per exemple els de cicle inicial ho van 

explicar als de P5, per exemple. Però quan ja són una mica més grans, sempre 

intentem que surti a fora. L’última part d’aquesta II+D, o d’una II+D que 

plantegem és un producte, que pot ser tipus un un power point o pot ser per 

exemple, un kid d’algo que els de cicle inicial poden muntar, per exemple, pot 

ser un tríptic, un díptic o pot ser una exposició que vam fera l’Hospici, que és 

un centre, que vam exposar totes les obres d’art, que havíem fet sobre Joan 

Brossa, vull dir això jo crec que és maco també. I és on es té en compte 

l’avaluació. Bueno un moment, que no s’entengui que el producte és 

l’avaluació, és tot, però el producte es té en compte també. I és aquí on 

potenciem la creativitat. És a dir mai els hi diem, nois, per exemple que van fer 

un kid, s’ha de fer una caixa de cartró d’aquestes mides, no! Vam dir, nois, hem 

de fer un kid, tipus, i van portar un joc nosaltres, perquè sapiguessin que és un 

kid per com puc fer créixer una llavor, vale?, quan vam fer lu de les plantes. I 
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llavors ens anirem cap a una altra escola i els hi portarem. I ells, n’hi va haver 

que van portar una llamp de caixa que dic per fer el kid, i n’hi ha que van portar 

una caixa normal, però la van pintar i amb el què intentem també és que aquest 

producte no sigui només a medi, sinó que sigui interdisciplinari, és a dir, que hi 

entrin diferents coses, que hi entri mates, que hi entri llengua catalana per 

exemple, i ha entrat en algun cop english, i entra art, perquè pinten i decoren i 

fan la caixa en diferents parts, vull dir que hi entra tot això, vull dir que el 

producte és el que és vistós i els nens quan ho han de portar a fora estan molt 

contents. 

 

10- I per últim com penses que el treball per projectes fomenta la inclusió, si 

es que la fomenta? 

-  Sí home! Bueno penso que si, que una de les metodologies que de la inclusió 

és el treball per projectes, no? Perquè es basa en el treball cooperatiu, i penso 

que sí, perquè en qualsevol moment, o en un moment una persona pot dir el 

que pensa o pot ser més hàbil que una altra persona. És a dir que tothom té el 

seu moment. Jo penso que si que ho fomenta. El que si que passa, és que en 

lu de l’inclusió ens hem basat molt en el tema projectes i hem deixat fora, de 

banda altres metodologies que també són bones, penso jo, però jo sí que crec 

que el fomenta. 

- Però penses que és un pas cap a la inclusió no? 

- Home! Home! Jo no penso que no sigui un petit pas, sinó que és un pas, un 

pas gran, però el que passa, ja t’ho he dit abans em sembla, perquè aquesta 

educació, o l’educació d’aquí Catalunya, saps? que sigui inclusiva, ens queda 

molt per aprendre, però es que ens queda molt per aprendre a tots. És clar que 

és un pas, són passos que anem fent no?, són passos, perquè si ho comparem 

fa 20 anys d’inclusiva em sembla que en teniem 0, o poques escoles ho eren, 

saps? Però amb les necessitats socials que hi ha ara, actualment, jo crec que 

si que hem d’anar cap aquest camí i són passos que anem fent, home i tant 

que sí! i no és un pas petit, jo penso que és un pas gran. Però que no ens hem 

d’estancar amb el treball per projectes, perquè ara es fa molt i s’ha posat molt 

de moda, però jo crec que hi ha més coses. Però si que pas! I tan que sí!  

 

Montse, aquesta entrevista ja s’ha acabat. Moltes gràcies per la teva participació i per 

haver col·laborat en aquest treball. 
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Si bueno, tu, això, no? Jo crec que has fet una bona entrevista, i quan et vaig tenir a 

pràctiques crec que molt bé. Vull dir que tot això jo crec que ho has viscut aquí no? I 

crec que bueno, és lu important no? Que no pas que vinguis aquí, amb una persona 

que no coneixis ni que hagis vist. Jo crec que jo t’ho he intentat explicar tot, i crec que 

tu ho has viscut que jo crec que és la part maca d’aquest treball. Si? I molta sort! 

 

 

 


