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- Alt grau de participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte.  
- Inversió pública amb la qual s'aplicarà el projecte. 

Arribats a aquest punt convé contrastar les bases anteriors amb les del tan publicitat 
projecte L’Escola Nova 21: Patrocinat i cofinançat per la Fundació La Caixa i la Fundació 
Jaume Bofill. Aquest projecte és un pas més cap a la privatització de l'educació: 

- Perquè intenta que el concepte d'escola com a servei públic sigui igual per a les 
privades concertades que per a les públiques.  

- Perquè significa l'entrada de capital privat a l'escola pública i la promoció descarada 
de l'escola privada  

- Perquè la seva gestió es fonamenta en criteris de cost-resultats i una gestió 
fortament jerarquitzada basada en els decrets de direcció i de plantilles. I que basa 
bona part de les seves propostes en la voluntat del professorat i la disponibilitat de 
les famílies, 

- Intenta minimitzar els factor entorn i factor socioeconòmic. 
- Maximitza el valor de la competitivitat i l'emprenedoria liberal. 
- No té en compte experiències prèvies  

Les diferències són evidents i han estat analitzades en una altra microponència. 

Experiències pedagògiques 

La segona part de la ponència que es refereix a “experiències pedagògiques“, he tingut 
dubtes sobre quina experiència destacar: Projecte educatiu per a la jornada continuada a 
primària, Aula oberta a l'ESO, El barri on vivim, o Un projecte interdisciplinari d'escola. He 
optat per aquest últim per diverses raons: 

- Perquè és de fa 30 anys i avui que es parla de projectes com la gran innovació convé 
recordar que en pedagogia està gairebé tot està inventat i el que fa falta és 
readaptar-ho i  aplicar-ho en nous contextos 

- Perquè és un projecte que parteix del cinema com a fil conductor per interrelacionar 
centres de diverses localitats: Callús, Maresme, Esparraguera, Santa Coloma de 
Gramanet, Barcelona, L'Hospitalet (Publilla Casas). 

- Perquè hi ha alumnat que encara, ara, em recorda aquells projectes i experiències. 

El projecte està publicat en el nº 218 de la revista Butlletí dels mestres, editat per la DG 
d'Ordenació i Innovació Educativa i és aplicable a alumnat de 12 a 16 anys .  

Resumiré el que vam realitzar a l'Hospitalet: 

1. Justificació didàctica: buscar una sortida a la falta de motivació i intentar pal·liar 
tant com sigui possible el fracàs escolar, es modifiquen cursos i cicles pel que fa a 
l'estructura i l'organització. Calia canviar mètodes, formes d'agrupament i aprofitar  
els màxim els recursos  d'espai i de professorat que tenien a l'abast. Aquesta idea, 
juntament amb la necessitat d'agrupacions flexibles i la reducció de ràtio al aula és la 
base del projecte de tallers. 

2. Context: barri de Pubilla Casas a L'Hospitalet de Llobregat 

3. Objectius Generals: 

- Proporcionar una formació integral a l'alumnat, adaptada a les seves 
aptituds, capacitats i interessos 
- Desenvolupar les capacitats d'observació, experimentació i reflexió 
- Conèixer i utilitzar adequadament els diferents instruments i materials de 
cada tècnica 
- Desenvolupar sentiments de convivència i col·laboració entre l'alumnat de 
11 a 16 anys 
- Trencar l'esquema habitual aula /curs  
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4. Estructura del Projecte-Tallers 

- Les àrees educatives : Les assenyalades en el currículum: Llengua catalana, 
castellana, idioma, matemàtiques, naturals,...... 
- Tallers o projectes de: 

a- Tallers de llengües: expressió corporal, dansa, teatre, còmic, 
premsa, cinema 
b- Tallers de ciències: Experiències amb electricitat, construccions 
geomètriques, cinema (llum, lents, so..) 
c- Tallers de socials: el barri, cartografia, gràfics, construcció de 

mapes... 

5. Horaris i agrupació: 

- Matins: agrupació en una aula de cursos paral·lels heterogenis (curs 
ordinari) 
- Tarda: Desenvolupament dels tallers i projectes. 

Agrupació flexible: al llarg del curs , cada alumne ha de passar per 1 taller del grup 
de llengües, 1 del grup de ciències, 1 del grup de socials i dos tallers optatius. 

Primerament, s'explica a l'alumnat el funcionament dels tallers, després l'alumnat els 
tria per ordre de preferència per tal de facilitar la distribució. 

L'adscripció es realitza en sessió conjunta entre el professorat i delegats de curs de 
l'alumnat 

6. Temporalització: el grup-taller o cada projecte té una duració de 7 setmanes, i es 
realitzen en els períodes següents: setembre-octubre, novembre-desembre, gener-
febrer, març-abril, maig-juny 

7. Metodologia: els mètodes són fonamentalment actius, i es basa en la planificació i 
elaboració d'un projecte. 

8. Finançament: tot  el material didàctic  del centre és col·lectiu i s'adquireix amb les 
aportacions que rep el centre del Departament d'Ensenyament (50%) i Ajuntament 
(10%) aportació de les famílies (40%) 

9. Avaluació: es valora l'actitud davant la feina, els hàbits i els objectius assolits. Al 
final de cada taller l'alumnat dona la seva valoració del taller. La qual cosa ens servia 
per modificar-ne alguns aspectes. 

10. Un model de projecte: el taller de cinema: hem d'assenyalar que ens va ser de 
gran ajuda el suport de Lluis Rey i Aurora Maquinay, mestres a Santa Coloma de 
Gramanet i del CRP de l'Hospitalet. El meu reconeixement des d'aquí. 

Tot el taller es basa en un conjunt d'activitats que cal dur a terme per realitzar una 
pel·lícula, comencem en 8mm i acabem en vídeo: 
Activitats realitzades: 

- Argument, tema i guió a partir del visionat de  una pel·lícula del cinema mut, 
facilitades pel CRP de l'H.  
- El llenguatge cinematogràfic: Plans, escenes, seqüències, 
- Tecnologia del cine: Llum, lents, so, trucs,... 
-Espai- Temps-personatges 
- La pel·lícula del taller: l'alumnat inventa i desenvolupa: 
La idea, l'argument, el guió literari i el guió tècnic de la primera seqüència i la 
realització en vinyetes d'aquesta primera seqüència programada.  
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Per grups es selecciona una idea o projecte i finalment, entre tots, se 
selecciona un projecte, que serà la pel·lícula / projecte a realitzar per tot el 
grup. 
Ara , l'estructura del taller ja serà diferent. Fem equips de traball: 

- Guionistes 
- Càmeres 
- Il·luminació 
-Ambientació-decoració-retolistes 
- Actors i actrius 
- Realització i muntatge. 

És evident que alguns alumnes estaven en més d'un grup. 

12. Orientació professional: l’últim dia es fa una relació del camp professional que 
ofereix la indústria del cine i una relació de centres on es pot estudiar cadascuna 
d'aquestes professions: Electricitat, decoració, imatge i so, direcció i realització, 
teatre,... 

13.Valoració final de l'activitat: es fa al final del taller i en general agradava a 
l'alumnat. Amb el temps, el més reconfortant és trobar-te avui amb ex alumnes de 
més 40 anys que recorden amb afecte aquelles experiències i que alguns i algunes  
han provat en el camp dels audiovisuals, vídeo jocs  i sobretots  es va aconseguir 
motivar a l'alumnat i reduir el fracàs escolar. 


