
Pla d’Innovació i millora del projecte interdisciplinari 
“apadrinem el nostre patrimoni: els safareigs de can Martra” 

 
Innovation and improvement plan of the interdisciplinary project  

"We sponsor our heritage: the washbasins of Martra" 
 

Roser Tarrés i Masnou1 
Escola Les Roques de Vilanova de Sau 

rtarres@xtec.cat 
 

RESUM: 

Aquest article  s’enmarca dins del Màster interUniversitari de Millora dels Ensenyaments de l’Educació 

Infantil i Primària, Màster promogut pel Departament d’Educació amb l’objectiu de formar professionals 

que impulsin processos de millora i innovació a diferents escoles de la Catalunya Central. 

El projecte d’innovació i millora que presento s’ha portat a terme en una escola de 19 alumnes 

distribuïts en dues aules i  parteix del treball intergeneracional amb la gent del poble per redescobrir i 

donar valor a un espai actualment en desús: els safareigs del poble. Aquest projecte interdisciplinari, 

per la mateixa necessitat (o exigència) de l’escola rural ha estat multinivell i bona part de les sessions 

fent co-docència; està inclòs dins del Programa del Departament d’Educació “Apadrinem el nostre 

Patrimoni” i del Pla d’entorn del Centre. Per tal d’implementar-lo  s’han seguit les cinc fases que Lago, 

Onrubia & Huguet (2012) especifiquen en tot Procés d’innovació i millora, arribant al desenvolupament 

de totes elles, aspecte que facilita  la reflexió, revisió i millora de la proposta plantejada per a la seva 

posterior consolidació.  

PARAULES CLAU: Escola rural, Projecte interdisciplinari multinivell, treball intergeneracional, pla 

d’entorn, co-docència, Programa “apadrinem el nostre Patrimoni” 

ABSTRACT 

This project of improvement and innovation has been applied with 19 students and started with the 

intergenerational work in the same village to rediscover and promote a forgotten public place: the 

town’s public washing place. This project is interdisciplinary due to the same needs and demands from 

this rural school. The project has taught students from different ages and levels and most of the 

sessions have been taught with more than one teacher in the classroom (co-teaching). This project is 

included within the programme from the department of education «sponsor our heritage: the 

washbasins of Can Martra» and from the environtmental project of the school. In order to put it into 

practice I have followed the 5 steps that Lago, Onrubia and Huguet (2012) specify in all innovation and 

                                                           
1 Dades de l’autora. Diplomada per la UVic en Magisteri Ed. Especial i llicenciada per la UAB en Psicopedagogia s’ha 
dedicat molts anys a l’educació especial  en escoles de doble línia;  actualment és mestra de l’escola rural Les 
Roques de Vilanova de Sau. Ha dedicat gran part de la seva vida a l’educació no-formal, d’aquí l’interès de realitzar 
aprenentatges fora de l’aula, en xarxa amb l’entorn social i els espais naturals. 
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improvement processes, reaching the development and promoting reflexion, revision and improvement 

of the proposals for its future consolidation. 

KEY WORDS: rural school, interdisciplinary multi-level, intergeneration work, environment plan, co-

teaching, programme «sponsor our heritage». 

 

1 . INTRODUCCIÓ: 

El motiu d’aquest article és exposar el procés d’innovació que ha seguit una escola rural per introduir 

millores metodològiques principalment en l’àmbit de coneixement del medi, concretament en la 

dimensió món actual però el fet d’introduir petites variacions en les condicions inicials d'un sistema 

dinàmic com és un centre educatiu, aquestes poden produir grans variacions a tots els àmbits de 

l’escola i a llarg termini; és a dir, ens hem trobat davant l”’efecte papallona” tal i com és conegut 

popularment aquest comportament i n’explicaré els motius. 

Per aconseguir les cinc competències de la dimensió món actual s’ha dissenyat una proposta que es 

desenvolupa a partir d’un projecte interdisciplinari, treballant des de  totes les àrees i  implicant-s’hi els 

quatre docents del centre. Aquesta millora s’aprofita del coneixement de quatre sectors: 

• Coneixement científic en innovació educativa a partir de la formació rebuda  dels professionals de 

la UVic-UCC i de la UOC 

• Coneixements  dels quatre mestres de l’escola 

• Coneixement social i històric amb la interacció directa amb els avis/es del poble 

• Coneixements biològics i d’ecologia amb el treball i contacte amb els guardes del Parc Natural 

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la predisposició dels mestres a sortir de la seva zona de 

confort i “obrir mires”, aspectes que han portat a plantejar-nos l’anàlisi de la metodologia d’investigar a 

nivell de centre i la posterior reflexió de com ajudem a construir el coneixement a tots nivells. Per tant 

ens hem plantejat els següents objectius: 

1. Implementar el projecte “apadrinem el nostre Patrimoni” com a projecte interdisciplinari dins el Pla 

d’Entorn. 

1.1 Actualitzar la metodologia de treball pròpia en quan a investigació científica i recerca històrica 

utilitzant el poble com a recurs 

1.2 Portar a terme el projecte “Apadrinem el nostre patrimoni: els safareig de Can Martra”. 

1.3 Realitzar tres productes finals de servei a la comunitat:  

• tríptic informatiu trilingüe (subvencionat per l’Ajuntament i distribuït al Punt d’Informació 
Turística de Vilanova de Sau). 

• vídeo amb l’explicació històrico-social del què eren i representaven els safareigs al 1900. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A0mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A0mic


3 
 

• vídeo amb la recreació d’una escena històrica 

 

El procés per assolir aquest objectiu ha tingut un resultat tant o més útil que l’objectiu en sí que 

perseguíem: tenim ara un document marc amb una estructura pràctica per convertir totes  les activitats 

del Pla d’Entorn en projectes interdisciplinaris, ara tenim la capacitat i  la confiança que dona 

l’experiència per fer-ho,  i això per a nosaltres és un “plus” molt valuós. 

La introducció d’aquest procés de millora a l’escola s’ha portat a terme seguint les fases de Lago, 

Onrubia & Huguet (2012) que s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquest curs 2018-19. He organitzat 

l’article de manera que el primer apartat està centrat en la fonamentació teòrica de la del contingut de 

millora contextualitzat en una escola rural. Aquesta primera part està dividida en dos subapartats que 

són en primer lloc les línies que defineixen i marquen la manera de treballar de la nostra escola i  els 

fonaments del projecte “Apadrinem el nostre patrimoni”, que és l’objecte del procés d’innovació i 

millora, motiu d’aquest article.  

En el segon apartat s’explica el procés que ha seguit l’escola aplicant les cinc fases de millora. L’article 

acaba amb  les conclusions finals i les perspectives de millora i consolidació com a línia pedagògica 

del centre. 

 

2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE LA INNOVACIÓ I MILLORA 

2.1. FONAMENTACIÓ TEÒRICA DE LA  REALITAT DE L’ESCOLA RURAL: UNA REALITAT QUE 

ENS FA PARLAR DE METODOLOGIES, ENFOCS, DIDÀCTICA, DINÀMIQUES... 

L’escola Les Roques com totes les escoles situades en entorn rurals gaudeixen del privilegi de poder 

utilitzar molt fàcilment l’entorn com escenari per a l’aprenentatge, essent-ne actors i actrius tot el poble 

sencer i cal aprofitar aquest potencial com una oportunitat més que ens ofereix aquest entorn. Com a 

mestra d’una escoleta rural  binària (2 aules) em veig amb la necessitat d’explicar una mica la nostra 

realitat tant dins com fora de l’aula. 

L’escola rural no solament té un valor educatiu, sinó que també posseeix un component social, en la 

mesura que afavoreix les interaccions que l’articulen i serveix de focus cultural, considerant-nos un 

agent cohesionador de l’entorn. Segons el secretariat d’Escola Rural de Catalunya (2011) és “l’escola 

de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública; és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, 

que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que 

aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge” i nosaltres compartim totalment 

aquesta idea. En aquest context on l’alumnat està agrupat en edats diferents, l’aprenentatge 

cooperatiu, l’aprenentatge horitzontal, l’ajuda mútua..., sorgeixen espontàniament per la mateixa 
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necessitat (o exigència) de la realitat de l’escoleta, ja que nens/es d’edats diferents estan compartint 

una sola mestra en un mateix espai i realitzant bona part del temps, activitats diferents que tindran 

possiblement en algun moment algun punt en comú amb les activitats dels altres companys/es;  és 

aquesta exigència de la quotidianitat que fa que tinguem representades i combinades dins l’aula totes 

o bona part de les metodologies de treball que han existit a casa nostra, podent-nos remuntar des de 

la República fins a les estratègies metodològiques que estan més de voga en l’actualitat. 

Segons Torres, (2017) “Dos factores son claves en la calidad de un sistema multigrado: la formación 

docente y la disponibilidad de materiales adecuados para la enseñanza y el aprendizaje en este tipo 

de entorno. El profesor tiene el rol de un facilitador que debe repartirse entre todos los alumnos, 

orientando y resolviendo preguntas. Los alumnos deben trabajar solos y en grupo, con la ayuda de 

otros alumnos.” 

Segons Soler (1999:22) “per tal de donar resposta a aquesta realitat, “els/les mestres d’escola rural els 

cal tenir una formació bàsica, completada amb una didàctica que doni resposta a la 

multidimensionalitat i la simultaneïtat de fenòmens  de l’aula a partir de plantejaments globalitzadors i 

interdisciplinaris i de plans de treball que afavoreixin l’autonomia personal dels alumnes”.  

I segons Feu & Soler (2001:141-142) “Des dels principis de la renovació pedagògica a casa nostra al 

llarg del primer terç del segle XX fins als nostres dies ens trobem amb diversos treballs, articles i 

experiències realitzats per mestres rurals que expliquen com es pot adaptar l’escola al medi. Ara no es 

tracta pas d’explicar-los, però sí que ens sembla oportú sistematitzar algunes de les recomanacions 

que se’n dedueixen. A grosso modo podem parlar de cinc suggeriments: 1) que el mestre conegui amb 

profunditat el medi on s’ubica l’escola, 2) que el currículum escolar incorpori coneixements de l’entorn, 

3) que l’activitat pedagògica sigui impartida per agents plurals, 4) que els espais educatius on es 

realitzin els aprenentatges transcendeixin els murs de l’escola i 5) que l’escola s’obri a la comunitat. 

Tots aquests suggeriments només es poden portar a terme en la mesura que l’escola aprofiti al màxim 

la flexibilitat organitzativa inherent a l’escola rural”. 

És per aquest motiu que tenim un potent Pla d’Entorn que és motor de treball, generador de 

propostes i agent cohesionador; propostes que donen respostes reals i com la vida mateixa NO  estan 

parcel·lades i dividides per assignatures o àmbits, sinó que els sabers conviuen interrelacionant-se per 

formar un tot global, és per això que hem de parlar d’activitats multidisciplinars d’interacció amb 

l’entorn estant en relació amb la gent del poble, les entitats, l’administració local...  

La nostra realitat que tenim fa que poguem i hàgim de parlar de tecnologia: les TIC no tenen altre lloc 

que a les dues aules de què disposa l’escoleta i per tant estan molt a l’abast, al servei de les 

necessitats de cada moment, independentment de la tasca que s’està realitzant, treballant-se totes les 
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Són els tres puntals d’un dispositiu pedagògic complex 

que permet atendre junts alumnes diferents (Projecte 

PAC) 

L’autonomia dels estudiants 

(que sàpiguen aprendre 

d’una manera com més 

autònoma millor) 

L’ensenyament personalitzat 

(que s’ajusti a les 

característiques personals de 

cadascun dels estudiants) 

quatre dimensions d’aquest àmbit curricular2; de fet  un estudi portat a terme als EEUU al 2011 sobre 

la integració de la tecnologia en les escoles rurals, revela que els/les mestres rurals tenen una actitud 

més positiva cap a la integració de la tecnologia i que donen més oportunitats i responsabilitats pel seu 

ús; tecnologia com una eina més que està al servei de la diversitat, entenent diversitat en majúscules, 

és a dir a tots nivells: diversitat d’edats, de fenòmens dins l’aula, d’activitats, de temes..., que tots 

conviuen simultàniament a la mateixa aula, esdevenint  un suport real per a la integració de nivells, 

d’interessos, d’idees, tasques... I és que la diversitat és un dels trets característics de l’escola rural, 

sobretot de les escoles binàries que tenen una etapa educativa a cada aula: l’aula d’Ed. Infantil i l’aula 

d’Ed. Primària. 

Segons Piaget (1969) – i altres psicòlegs de l’educació- ha quedat molt clar que la interacció entre 

iguals que aprenen, en una relació més simètrica és tant important com la relació més asimètrica entre 

aquests i el qui els ensenya, per tant la relació entre iguals és la més apta per afavorir el veritable 

intercanvi d’idees i la discussió, és a dir, totes les conductes capaces d’educar la ment crítica, 

l’objectivitat i la reflexió discursiva. Segons Pujolàs & Lago, (coords) (2011:14) “per atendre eficaçment 

la diversitat dins l’aula cal una estructura d’aprendre que doni gran importància a la interacció 

educand-educand i com a conseqüència de l’esforç  individual en el treball en equip” (vegeu figura 1). 

 

Figura 1- Interdependència positiva: personalització, autonomia i cooperació 

 

I aquesta estructura bàsica PAC és la que es dóna dins l’aula diàriament, on l’alumnat d’edats molt 

diferents són protagonistes actius. 

• P: En una primera instància hi ha la intervenció directa del mestre/a: unes demandes, propostes i 

negociacions amb el grau d’exigència ajustades al nivell evolutiu de cada alumne/a (ensenyament 

personalitzat, individual i directe per part del docent) 

                                                           
2 Segons el currículum del Departament d’Ensenyament al 2013 les quatre dimensions de les competències 
bàsiques de l’àmbit digital són: 1-instruments i aplicacions, 2-tractament de la informació i organització dels 
entorns d’aprenentatge, 3-comunicació interpersonal i col·laboració, 4-hàbits, civisme i identitat digital. 

L’estructuració cooperativa de 

l’aprenentatge (que els estudiants 

s’ajudin mútuament a aprendre 
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• A: En un segon moment hi ha el treball individual de l’alumnat per organitzar-se les tasques, el 

material i així traçar l’estratègia per assolir els objectius que persegueix, exigint cert grau d’autonomia. 

• C: En un tercer moment ve el treball en grup, el treball cooperatiu, ja que només amb la socialització 

s’arriba a l’autèntic aprenentatge significatiu: la interdependència que tenen els alumnes a l’aula quan 

comparteixen un objectiu comú.  

I és que des de l’escola rural podem afirmar que estem dins de l’estructura cooperativa, ja que la 

cooperació sorgeix per la mateixa realitat, necessitat i exigència del moment; mentre el/la  mestre/a 

que comparteixen està explicant o ajudant a organitzar la feina a un altre grupet d’alumnes, sorgeix el 

treball en equip quasi per la mateixa supervivència individual i del grup, arribant a  l’aprenentatge en 

equip amb un elevadíssim nivell d’autonomia.  

Segons Pujolàs,,&Lago,  (coords) (2011), “Así pues, una estructura de la actividad cooperativa lleva a 

los alumnos a contar unos con otros, a colaborar, a ayudarse mútuamente a lo largo del desarrollo de 

la actividad”.  

 

Amb un alumnat acostumat a aquesta manera de treballar, a l’ajuda mútua..., és molt fàcil assolir 

l’estructura de treball cooperatiu amb interdependència positiva; i dic fàcil perquè tot i tenir el context 

ideal cal vetllar per la Participació equitativa, que segons Spencer Kagan i d’altres pedagogs no 

sempre es dóna, per tant en els mestres rurals ens cal vigilar els equips perquè tots els qui formen el 

grup tinguin l’oportunitat d’aportar, col·laborar, fer…,  i això passa  per fer de tant en tant algunes de 

les activitats dels tres nivells d’intervenció que proposa EL PROGRAMA CA/AC (Cooperar per 

Aprendre/Aprendre a Cooperar) que proposa el grup GRAD de la UVic, sobretot el de l’àmbit C per 

assolir la interdependència positiva plenament  tal i com diuen Torrents & Callarisa, (2016:36) 

“aquestes activitats són necessàries perquè en tots els casos l’objectiu és augmentar la consciència de 

grup en el sentit que entre tots conformen una petita comunitat d’aprenentatge”. 

De tota manera cal ressaltar que aquests moments, en els que hi ha una sola mestra per a tot un grup 

tant divers i heterogeni, també contrasten amb d’altres estones en què dins de l’aula hi ha dos o més 

mestres, ja que com escola hem de treballar tots els àmbits curriculars i en conseqüència, tenim 

també la presència d’unes hores dels/les especialistes: mestre/a de música, d’ed. Física... que entren 

dins de l’aula i tots tenim com objectiu el desenvolupament integral de l’alumnat: per tant la realitat ens 

fa parlar de co-docència ressaltant-ne les avantatges, ja que en les sessions de projectes d’escola o 

de treball al poble som les dues o tres mestres en el mateix grup. Per Huguet (2016) la docència 

compartida esdevé una forma d’organitzar l’aula en la que comparteixen la tasca dos o més mestres 

conduint la classe i permet atendre millor la diversitat. En el cas que ens afecta fem ús  i combinem els 

sis tipus diferents de docència compartida, en funció de la tasca, del tema, del projecte,  o simplement 

de l’estona. 
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I aquestes sessions amb co-docència o docència compartida, són les que majoritàriament s’usen per 

portar a terme els Aprenentatges Basats en  Projectes, ja que segons Mergendoller & Thomas, 

(2005) les principis bàsics de l’ABP són, “treballar per a la resolució de problemes rellevants per a la 

vida i el context dels estudiants, tot adquirint coneixements i habilitats a través de la recerca, la 

pràctica i la creació a partir del compromís i la responsabilitat de cada estudiant, sabent que seran 

avaluats de manera plural i multifacètica. 

I és clar, si realment volem treballar amb ABP cal dotar l’alumnat de cert grau d’autonomia, hem 

d’acceptar les propostes que van fent (sempre i quan dins d’una lògica possible, sense comportar 

riscos ni pèrdues importants!) i per això és molt pràctic ser dos mestres dins l’aula, per anar guiant, 

explicant, ajudant, donant suport..., a l’equip de joves investigadors/es que persegueix un objectiu. El 

procés de millora i innovació que presento, és un d’aquests ABP interdisciplinaris, explicat en el 

següent apartat. La interdisciplinarietat en bona part dels aprenentatges en format de projectes o no,  

però que faciliten la flexibilitat neuronal ja que segons Jaume Balmes (1839), un dels Pensadors de 

principis del s.XIX, “ens interessen més alumnes que siguin fàbrica de preguntes que no pas 

magatzems de respostes”. 

Però abans de començar a treballar, com a mestres rurals, ens cal  prendre la temperatura de 

l’ambient que es respira, doncs són nens i nenes del poble, que els amics/amigues que tenen a 

l’escola són els mateixos que han tingut a la tarda anterior quan han sortit a jugar al carrer, al grup de 

catequesi, els amics del cotxe per baixar a Vic, al bibliobús, a l’estona d’espera al forn..., activitats 

quotidianes que en funció del grau de satisfacció i benestar crearan a l’endemà més o menys entesa 

entre ells/es, emportant-se a l’escola les rancúnies de les discussions i malentesos del dia anterior, 

aspecte que pot contaminar (i molt!) l’aprenentatge, per tant potser ens cal resoldre algun fet que 

mantindria aquest record negatiu i no permetria a l’infant sentir-se còmode per afrontar l’activitat 

d’aprenentatge. Segons Bueno, D3. “ens cal activar sempre les emocions positives perquè el cervell 

necessita emocionar-se per aprendre. L’emoció és un factor detonant d’aprenentatge, i és que cognició 

i emoció formen un binomi inseparable”. 

I com a aspecte molt important per anar regulant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge hem de 

parlar d’avaluació, sobretot formativa, que segons el Departament d’Ensenyament (2016)  “Cal 

preveure els dispositius d’avaluació com a activitat conjunta (interactiva) amb l’alumnat, com a reflexió 

sobre els processos i sobre els seus resultats per valorar els esculls que es presenten, en 

conseqüència cal l’ús dels diferents tipus d’avaluació (autoavaluació, hetoroavaluació, coavaluació...) i 

instruments (pautes d’observació, portafolis...) que asseguraran l’eficàcia educativa”. Aquest aspecte 

també ens és molt fàcil en una aula amb baixa ratio on es treballa de forma global i conjunta, ja que 

molt sovint fem ús de Plans de treball que ens permeten a l’inici de qualsevol projecte o tema 

                                                           
3 Conferència de David Bueno i Torrens dins del curset “Neurociència: emocions i aprenentatge” organitzat pel CRP 
dins del PFZ del Departament d’Educació durant el curs 2015-16 
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concretar-ne allò que volem i allò que cal que aprenguin (el que en diem els “reptes personals”), fent 

així conscient l’objectiu al qual cal arribar, que ens serveix per fer ser conscient el propi procés 

d’aprenentatge, i que és la  base per a la reflexió al final: reflexió que l’alumne/a fa individualment en 

primera instància i que després comparteix amb l’equip al que ha estat treballant, guiant, sempre que 

es pot, aquesta reflexió grupal la mestra. 

 

2.2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA DEL PROJECTE “APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI” 

PROJECTE INTERDISCIPLINARI INCLÒS DINS DEL PLA D’ENTORN, OBJECTE DEL PROCÉS 

D’INNOVACIÓ I MILLORA 

“Qui observa coneix, qui coneix estima, qui estima respecta, guarda  i protegeix” 
Rosa Sensat 

 
El Projecte d’innovació que presento “apadrinem el nostre patrimoni: els safareig de Can Martra” és un 

projecte interdisciplinari inclòs dins del Pla d’Entorn,  aspectes que em porten a definir i 

interreralacionar aquests dos termes: projecte interdisciplinari “apadrinem el nostre Patrimoni” i Pla 

d’Entorn. 

El programa d’adopció escolar de monuments pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i 

arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius entorn a un 

“monument” proper. 

L´any 1994, un programa cultural de la Unió Europea va impulsar el projecte L’ESCOLA ADOPTA UN 

MONUMENT, des del 1997, una vegada finalitzat el projecte europeu, el servei d’educació de English 

Heritage, la institució encarregada de vetllar pel patrimoni arqueològic, històric i cultural, va continuar 

amb el programa, avui encara vigent i en expansió a aquell país.  Són diversos els països que  prenent 

com a model  “schools adopt Monuments” han implementat programes d’adopció de monuments pel 

coneixement històric, és conegut  “la scuola adotta un monumento” d’Itàlia, “l’école adopte un 

monument” a França o “escuela adopta un monumento” a l’Argentina i Brasil. 

Prenent com a inspiració aquestes experiències prèvies, el Laboratori d’Arqueologia i 

Ensenyament del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB, en 

col•laboració amb entitats locals i comarcals impulsa des del curs 2004-05 aquest programa a 

Catalunya adaptant-lo a les característiques de la nostra realitat cultural i educativa. 

Des del curs escolar 2006/2007, el Camp d’Aprenentatge de la Noguera col•labora en 

la coordinació i realització dels projectes i a  resulta de les idees del projecte “L’escola adopta un 

monument”, l’any 2011 neix el grup de treball Didàctica del Patrimoni Local del CIFE de la UVic-

UCC, un equip format per quatre professors, amb l’objectiu d’assessorar les escoles i instituts 

interessats en patrimoni local. 

En l’actualitat, la nostra escola manté contacte amb el CRP-Osona que és qui assessora els centres 

que ens hem llençat a aquesta aventura. 
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En aquest cas s’utilitzen com a recurs d’aprenentatge els safareig del poble,  i bona part de la 

investigació és a través de la recerca d’informació en format d’entrevistes o xerrades intencionades i 

dirigides a dos col·lectius del poble:  l’equip de guardes del parc Natural i el grup de les àvies 

autobatejades “les dinàmiques” amb la seva coordinadora (contractada per l’Ajuntament des del 2014) 

Aquest contacte amb el grup d’àvies que ens permet  arribar a un saber històric a partir del contacte 

intergeneracional de manera formal,  que tal i com defineixen Ventura Merkel & Lidoff, (1983) “ els 

projectes intergeneracionals són una activitat o programes que incrementen la cooperació, la interacció 

i l’intercanvi entre persones de diferents generacions. Implica compartir habilitats, coneixements i 

experiències entre joves i grans, enriquint-se mútuament a tots nivells: personal, intel·lectual, 

emocional, social...” I el treball amb l’equip de guardes forestals del Parc Natural Guilleries-Savassona 

ens permet arribar al coneixement i donar valor a aquests safarejos que ara tenen un altre ús: s’han 

reconvertit en dues basses amb un important i valuós ecosistema d’aigua dolça. 

Tal i com apunta el document marc del Departament d’Educació per aquest Programa, 

“L’apadrinament d’un element patrimonial implica, doncs, accions de recerca interdisciplinària, en el 

marc dels currículums de les diferents matèries, especialment les de l’àmbit social artístic i cultural; i la 

participació de la comunitat educativa i local en tasques de preservació i difusió” Davant d’aquesta 

premissa, va caldre doncs replantejar-se la metodologia de treball de l’àmbit de Coneixement del Medi 

Natural i Social que utilitzàvem en les activitats del Pla d’Entorn, per tant calia portar-lo a terme a 

través  de la interdisciplinarietat que segons López-Barajas (1997) explica que “La interdisciplinariedad 

es la interacción entre dos o más disciplinas que puede ir desde la simple comunicación de ideas 

hasta la integración recíproca de los conceptos fundamentales”. 

Els objectius generals que persegueix aquest projecte d’Apadrinem el Nostre patrimoni, segons la 

proposta del CRP són els següents: 

1. Afavorir la motivació i la implicació de l’alumnat a partir d’un aprenentatge significatiu, compartit 

i amb projecció.  

2. Promoure el coneixement del patrimoni monumental, cultural i natural del país.  

3. Ajudar a desenvolupar en els alumnes el sentit de vinculació i pertinença al territori.  

4. Projectar el coneixement adquirit per l’alumne/a sobre l’element patrimonial a la pròpia 

comunitat i a l’entorn de l’escola.  

5. Promoure la participació ciutadana activa i responsable dels infants i joves. 

Segons la Generalitat de Catalunya Els Plans educatius d’entorn (2005) promouen el pas del 

projecte de centre al projecte d’àmbit comunitari amb la voluntat de donar una resposta comunitària 

més eficaç i coordinada als reptes educatius. Així mateix, aposten per generar un contínuum educatiu 

(formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat 

amb l’entorn. En el nostre cas l’alumnat manté contacte i relació directa amb l’Ajuntament i  dues 



10 
 

entitats del municipi; té com a focus d’atenció els safareigs del poble amb l’objectiu de situar el 

patrimoni natural i cultural  en el context social i territorial  d’on provenen.  

 

Els objectius generals del nostre Pla d’Entorn: 

1.  Consolidar aprenentatges i fer-los capaços d’analitzar l’entorn on viuen amb una mirada crítica i 

compromesa, que els permeti arrelar-se i implicar-se en el seu entorn de forma directa per millorar-lo. 

(Servei Comunitari, Aprenentatge Servei) 

1.1. Mantenir relació directa amb les entitats del poble, així com també amb l’Administració local. 

1. 2. Col·laborar i comprometre’s en la millora de la convivència dels ciutadans. 

1. 3. Fer aportacions programades i/o espontànies per a la conservació i millora del poble a nivell 

mediambiental, del patrimoni, de les tradicions i cultura. 

Per tant, de la combinació d’aquests dos aspectes surten les directrius bàsiques de treball per a 

nosaltres: la interdisciplinarietat com la planificació del currículum a l’aula, basant-se en l’articulació de 

continguts de diferents àmbits que giren al voltant d’un eix central: els safarejos, un tema consensuat 

per tota la comunitat educativa que tindrà el desenvolupament d’unes activitats que requereixen el 

treball coordinat amb dues  entitats del poble i es desenvoluparà en diversos espais del municipi. 

Aquesta interacció  permet la recomposició del saber i garanteix una manera d’apropar-se i conèixer  

el món a partir del contacte amb l’entorn pròxim: entorn humà, material, històric..., que aporten una 

càrrega de valors humans i culturals que com a Escola valorem moltíssim. 

I d’aquestes directrius bàsiques n’ha sortit l’objectiu que perseguirem durant aquest curs, objectiu 

especificat en la introducció d’aquest document (pàg. 2) 

3 . DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE MILLORA I INNOVACIÓ 

Tal i com ens explica Torres (2017)  “La escuela multigrado puede ser un modelo para estimular 

la innovación educativa y especialmente la innovación pedagógica, la diversidad como recurso antes 

que como problema, el trabajo en grupo por sobre el trabajo individual y la cooperación antes que la 

competencia entre alumnos.” 

Tenint present la realitat de l’Escola Les Roques i analitzats els anhels de canvi metodològic i 

d’innovació, junt amb l’oportunitat que brindava el fet que una mestra realitzés el Màster d’Innovació i 

Millora en educació, els cursos  2017-19 el centre inicia el pla de millora en un projecte interdisciplinari 

amb la voluntat d’establir aquesta manera de treballar com a forma de treball a la primària. 

El pla de treball plantejat consta de cinc fases i segueix l’estructura proposada per Lago & 

Onrubia (2011), que ens marquen les tasques a seguir per tal que el fet d’iniciar aquesta aventura de 

millora no sigui una aventura boja, sinó guiada, pautada i sobretot reflexionada, que si bé no és un 

procés ràpid, si que ens garanteix uns coneixements metodològics i la manera de treballar que els/les 

mestres sovint no coneixem, doncs freqüentment  innovem més per intuïció, motivació i assaig-error  
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(fruit de les ganes d’incorporar canvis)  que no pas pel treball metodològic de la investigació educativa. 

Aquest  model ofereix una estratègia general per a la planificació, seguiment i valoració de processos 

d’assessorament adreçats a la millora de les pràctiques educatives. 

Les fases de treball utilitzades són: 

- Fase I: Anàlisi i negociació de la demanda i definició conjunta dels objectius i procés 

d’assessorament.  

- Fase II: Registre i anàlisi conjunta de les pràctiques del professorat i recerca d’informació relacionada 

amb l’objecte d’estudi i millora per a la formulació de les propostes de millora. 

- Fase III: Disseny de les millores de la pràctica que s’han definit en la fase anterior. 

- Fase IV: Desenvolupament, seguiment i avaluació de les millores realitzant i reajustant el procés. 

- Fase V: Avaluació del procés i decisions sobre la continuïtat: sostenibilitat en el temps. 

3.1  Fase I : Anàlisi i negociació de la demanda i definició conjunta dels objectius i procés de 

millora  

Per aconseguir-ho es duran a terme diversos procediments que aniran orientats a definir una proposta 

de  millora sempre buscant interessos comuns que ens il·lusionin portar-lo a terme. Així doncs caldrà 

definir els rols i les funcions de les persones que hi participen, així com un calendari aproximat d’allò 

que es pretén. 

El desenvolupament de la Fase I és una part incipient de tot el procés d’innovació però és a on cal 

assentar les bases i clarificar tots els aspectes del procés. 

Iniciar un projecte d’innovació i millora suposa un munt de coses, entre moltes la de formar part d’un 

equip que tingui ganes de portar-lo a terme, ja que aquestes ganes i il·lusió són les eines per salvar les 

dificultats  que al llarg del procés aniran sortint. 

Ens remuntem a finals del curs 2017-18 quan en el claustre de final de curs es van concretar aquelles 

aspiracions que havien anat sorgint a les converses informals al llarg de l’any acordant que de cara el 

proper curs 2018-19 s’iniciaria un procés d’innovació i millora amb la voluntat de fer ser protagonista 

l’alumnat i el poble, a més d’incorporar metodologia més activa,  amb molta més presència de la 

tecnologia i tenint un enfoc globalitzat;  la societat evoluciona i l’escola no en pot estar apartada. 

Davant del fet que tots els quatre mestres vèiem aquesta necessitat i per tant un dels subapartats de 

Lago, Onrubia & Huguet (2012) de trobar “aliats” per a impulsar la innovació ja estava mig assolit; ara 

calia buscar “aliats” fora del claustre. Pel fet de ser només quatre docents, tots quatre ens podíem 

considerar equip impulsor, grup que va concretar el que volíem: un projecte interdisciplinari dins del 

Pla d’Entorn, que si bé aquest nostre és molt ric i variat d’activitats, cap d’aquestes activitats és un 

projecte interdisciplinari; es va escaure que aquells dies vàrem rebre a l’escola la proposta per part del 

CRP del projecte “apadrinem el nostre patrimoni”, fet que ens va fer acabar de decidir unes directius 

bàsiques: ho vèiem clar i volíem un projecte interdisciplinari d’algun fet històric o monument que 
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apadrinaríem amb l’assessorament del CRP.  

Pel fet de formar part del Pla d’Entorn, calia que tota la comunitat educativa hi participés i que s’hi 

engresqués, motiu pel qual  vam acordar que era un tema que calia presentar al Consell Escolar de 

juliol que és el que tanca el curs 2017-18:  es va presentar la idea combinant tant els aspectes 

subjectius i la nostra il·lusió com també aquells aspectes més metodològics d’aprenentatge i 

d’avaluació. Aquesta manera de transmetre-ho vam utilitzar-la també a l’assemblea de pares i mares 

d’inici d’aquest curs, implicant-los en la decisió i tria del tema o monument a apadrinar; van ser les 

mateixes famílies qui van concretar que el monument a apadrinar podrien ser els safareigs de Can 

Martra, als Vernets. 

Amb la realització d’aquestes dues reunions amb la comunitat educativa, havíem aconseguit trobar un 

tema amb el màxim consens, part important d’aquesta primera fase, igualment com també la promoció 

i definició del contingut de millora queden definits, com també la delimitació dels components de la 

pràctica vinculades al contingut de millora.  

Les altres dues reunions amb les entitats del poble que hi tenen relació, van anar a càrrec de la 

coordinadora del Pla: 

• Amb l’equip de Guardes del Parc Natural Guilleria-Savassona, ja que els Vernets on hi ha els 

Safareigs estan dins de l’Espai Natural i per tant qualsevol actuació requereix del comunicat als 

guardes i en la majoria de casos la seva col·laboració i participació. A més actualment aquests 

safareig tenen un altre ús: s’han convertit en basses amb un ric ecosistema d’aigua dolça. 

• Amb la coordinadora del grup de dinamització de les àvies per presentar el projecte i traçar “a grosso 

modo” la manera com es farien les entrevistes en el moment que féssim la recerca històrica. 

Segons Lago & Onrubia (2011) cal distribuir les responsabilitats i  la delimitació del rol de 

coordinador/a, aspectes que va ser també fàcils: seria la mestra de primària per la mateixa situació 

personal de tutora i que és qui ha realitzat la formació en el màster de Millora i innovació educativa. 

Pel que fa als objectius de millora es concretaren a inicis del curs 2018-19 a la PGA, concretant la 

metodologia d’investigació a  nivell de centre per ajudar a l’alumnat a construir els coneixements 

històrics i científics. En aquells moments ja es parlava de l’ABP, d’aprenentatge cooperatiu, 

autoavaluació... 

Juny de 2018 Juliol de 2018 Setembre de 2018 

l claustre veu bé fer un projecte 
interdisciplinari “apadrinem el 
nostre patrimoni” dins del pla 
d’entorn com a innovació del 
centre. 

consell escolar s’acorda que cal 
que siguin els pares qui triïn el 
tema de “Apadrinem el nostre 
patrimoni” però l’Ajuntament es 
compromet a editar tríptics per 
fer-ne difusió. 

• A l’assemblea de pares  s’acorda 
que els safareig del poble és el 
monument que apadrinarem. 

• Reunió amb els guardes del Parc 
Natural i el grup de dinamització 
de les àvies. 
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3.2 Fase II: Registre i anàlisi conjunta de les pràctiques del professorat i formulació de les 

propostes de millora. 

És la fase on cal fer el registre i anàlisi de les pràctiques que portem a terme a l’escola ampliant 

recerca fora d’aquesta, a partir de l’anàlisi de documents teòrics, articles i experiències pràctiques 

relacionades amb l’àmbit de millora que serviran per incorporar algun element en la nova proposta 

definida. Per assolir-ho es necessita un procediment de recollida i anàlisi de les pràctiques que portem 

a terme a l’escola  així com també l’anàlisi d’articles i marcs teòrics que ens orientin.  

Per tant em basaré amb els de la fase II dels processos d’innovació segons  Lago & Onrubia (2011:19) 

amb els corresponents 3 subapartats, que em marquen les tasques a seguir per ampliar el 

coneixements del procés en aquest inici. 

Essent conscients de la poca (o nul·la) experiència en el món de la investigació, vaig mirar els 

subapartats de la Fase II i em va anar molt bé per començar a estructurar la feina a fer: 

Recollida de pràctiques que ja portem a 

terme a l’escola 

 
Em va bé per saber d’ON PARTIM 

Anàlisi dels documents teòrics  sobre 

el contingut de millora 

 
Em va bé per saber COM 

Elaboració d’hipòtesis per  

possibles millores 

 Em va bé perquè em GUIA CAP A ON HE 

D’ANAR 

 

A partir d’aquí, vaig comentar a l’equip de mestres que jo com a coordinadora del Pla de Millora, 

m’encarregaria dels dos primers subapartats, documents que serien i servirien de base per a fer entre 

tots/es la reflexió i formulació d’hipòtesis  per tal d’imaginar alguna estratègia i vincular les propostes 

de futur en base a les orientacions dels documents teòrics que s’han treballat en aquesta fase II que 

serviran per iniciar així el Disseny d’innovació (fase III). 

Pel que fa a l’apartat primer de les accions que portem a terme a l’escola, vaig saber molt bé ampliar el 

coneixement pràctic del meu dia a dia amb aquella informació que sorgida de  la consulta dels 

documents que tenim a l’arxiu. Així és que vaig analitzar els apartats que contenien cadascun dels 

projectes interdisciplinaris i totes les activitats del Pla d’Entorn. Ens vam adonar que teníem totes les 

activitats del Pla d’Entorn descontextualitzades, sense tenir relació amb la resta d’àrees, que no 

formaven part del contínuum del currículum i a més amb programació LOGSE..., per tant poc podíem 

aprofitar ja que hi  faltaven: les competències, les dimensions, els criteris d’avaluació,  

A partir de l’assessorament de Joan Callarisa, tutor del TFM  vaig  consultar els documents que guien 

la proposta educativa del Programa “Apadrinem el nostre Patrimoni” que Antonio Bardavio, del CdA de 

la Noguera, ha deixat constància a demanda del Departament d’Ensenyament. Vaig fer-ne una 
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comparativa dels apartats que hi apareixen  amb els apartats que ha de contenir un projecte 

interdisciplinari concretats pel Departament d’Ensenyament. En aquest anàlisi vam poder constatar 

que s’adaptaven al màxim a les nostres aspiracions: era un projecte interdisciplinari que podíem 

incloure en el Pla d’Entorn fent una aportació de voluntària de  servei al poble.  

Amb l’anàlisi d’aquests document havíem completat els dos subapartats d’aquesta fase II, quedant clar 

el punt de partida (la realitat de l’escola) i com cal que siguin els projectes interdisciplinaris vinculats a 

l’entorn. Davant d’aquesta evidència vam veure clar que si tinguéssim una plantilla pràctica i a l’abast, 

es facilitaria el treball NO només per l’elaboració d’aquest projecte interdisciplinari dels safarejos sinó 

que seria útil i aplicable a d’altres activitats, a més continuava semblant adequada l’ABP (Aprenentatge 

Basat en Projectes) ja que  seria un projecte d’investigació... 

Per tant vàrem veure clar que calia elaborar un document que complert però a la vegada calia que fos 

senzill i molt pràctic, molt clar amb tots els apartats que cal que tingui un projecte interdisciplinari com 

és el “d’ Apadrinem el nostre Patrimoni”, i seguint també les orientacions del Departament 

d’Ensenyament. Aquesta és la idea que teníem i que es va concretar posteriorment a la fase III. 

Aquest document havia de ser la guia pels mestres perquè ens donés més seguretat a l’hora de 

treballar competencialment el projecte interdisciplinari i a més garantís la coherència en el cas que hi 

hagués canvi de plantilla (nous mestres per substitució, per concurs de trasllats...) 

Tanquem al fase II amb la sensació que hem concretat i iniciat bé el procés d’innovar.  

setembre 2018 Octubre i novembre de 2018 Desembre de 2018 

El claustre veu clara la necessitat 
de buscar informació que ens guiï 
l’elaboració d’una programació 
que compleixi els apartats de 
projecte interdisciplinari  i allò 
necessari per ser en el projecte “d’ 
Apadrinem el patrimoni” segons el 
CRP 

La coordinadora del pla 
d’innovació fa el buidat dels 
documents de l’escola, dels 
documents del Departament i de 
la informació que ha passat el 
CRP 

• Acordem que cal temps per fer bé 
la graella de planificació i que ens 
hi dedicarem després de Nadal. 

• Gravem el vídeo als safareig que és 
l’avaluació inicial de l’alumnat, que 
a partir d’aquí iniciarem la 
planificació/programació del 
Projecte Interdisciplinari. 

 

3.3 Fase III: el disseny de les millores de la pràctica  que s’ha definit en la fase anterior.  

Aquest fet  requereix desenvolupar una estratègia de treball que permeti delimitar cadascuna de les 

propostes de millora, analitzar conjuntament el què comporta incorporar la transformació, triar i/o 

elaborar materials i establir acords sobre com i quan es realitzarà la introducció d’aquesta innovació i 

finalment el seguiment i l’avaluació. 

Segons Lago & Onrubia (2011:19) hi ha quatre aspectes i aquests dirigeixen  les tasques, totes elles 

feines concretes molt conegudes i habituals pels mestres. Per tant a partir de la reflexió individual i 
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debat conjunt del què suposaria portar a terme el projecte interdisciplinari (augment d’hores, més 

coordinació, més flexibilitat horària, més intervenció dels especialistes...) es van posar en comú tot un 

seguit d’aspectes a tenir present que van permetre la delimitació  de la proposta de millora, que ja 

s’havien començat a apuntar al final de la fase anterior.  

En el nostre cas, l’objectiu final d’aquesta fase III és l’elaboració del disseny d’una programació que 

es portarà a terme al 3r. trimestre amb l’alumnat. Aquest cas el vàrem delimitar ampliant-lo:  si 

l’esquema per programar interdisciplinàriament és útil per a planificar el projecte “Apadrinem el nostre 

Patrimoni” també serà útil per convertir totes les activitats de Pla d’Entorn en projectes 

interdisciplinaris. Aquesta proposta ambiciosa, vam decidir que la valoraríem a final de curs després de 

l’avaluació d’aquest projecte, però vèiem bé d’invertir un temps en l’elaboració d’aquest document 

marc per tal que fos útil moltes més vegades, per rendibilitzar-lo en d’altres activitats del Pla d’Entorn. 

Acordàrem que calia que la planificació fos fàcil de realitzar entre tots/es quatre mestres del claustre, 

que en cap moment ens sobreposéssim i que fos molt realista:  tot allò que hi constés volíem que 

realment es pogués portar a terme. Per això decidírem  compartir un document al drive, el disseny del 

qual anava a càrrec de tot el claustre partint de la informació que havíem aconseguit a la Fase II i 

completada amb la reflexió-debat que se genera quan es contextualitzen els continguts teòrics en una 

escola rural multinivell.  En l’elaboració de la  graella de programació  hi vam invertir 3 claustres:  vam 

creure en la importància d’aquest document: si esdevenia útil a tots quatre mestres per tots els àmbits 

curriculars és que havíem aconseguit  una bona eina per a la programació de projectes 

interdisciplinaris. La planificació del projecte “Els safrejos” ens serviria de termòmetre per 

valorar la vàlua i practicitat d’aquesta graella de programació. 

Com a impulsora del projecte d’innovació i millora, vaig repartir la graella d’activitats competencials que 

proposa el Departament (2017:65) que serviria per l’avaluació un cop s’hagués dut a terme tot el 

projecte amb l’alumant, (és a dir, per la Fase IV) però m’interessava que tots quatre mestres la 

tinguéssim prèviament, en el moment de  la programació, ja que a partir d’un seguit de preguntes ens 

va recordant i dirigint cap a activitats i processos cada cop més competencials. 

Un altre punt en el que hi vam dedicar també molta atenció, va ser en l’avaluació; l’avaluació  de 

l’alumnat seria entre altres coses a partir de la comparativa de vídeos realitzats a desembre i a juny: el 

vídeo  gravat a l’inici del projecte serviria per saber el NAC (Nivell Actual de Competències) sobre el 

tema dels safareigs. El segon vídeo acordàrem que calia gravar-lo a final de curs, un cop haguéssim 

acabat tot el treball d’aquest projecte de recerca i difusió dels safareigs. A la fase III en la programació 

s’ampliaria la manera de fer Avaluació. 

Per finalitzar la fase   hi va haver dos claustres per recapitular i revisar tots junts allò que havíem anat 

omplint cadascú des del seu àmbit, per tal tenir una visió global i decidir aspectes/activitats comunes, 
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tals com les sortides, la comunicació a l’exterior, els tipus d’avaluació (coavaluació, heteroavaluació, 

autoavaluació, controls...) 

A l’acabar el segon trimestre i mirant enrere ens vam felicitar: havíem fet molta feina i teníem el 

convenciment que l’havíem feta bé: omplir cada àmbit  ens havia resultat força fàcil de la manera com 

ho havíem planificat i  estàvem satisfets de com havia quedat i teníem el convenciment que ens seria 

molt útil..., no només pels safareigs, sinó com a base per d’altres projectes que ja començàvem a 

imaginar a partir de les activitats del Pla d’Entorn... 

Gener de  2019 Febrer de 2019 Març i abril de 2019 

Acordem les 3 sessions inicials per 
l’elaboració conjunta d’un 
esquema pràctic per programar el 
projecte “apadrinem el nostre 
Patrimoni” 

3 claustres per l’elaboració 
conjunta de l’esquema amb tots 
els ítems que ha de contenir a 
partir dels documents analitzat i 
fent la concressió al context de la 
nostra escoleta rural. 

• Treball individual per part de cada 
mestre/a per omplir cadascú el seu 
àmbit de treball 

• 3 sessions de treball conjunt per 
reajustat aspectes que no tenen 
prou coherència, es repeteixen.. 

3.4 Fase IV: Desenvolupament, seguiment i avaluació de les millores ja que també es requereix 

un ajustar i una redefinició del propi procés, prenent decisions i assumint responsabilitats i 

compromisos davant dels imprevistos per tal de poder continuar aquest procés d’introducció 

de les millores. 

Parlar d’aquesta quarta fase és fer la descripció del seguit d’actuacions que hem portat a terme amb el 

grup d’alumnes durant aquests últims 15 dies a l’aula (i fora d’aquesta) i és possiblement una de les 

activitats que més repercussió social ha tingut al poble i m’explicaré. 

Parlar d’apadrinem el nostre Patrimoni a Vilanova de Sau és sinònim de sortir de l’escola i “fer petar la 

xerrada” amb algun avi o àvia, però no ens avancem..., perquè si bé aquesta és la part central no 

podem perdre de vista els subapartats marcats per Lago & Onrubia (2011: 20) 

En aquesta fase podem distingir doncs dos procediments fonamentals per portar a terme qualsevol 

procés d’innovació, que són: implementar allò acordat, fer-ne el seguiment i la valoració de les 

millores, que ens serveix de base per al segon subapartat, que és la identificació i el disseny dels 

ajustos necessaris. En el nostre cas pren molt pes aquest segon, ja que ens ha calgut incorporar 

novetats  davant dels molts canvis en què ens hem trobat. 

A principis de maig a l’hora de distribuir les activitats al calendari en dies i hores concretes, vam anar a 

buscar els objectius marcats a inici del projecte. Vam realitzar les activitats que havíem programat: 

lectures dels safareig, recerca a les fonts històriques orals, confrontació d’informació escrita...  

Pel que fa als  dos objectius marcats de “donar a conèixer un espai del poble com a monument de 

vàlua històrica” i “fer una aportació voluntària en benefici de la descoberta”   va caldre la redefinició  
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que apunten els dos autors que he esmentat abans, ja que vam anar modificant aspectes dels 

imprevistos. 

Una de les modificacions que va caldre fer va ser el calendari, el procés de recerca d’informació amb 

el grup d’àvies es va allargar doncs  per sorpresa nostra en la recollida d’informació a través de les 

entrevistes, ens vàrem adonar que gairebé cap de les àvies entrevistades havia anat als Safreig de Ca 

la Marta a rentar, doncs es dona la casualitat que totes elles són d’altres pobles (Manlleu, Roda, Vic, 

Barcelona...) i que viuen al poble des de que es van casar, moment en què ja van tenir safareig al 

terrat de casa o a l’hort. Davant d’aquest fet el reajustament va venir a proposta del mateix alumnat: 

calia entrevistar a avis i àvies del poble que fossin més grans, però aquests ja no formen part del grup 

de dinamització de les àvies “les dinàmiques”..., i això  va ser una activitat individual de cada alumne/a: 

visitant algun avi a casa seva, telefonant-la a la residència... 

La conseqüència de que aquest procés s’allargués va fer que, tal i com he dit, haguéssim de modificar 

el calendari i prendre la decisió d’anul·lar alguna activitat: la filmació del vídeo recreant una  escena 

històrica de les dones rentant i “fent bugada” al safareig; com que la filosofia de l’escola és fer les 

coses ben fetes, vam decidir guardar-la per inicis del proper curs, que també igualment comptarem 

amb el suport de la monitora de teatre. Això ens va recordar  un subpunt que especifica el grup de 

treball de Lago, Onrubia & Huguet (2012:12,13) que ens parla del calendari; segons els autors 

esmentats, aquest cal que  sigui realista per a preveure que el temps d’implementació de cada 

actuació pot requerir més temps per a qualsevol imprevist i això és amb el que ens hem trobat. Per 

tant com a claustre vam prendre la decisió de filmar només un vídeo, el  vídeo on l’alumnat explica i 

dona informació dels safareig; això és un instrument que ens ajuda fer una avaluació de continguts 

concrets dels resultats acadèmics a partir de la comparativa amb el vídeo de desembre on hi ha 

l’avaluació Inicial. Aquesta activitat va requerir també una preparació per part dels/les alumnes que  es 

van prendre amb molta il·lusió, doncs són conscients del procés d’aprenentatge que han fet i que fan 

la divulgació d’uns coneixements que són  part de la nostra història..., i això els ha fet sentir molt 

importants. 

Una altra de les decisions que vàrem prendre va ser la d’ampliar una sessió amb les àvies del poble: 

ens vam adonar que elles que havien estat les protagonistes en la fase de recerca de la informació, la 

majoria d’elles no havien vist els  vídeos penjats al bloc, per tant no s’havien vist en les entrevistes..., i 

les vam convidar a fer  una sessió de “cibercafè” a l’escola.  

S’acaba aquesta fase amb l’avaluació de les activitats realitzades que ens ha servit per a la recollida 

dels resultats acadèmics presents en els informes de final de curs, deixant l’avaluació del procés 

d’innovació per a la cinquena fase.  

Per tant engenguem una avaluació àmplia amb l’alumnat: autoavaluació, coavaluació, avaluació per 

part del professorat en funció dels objectius i competències marcats en la programació de cada 
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àmbit..., deixant-ne constància al document del drive. En aquesta avaluació hi haurà també una part 

de valoració subjectiva o opinió de l’alumnat: ens interessa saber si els nostres alumnes han gaudit en 

les activitats del projecte i si estan motivats cap a aquest. 

Maig 2019 Juny 2019 

Concretem ben bé les hores i 
dies de les activitats 
programades, els 
desplaçaments, el material... 

1 - Realització de totes les activitats del Projecte Interdisciplinari:  

• Recerca d’informació a les fonts escrites, orals, arqueològiques... 

• Visita als Safareig de can Martra amb els Guardes Forestals per descobrir 
els animals de bassa 

• Gravació de l’explicació de tot el que hem descobert. 

• Divulgació del vídeo al bloc de l’escola. 

• Realització del tríptic en les 3 llengües amb l’explicació  

• Acordem que el vídeo de recreació es realitzarà el proper curs. 

• Afegim l’activitat de convidar les àvies a veure’ns en les gravacions de les 
entrevistes: “sessió cibercafè”. 

• Divulgació de l’experiència a partir del bloc de l’escola 
 
2 - L’equip de mestres fa l’avaluació: cada mestre/a del seus àmbits i en 
sessió conjunta per valorar l’impacte del projecte en sí (per la memòria 
dels àmbits)  també els resultats acadèmics (pels informes dels alumnes) 

 

3.5 Fase V: Avaluació del procés i decisions sobre la continuïtat; això implica valorar també 

quina en serà la seva sostenibilitat en el temps:  perspectiva de futur i compromisos. 

La meva reflexió és basant-me en els dos subapartats marcats per Lago & Onrubia (2011:18), l’un és 

la valoració del procés seguit en el procés de millora i innovació i l’altre que és la d’establir els acords i 

compromisos sobre la continuïtat d’aquest. 

En aquesta fase es fa la valoració del procés seguit i de les millores que s’han introduït en el projecte 

interdisciplinari d’apadrinar els safarejos dins del Pla d’entorn; les tasques que s’han desenvolupat per 

implementar-lo: reflexió sobre la pròpia pràctica de les millores que hem introduït a partir de l’anàlisi de 

tasques que s’han anat realitzant a les quatre fases anteriors a aquesta. Tot i que l’objectiu principal 

del pla de millora és la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat, no valorarem aquests resultats de 

manera directa (ja s’ha fet a la fase IV) sinó que centro la valoració en el Procés d’Implementació de la 

Millora. 

Suposo que en una escola amb un nombre  considerable de docents, caldria elaborar un qüestionari 

de satisfacció i distribuir-lo per correu, fer-ne el buidat i el posterior anàlisi d’aquestes dades però en el 

nostre cas, això no s’ajusta a la pràctica del dia a dia d’una escola rural, per tant he estructurat la 

valoració a diferents nivells però fent ús del mateix instrument per a la recollida d’informació. En tots 

els casos he fet ús de l’entrevista com a tècnica de l’observació participant perquè n’he estat un agent 

actiu de tot el procés d’implementació. He triat l’entrevista col·lectiva semiestructurada  que segons 

Riba (2014:11) “ tot i que els entrevistats tenen llibertat per a expressar-se a la seva manera, la 
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direcció de l'entrevista està clarament a les mans de l'entrevistador/a això implica respostes clarament 

relacionades amb el tema objecte d’estudi com també respostes no anticipades fent possible l'aparició 

d'hipòtesis noves...” 

El guió d’aquesta entrevista semiestructurada a les dues entitats i a l’Ajuntament té tres apartats: 

• Volum de feina i temps que ha suposat per a l’entitat i a l’Administració 

• Valoració subjectiva al llarg tot el procés: grau de comoditat... 

• Assoliment dels objectius generals i/o que compartim: objectius 1.2   i   1.3 

La valoració amb el grup de guardes del parc forestal va anar a càrrec dels dos guardes que fan les 

activitats a les escoles i en el cas del grup de les àvies va anar a càrrec de la  seva coordinadora, 

havent fet una recollida prèvia d’impressions a les àvies. En el cas de l’Ajuntament l’entrevista va ser 

realitzada a la Regidora de Cultura.  

Totes tres valoracions van ser molt positives ressaltant que no els havia suposat en cap moment una 

feina carregosa, sinó al contrari, una feina agradable entre un alumnat molt engrescat i respectuós; i és 

aquesta una informació que jo com  a coordinadora del Pla d’innovació vaig traslladar al claustre un 

cop vàrem haver valorat nosaltres com a docents tot el procés d’implementació; i tal i com he dit vaig 

traslladar la valoració “a posteriori” de la valoració del claustre, per no influenciar a cap nivell. 

La valoració dels mestres va ser també, tal i com he dit, una entrevista semiestructurada col·lectiva 

però que va incloure més temes, també  els tres objectius concrets formulats a l’inici del procés i la 

valoració de l’alumnat (fase IV). 

• Volum de feina i temps que ha suposat cadascuna de les 5 fases 

• Valoració del clima de treball que hi ha hagut en les reunions, excursions, coordinacions.. 

• Valoració subjectiva al llarg tot el procés: grau de participació, de satisfacció, de comoditat... 

• Valoració objectiva de la graella elaborada del Projecte Interdisciplinari (document marc per a 

posteriors activitats elaborat a la fase III) 

• Grau d’assoliment dels objectius que ens hem marcat com a projecte d’innovació (pàg.2) 

A partir de tota aquesta informació objectiva i subjectiva dels quatre col·lectius (claustre, alumnat, 

guardes forestals i grup d’àvies del poble) podrem ja passar al segon punt d’aquesta fase V, que tal i 

com concreten Pujolàs & Lago (2011)  és arribar al consens per establir punts de millora i a l’acord de 

continuïtat per avançar cap a la consolidació d’aquest; que en el nostre cas, crec que serà relativament 

senzill, doncs tenim l’esquema fet per programar projectes interdisciplinaris i transformar així les 

activitats del Pla d’entorn en projectes contextualitzats en el contínuum del currículum, esquema o 

document marc que hem elaborat nosaltres mateixos (fase III), graella que ens hi hem sentit molt 

còmodes i el resultat de moment el valorem com a molt  bo, això sumat a la il·lusió que ens fa aquest 

projecte, crec que serà fàcil buscar i trobar un altre tema d’interès comú per tornar a treballar de forma 
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conjunta les entitats i així anar avançant en el pla d’entorn. En el moment de decidir en quin altre tema 

o part del poble partirem de la fase III de Lago & Onrubia (2011) el proper curs. 

juny de  2019 Juliol de 2019 Setembre del 2019-20 

• Recollida d’informació a partir 
de les entrevistes 
semiestructurades a les 2 
entitats del poble i 
l’Ajuntament 

• El Claustre decideix  la 
continuïtat del projecte 

• En el Consell Escolar de final de 
curs traspassar la decisió de 
voler continuar implementant 
el projecte de cara el proper 
curs 

• Comunicar-ho al CRP per la 
divulgació de l’experiència 

• Filmar el vídeo de la recreació 
històrica (ha quedat pendent per 
falta de temps) 

• Decidir el tema o espai a 
apadrinar del poble a l’assemblea 
de pares d’inici de curs. 

• Comunicar-ho a les dues entitats 
del poble i traçar-ne les primeres 
directrius. 

 

 

4 CONCLUSIONS 

Estem en un moment de canvi i les escoles estem rebent la influència dels corrents pedagògics de 

transformació, una transformació que hem d’assegurar als nostres alumnes que té unes garanties i 

que allò que canviem és fruit d’un procés acordat i no pas d’una decisió presa amb presses i sense 

fonament. A la nostra escola, on tot és molt fàcil i difícil alhora, penso que tenim el punt just d’equilibri 

entre les ànsies de renovació i la prudència. Totes les propostes de canvi es valoren des d’un inici la 

continuïtat d’aquestes i crec que això és bo per  “no tenir massa fronts oberts” i ser constants en allò 

que hagi estat mesurat, compartit, reflexionat i valorat.  

El Pla d’innovació i Millora que s’ha portat a terme a l’Escola Les Roques va ser vist com una 

oportunitat d’incorporar canvis en la nostra metodologia tenint un assessorament des de la Universitat i 

des del CRP amb el suport de l’Administració local, això ens va fer agafar el compromís de portar-lo a 

terme amb tot el que això suposa de temps, recursos humans, materials... Introduir la investigació i 

innovació autèntica no és una tasca senzilla ni que suposa uns canvis sobrevinguts de cop, calen 

processos lents per tal que creïn una base sòlida on assentar-se canvis posteriors i això és el que ha 

generat aquest procés que hem portat a terme amb aquest projecte inclòs dins del Pla d’entorn, per 

això valorem molt positivament l’organització del pla de millora i els passos que hem seguit de Lago & 

Onrubia (2011) que ens ha servit de guia per concretar processos d’anàlisi i reflexió, però sobretot 

delimitar els continguts i frenar-nos en certs moments... Hem sabut crear espais de debat pedagògic i 

treball dins de l’escola  i generar més espais de trobada dels que ja teníem amb l’entorn. La feina feta 

ens ha donat confiança com equip: hem rigut, a estones també ens hem atabalat però hem treballat 

molt i amb molta il·lusió amb el ferm convenciment que avançàvem com escola i fèiem avançar 

alumnes com a ciutadans. 
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