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1. EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA 

Abans de començar a explicar l’activitat didàctica d’aquest meravellós treball, volem transmetre 4 línies 

explicatives de l’origen d’aquesta experiència didàctica. El Projecte IMPLICA’T és un projecte 

GLOBAL que neix a través d’una CARTA dirigida a la TERRA on un dels impulsors és en Federico 

Mayor Zaragoza (http://cartadelatierra.org/acerca-de/federico-mayor/) . Per tant, Implica't és un 

projecte cooperatiu i transversal que té com a objectius treballar els valors, la solidaritat i la Carta de la 

Terra a les aules. Està adreçat a l’alumnat de totes les etapes educatives i conté un ampli ventall de 

propostes didàctiques elaborades amb diferents metodologies de treball. 

Es pot desenvolupar al llarg de tot un curs escolar o en un moment concret del període lectiu. Actualment 

hi treballen 46 docents, de 40 centres diferents, amb el compromís ètic, social i educatiu d’aconseguir un 

futur digne per a tothom. Des de la nostra escola Maristes Lleida i amb el suport i assessorament de tota la 

gent que forma part de l’Implica’t, decidim incloure aquesta CARTA per millorar el nostre entorn més proper 

dins del Projecte Interdisciplinari. L’eix motivador seria el fet de rebre la CARTA llegir-la per grups de treball 

i buscar en quines situacions podríem intervenir. El fantàstic resultat el veureu més endavant! 

 

Nom de l’experiència: IMPLICA’T PER MILLORAR EL NOSTRE ENTORN. 

Temporalització: Anual a través del Projecte Interdisciplinari realitzat a l’escola. 

Curs escolar: 2016-2017. 

Alumnes: La pràctica docent s’ha realitzat amb alumnes de 2n curs de Primer Cicle. Però 

aquesta pràctica és pot desenvolupar a tots els nivells de l’etapa de PRIMÀRIA (amb la seva 

corresponent adaptació al nivell i valorant que les activitats es poden realitzar més complexes 

o els alumnes els podem involucrar en més grau d’autonomia a l’hora de realitzar algunes 

activitats). 

 

 

 

 

 

 

http://cartadelatierra.org/acerca-de/federico-mayor/
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/aules.html
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/aules.html
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Descripció breu: 

 

El següent projecte és la simplificació màxima que a partir de creure amb les accions petites, 

podem fer un entorn millor per a tots. El projecte IMPLICA’T neix a partir d’uns principis bàsics 

de la carta de la Terra i aquests principis han estat l’eix del nostre Projecte on hem pogut 

compartir, estimar i aprendre que tots som importants per construir un món pensant en tothom. 

El projecte IMPLICA’T s’associa dins d’una pràctica educativa de l’escola Maristes Montserrat 

de Lleida. L’experiència l’ha dut a terme equip de professors del Primer Cicle, on hem fet un 

seguiment especial amb una classe de 2n. El projecte neix d’una motivació inicial de la qual 

rebem una carta, a partir d’aquí anem desengranant els punts que ens fan apreciar i descobrir 

que podem fer per millorar el nostre entorn i per tant la nostra ciutat. 

 

Brief English summary: (descripció breu amb anglès) 

 

The following project is a clear example of how small actions can build better surroundings. 

The project IMPLICA'T was born from the principles held in the Earth Charter. These principals 

have been our central motto; through them, we have shared, loved and learned that everybody 

is equal and important so we need to build a world based on this diversity and equality.   

The project was part of a methodological project of Maristes Montserrat School. A team of 

teachers has held the experience from key stages 1&2 with a special focus on a Key 2 class. 

The first step was to open a received the Earth letter; from that moment onwards we discovered 

different actions we could held in order to improve our surroundings and therefore, our city.  
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2. INTRODUCCIÓ 

L’experiència didàctica que es presenta a continuació fa referència amb una associació amb 

un treball extens i molt vivencial com és el Projecte IMPLICA’T a través de la CARTA DE LA 

TERRA. 

Per buscar els orígens primer hem de saber que és i la història de la Carta de la Terra. Aquest 

punt és molt extens, fet que impossibilitaria expressar el treball en 25 pàgines, així que us 

passo un enllaç i en faig una breu síntesi on també adjunto els eixos principals d’aquesta carta 

al treball (https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra).  

La Carta de la Terra es una declaració internacional de principis i propostes progressistes. 

Aquesta Carta aposta per la protecció mediambiental. Els drets humans, el desenvolupament 

d’igualtat i la pau, com a eixos bàsics a buscar una societat i cultura millor per a tots/es. 

En la part final del desenvolupament de la Carta de la Terra, al 1997 es forma la Comissió de 

la Carta de la Terra, on hi havia 23 personalitats de varis continents que van participar en la 

seva composició final. Entre ells hi ha persones com Lubbers, Gorbachov (premi Nobel de la 

Paz 1990), Strong, Amadou Toumani Touré (actual president de Mali), Mohamed Sahnoun 

(Argelia), Federico Mayor Zaragoza (España), Mercedes Sosa (Argentina), Leonardo Boff 

(Brasil), Erna Witoelar (Indonesia, Wangari Maathai (premi Nobel de la Pau 2004, Kenia), A. 

T. Ariyaratne (Ceilán), Wakako Hironaka (Japó). Durant els propers 5 anys, a través de la 

secretaria de San José (Costa Rica), s’impulsen consultes i discussions que involucren a 46 

països i milers de persones, en un dels processos més oberts i participatius que s’han donat 

mai en un document internacional. Participen més d’un centenar d’ONG’s, comunitats i 

col·lectius diversos, associacions professionals i experts internacionals. 

Arribem al 2000, on finalment, hi ha la versió definitiva de la Carta on s’aprova per la Comissió 

en la reunió a la seu d’UNESCO a Paris, el març de 2000. El llançament oficial de la Carta de 

la Terra té lloc al Palau de la Pau en La Haya el 29 de juny del 2000, en un acte presidit per 

la reina Beatriu d’Holanda.  

El text de la Carta està estructurat en 4 principis bàsics, desplegats en 16 principis generals, 

desenvolupats i complementats a la vegada en 61 principis de detall. Tots ells van precedits 

d’un Preàmbul i finalitzen amb un text de conclusió: el camí cap endavant.    

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra
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Els principis bàsics són els següents:  

1- Respecte i cura de la comunitat de vida  

 Respectar la Terra i la vida en tota la seva diversitat. 

 Tenir cura de la comunitat de vida amb enteniment, compassió i amor. 

 Construir societats democràtiques que siguin justes, participatives, sostenibles i 

pacífiques. 

 Preservar els fruits i la bellesa de la Terra per a les generacions presents i futures. 

2- Integritat ecològica   

 Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb 

especial atenció a la diversitat biològica i els processos naturals que sustenten la vida. 

 Evitar danys com a millor mètode de protecció ambiental i, quan els coneixements són 

limitats,  procedir amb precaució. 

 Adoptar models de producció, consum i reproducció que salvaguardin 

les capacitats regeneratives de la Terra, els drets humans i el benestar comú. 

 Impulsar l'estudi de la sostenibilitat ecològica i promoure l'intercanvi obert i una 

àmplia aplicació dels coneixements adquirits. 

3- Justícia Social i econòmica     

 Eradicar la pobresa com un imperatiu ètic, social i ambiental. 

 Assegurar que les institucions i activitats econòmiques, en tots els àmbits, promoguin 

el desenvolupament humà de manera equitativa i sostenible. 

 Afirmar la igualtat i equitat de gènere com a prerequisit per al desenvolupament humà 

sostenible i assegurar l'accés universal a l'educació, la sanitat i les oportunitats 

econòmiques. 

 Defensar el dret de tothom, sense discriminació, a un entorn natural i social que fomenti 

la dignitat humana, la salut física i el benestar espiritual, amb especial atenció als drets 

dels pobles indígenes i les minories. 

4- Democràcia, no-violència i pau 

 Enfortir les institucions democràtiques en tots els àmbits i proporcionar transparència i 

responsabilitats en la governabilitat, participació en la presa de decisions i accés a la 

justícia. 

 Integrar en l'educació formal i l'aprenentatge al llarg de tota la vida les capacitats, els 

coneixements i les valors necessaris per a una forma de vida sostenible. 

 Tractar tots els éssers vius amb respecte i consideració. 

 Promoure la cultura de la tolerància, la no-violència i la pau. 
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I aquí ve la pregunta; com treballem aquesta CARTA des d’una experiència didàctica? 

Molt senzill. Amb motivació, implicació i actuació. 

 

Comença una experiència on tenim clar uns objectius: 

- Partir de la motivació d’una carta que arriba a la nostra classe. Carta que resumeix en 

7 punts els 16 objectius de la Carta. Els 7 punts es distribueixen en els Equips de treball 

i allí comença el veritable treball en grup (facilitar el treball i diversitat d’opinions). On 

han d’acordar la forma de treballar, diàleg i buscar punts en comú per descobrir què 

vol dir aquell missatge i exposar-ho als seus companys/es.  

- Implicació: Esforç en relacionar què podem fer nosaltres en cada punt de la Carta de 

la Terra que han exposat els nostres companys/es. Dissenyar un pla d’actuació.  

- Actuació: a partir de veure les necessitats del nostre entorn. Proposar activitats per 

involucrar-nos i fer un entorn millor per a tots/es.  

  

Dins del Projecte Interdisciplinari, havíem de descobrir la nostra ciutat i descobrir el barri. A 

través d’aquesta motivació vam engegar el Projecte d’una manera molt significativa; descobrir 

el nostre entorn, necessitats bàsiques, preguntar a la gent, mirar les associacions voluntàries 

del barri, consultes vàries a les entitats del voltant, i tot això finalitzant amb un treball on li vam 

presentar al mateix alcalde de la ciutat de Lleida, a l’Àngel Ros. On li vam explicar que 

havíem fet i unes propostes de millora de la ciutat.  

Aquesta experiència, sens dubte, és implicar-se per la vida, per l’entorn i en definitiva per 

ells mateixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          per millorar el nostre entorn – Maristes Montserrat Lleida 

  

 

3- MARC TEÒRIC 

Un primer objectiu del projecte és facilitar al màxim el treball autònom pels alumnes  per situar-los en 

l’anomenada zona de desenvolupament proper que va descriure Vigotsky. Segons aquest 

investigador podem aprendre de moltes maneres però aquelles significatives i pràctiques són les que 

ajuden a integrar millor els coneixements. L’alumne se situa entre el nivell de desenvolupament efectiu 

i el nivell de desenvolupament potencial,  el posem en joc en aquest espai de repte i creixement i és 

on fa incidència l'acció educativa. D’aquesta manera si l’aprenentatge té un bon acompanyament i 

l’alumne integra bé els diferents coneixements que entren en joc fa un camí autònom d’aprenentatge 

anomenat ZDP.  Així un alumne en principi únicament és capaç d’aprendre amb l'ajuda dels altres, 

podrà fer-ho o aprendre-ho posteriorment ell mateix. L'ensenyament, per tant s’ha de situar en zones 

de propostes i reptes que facin créixer als alumnes i aquesta experiència educativa té aquesta 

intencionalitat que alhora ajuda a ampliar i generar altres zones de desenvolupament pròxim. 

La pràctica educativa constructivista és de naturalesa social i proposa un primer moment 

d'aprenentatge global o social per a després arribar a una integració interna del coneixement, o sigui 

més individual. Els alumnes sempre acaben fent l’activitat d’exposició davant de tot el grup amb 

l’enriquiment de modelatge que suposa per a tots els alumnes i amb la possibilitat de modelatge que 

se li ofereix als docents per destacar bones pràctiques. 

Un altre aspecte molt important que hem volgut destacar en aquest treball és la inclusió educativa que 

té aquesta experiència educativa. Segons Echeita i Ainscow (2011), hi ha quatre aspectes que 

ajuden a definir millor què és i què suposa la inclusió educativa: 

 - La inclusió és un procés, és a dir, la inclusió ha de ser una recerca constant de millores en 

l’educació per tal d’aconseguir atendre a la diversitat de l’alumnat. És important que aprenguem a 

treure partit de les diferències individuals, d’aquesta manera podrem apreciar les diferències com un 

aspecte positiu que beneficia a tothom: alumnes amb i sense discapacitat, professorat ordinari i que 

donen suport als alumnes amb necessitats educatives especials i famílies amb infants amb i sense 

discapacitat. Els canvis demanen temps, i hem de tenir en compte que el procés per aconseguir 

l’escola inclusiva és llarg, però hem de mantenir els nostres principis per tal d’aconseguir una escola 

millor i incrementar l’aprenentatge de l’alumnat.  

- La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de tots els estudiants en entorns ordinaris. 

- La inclusió precisa la identificació i l’eliminació de barreres per a la presència, la participació i 

el progrés de tots els alumnes en l’aprenentatge.  

- La inclusió posa èmfasis en aquells grups d’alumnes que podrien estar en risc de marginació, 

exclusió o fracàs escolar. Però no treballa només amb ells. Saber què és la inclusió és bàsic per 

entendre el present treball, a continuació, presento els centres inclusius i quins són els indicadors que 

permeten detectar el grau d’inclusió d’un centre. 



          per millorar el nostre entorn – Maristes Montserrat Lleida 

  

En aquest aspecte la pràctica educativa realitzada m’agradaria relacionar-la amb dos autors de l’era 

de la postmodernitat pedagògica.  

 Edgar Morin 

Edgar Morin al 1999 va publicar Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, en 

el qual s’exposa la importància de l’educació per adaptar-se als canvis socials, i les directrius 

que hauria de prendre per aquesta adaptació. 

“En aquesta evolució cap als canvis fonamentals dels nostres estils de vida i els nostres 

comportaments, l’educació – en el seu sentit més ampli – juga un paper preponderant. L’educació és 

la “força del futur”, perquè ella constitueix un dels instruments més poderosos per realitzar el canvi. 

Un dels desafiaments més difícils serà el de modificar el nostre pensament de manera que enfronti 

la complexitat creixent, la rapidesa dels canvis i allò imprevist que caracteritza el nostre món.” 

Els set sabers necessaris per l’educació del futur, segons Edgar Morin, són: 

1. Una educació que curi la ceguera del coneixement: 

 

L’educació no s’ha de limitar als coneixements, sinó que també ha de tenir en compte 

l’afectivitat. S’ha d’ensenyar a criticar el propi coneixement a partir de la reflexió, la crítica i la 

correcció d’errors. 

2. Una educació que garantitzi el coneixement pertinent: 

 

Promoure l’habilitat de seleccionar la informació clau, i plantejar problemes i saber-los resoldre. 

Enfocament global, multidimensional i basat en la interacció complexa. 

3. Ensenyar la condició humana: 

 

Tractar l’ésser humà en relació amb l’univers, plantejant preguntes com qui som, a on estem, 

d’on venim i a on anem. La unitat i la diversitat són dues perspectives inseparables de l’espècia 

humana. 

4. Ensenyar la identitat terrenal: 

 

“Introduir a l’educació una noció mundial més poderosa que el desenvolupament econòmic: el 

desenvolupament intel·lectual, afectiu i moral a escala terrestre.” Morin (1999) 

5. Enfrontar les incerteses: 

 

L’educació hauria d’incorporar el principi d’incertesa, ja que tota l’evolució humana és en gran 

mesura fruit de l’atzar o de factors impredictibles. També el coneixement és una incertesa. 

6. Ensenyar la comprensió: 

 

Ensenyar la comprensió en dos sentits: la comprensió interpersonal/ intergrupal i la comprensió 

a escala planetària. Implica no reduir la visió humana, sinó acceptar moltes i diferents maneres 

d’entendre la vida. 
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7. L’ètica del gènere humà: 

 

L’educació basada en l’ètica humana: la democràtica, l’acceptació de la diversitat, el compromís 

amb la humanitat, a escala terrestre. 

Com a propostes concretes, Morin (1999) exposa: la no fragmentació dels sabers, la reflexió 

sobre el que s’ensenya i l’elaboració d’un paradigma de relació circular entre les parts i el tot, 

el simple i el complex. 

 Jaume Carbonell 
 

Jaume Carbonell, un pedagog d’actualitat de les nostres terres, també exposa la importància 

de capgirar l’educació, cap a un sentit més global. En el seu llibre Una educación para mañana, 

Carbonell (2008) ens parla d’un aprenentatge vinculat a la diversió a partir del desig d’aprendre: 

“Provocar el desig al coneixement, tractant de vincular la racionalitat amb l’emotivitat. Perquè les 

coses que se senten s’aprenen millor. [...] El desig de saber i d’aprendre condueix a la interrogació i 

a la pregunta: per accedir a la veritat i per a dubtar.” (Carbonell, 2008) 

Carbonell (2008), de la mateixa manera que Morin (1999), remarca la importància de treballar 

el coneixement de manera interdisciplinar i útil per la vida, trencant amb les assignatures. 

“Hi ha raons psicològiques, pedagògiques i epistemològiques que expliquen que la infància aprèn de 

manera sintètica i global, i no de forma parcel·lada. La distribució del saber en assignatures respon 

a qüestions ancestrals relatives al temps, l’organització escolar i al corporativisme docent. Raons que 

avalen únicament en la inèrcia escolar, i en la resistència al canvi.” (Carbonell, 2008) 

Carbonell pensa que no segregar els alumnes per edats milloraria la pràctica educativa, com 

també la introducció del pensament crític sobre la realitat. 

Carbonell (2008) ressalta la importància de la innovació educativa per a encaminar aquesta 

educació pel demà. Considerant la vigència dels clàssics en educació, com l’Escola Nova, 

l’escola popular i alliberadora, les pedagogies crítiques, o la investigació- acció, apunta cap a 

una educació que “intenti vincular la llibertat i el respecte a la individualitat amb la llibertat i 

l’enfortiment de la col·lectivitat.” A nivell metodològic, Carbonell (2008) destaca els projectes 

de treball, el respecte cap a les relacions educatives, les sortides a l’entorn, les assemblees, 

el treball en equip, els treballs d’investigació o el desenvolupament de l’autonomia personal. 

També ens parla de la necessitat de modificar els espais, que siguin més atractius i pensats 

pedagògicament, i la necessitat de flexibilitzar el temps a l’escola. 
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4- OBJECTIUS I COMPETÈNCIES 

Com a docents un aspecte que hem de tenir molt clar és saber quines són les funcions i finalitats de 

l’educació en general. A hores d’ara, sabem que tot gira al voltant de les competències, incorporades 

al currículum, per això i perquè creiem que la idea que les sustenta està molt lligada amb l’enfocament 

dels Projectes Interdisciplinaris, són la base en què es fonamenta la filosofia didàctica de la nostra 

escola. Philippe Perrenoud ens diu que és necessari incitar els alumnes a mobilitzar els seus 

coneixements i habilitats i que s’ha de seguir els principis de les pedagogies actives i constructivistes 

si es vol aconseguir uns resultats òptims en l’aprenentatge dels alumnes (Gentile, P i Bencini, R.: 

2000). Si partim que l’educació en competències és aconseguir fer reals i vàlids els continguts, és 

a dir, que tot el que s’aprèn a l’escola pugui servir per a més tard, per aplicar en qualsevol altre moment 

de la vida, és a dir, que els coneixements que s’aprenen puguin aplicar-se fora de l’aula, arribarem a 

la conclusió que ambdues maneres d’entendre i treballar l’educació van molt lligades.  

Amb el Projecte Interdisciplinar i l’eix del Projecte “La Carta de la Terra” veiem que utilitzem 

diferents recursos i utilitzem diferents àrees, segons les necessitats que tinguem en la nostra 

implicació al Projecte. A mode d’exemple: 

- Si tenim de recollir dades de les persones que hem entrevistat i fer gràfiques. 
Utilitzarem les gràfiques de doble entrada dins de l’àmbit matemàtic. 

- Si tenim de redactar actuacions i propostes de millora, farem un treball de síntesi 
dins de l’àmbit lingüístic. 

- Si tenim que presentar les propostes de millorar davant de l’alcalde. Treballarem la 
competència de parlar i conversar davant de la classe amb un guió previ treballat 
en equips de quatre.  

- Si tenim d’entrevistar a personal del servei de neteja, president de la Llar de jubilats 
o president de la ONCE o altres entitats. Ens involucrarem en el format entrevista i 
treballarem quines són les preguntes que hauríem de fer i per què. 

- Si tenim de fer cartell de consciencia i cura del medi ambient utilitzarem la Plàstica 
per ajudar-nos i fer diferents propostes de cartell. 

Tots aquests són exemples reals d’aquests Projecte que ha anat creixent segons les necessitats que 

anàvem tenint.  

Tenint en compte que l'actual model de societat l'aprenentatge i la formació personal no acaba a 

l'institut o la universitat, sinó que s'allarga durant tota l'etapa laboral, l’aprenentatge en Projectes com 

aquest de ben segur que seran una gran eina i un bon recurs que podran utilitzar al llarg de la seva 

vida. Voldríem deixar molt clar, en tot el que exposem, que nosaltres com a educadors creiem 

fermament que l’educació no sols abasta la formació cultural i intel·lectual que únicament valorem 

l’aprenentatge de l’alumnat i solament acceptem els paradigmes neopositivistes, academicistes, sinó 

que anem més enllà i tenim com a premissa primordial la formació integral i en valors de l’alumnat. El 

principal objectiu és formar bons ciutadans. 



          per millorar el nostre entorn – Maristes Montserrat Lleida 

  

5- DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumir responsabilitats 

dins del treball en equip i 

aprendre de manera 

cooperativa. 

La primera part del Projecte Interdisciplinari relacionat 

amb la Carta de la Terra és el següent: 

-Rebre a la classe 7 principis bàsics d’aquesta carta.  

-Dividir-nos en equips de treball i cadascú dels grups 

analitzar i descobrir de que parla aquest principi. 

-Exposar-los davant dels companys/es. 

-Decidir en cada principi, com podríem actuar. 

SERVEI 

Involucrar als companys /es 

de l’equip de treball en la 

participació de la descoberta 

de la Carta de la Terra 

METODOLOGIA 

Durant la realització 

d’aquesta activitat la 

metodologia de treball és 

cooperativa i en treball en 

equip (màxim 4 persones). 

1 

Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió autoconeixement respecte de l’aprenentatge:C2. Ser conscient del que se sap i del 

que cal aprendre. 

Dimensió aprenentatge en grup:C5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en 

grup. 

Dimensió actitud positiva envers l’aprenentatge:C6. Adquirir el gust per aprendre i per 

continuar aprenent. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió interpersonal:C5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les 

relacions entre les persones. C6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin 

el compromís personal i les actituds de convivència. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió comunicació oral:C3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Dimensió comprensió lectora:C5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit 

de la lectura. 
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Fer eficaç el treball en 

equip exposant habilitats 

socials per una millora de 

la competència ciutadana.  

 

A partir de saber com volíem actuar, vam considerar que havíem d’estar 

informats i preguntar al nostre entorn quins aspectes positius i per 

millorar existeixen actualment. Així doncs vam preparar una enquesta.  

-Conèixer què és una enquesta i per a què serveix. Posteriorment, 

preparar les preguntes per l’enquesta.  

-Dividir-nos en equips de treball i cadascú dels grups buscar el major 

nombre d’enquestats perquè prengui més valor l’enquesta. 

-Exposar les respostes i fer gràfics representatius de l’opinió de la gent.   

-Preparar actuacions envers les respostes. 

SERVEI 

Fer una enquesta amb previ 

treball a la classe, per fer una 

recollida de dades real i 

posteriorment fer un pla de 

millora.  

METODOLOGIA 

Durant la realització 

d’aquesta activitat la 

metodologia de treball és 

cooperativa i en treball en 

equip (màxim 4 persones). 

2 

Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió aprenentatge en grup:C5. Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge 

en grup. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió social:C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes. 

Dimensió interpersonal:C4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les 

seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió comunicació oral:C3. Interactuar oralment d’acord amb la situació 

comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. C14. Conèixer i valorar la 

diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

Àmbit matemàtic 

Dimensió Comunicació i representació:C8. Expressar idees i processos matemàtics de 

manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit). 

Dimensió Connexions:C7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions 

quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 

matemàtiques concretes. 
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Sensibilitzar 

l’aprenentatge d’altres 

cultures, fent partícip a 

l’alumne i gaudint de 

l’aprenentatge.  

 

La Carta de la Terra parla del nostre entorn més religiós. De com hem 

de saber conviure amb altres cultures i enriquir-nos tots plegats amb la 

única base del respecte entre la diversitat cultural.  

-Proposar a persones que coneixíem la visita a la classe de persones 

d’altres religions.  

-Aprendre i posa de manifest els eixos en comú en altres religions amb 

la nostra; en aquest cas la religió cristiana amb la musulmana.  

-Compartir una classe d’aprenentatge de les dues religions, dins de la 

classe.   

SERVEI 

Proposar activitat de 

presentació de la nostra religió 

cristiana a l’escola i buscar 

eixos en comú amb altres 

religions.   

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de treball 

podia ser tan individual com en el 

treball en equip buscant quines 

sensacions havien tingut 

descobrint una altra religió.   

3 

Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió aprenentatge individual:C3. Organitzar el propi procés 

d’aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió personal:C3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per 

superar prejudicis i consolidar el pensament propi. 

Dimensió interpersonal:C4. Mostrar actituds de respecte actiu 

envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les 

cultures que les conformen. C5. Aplicar el diàleg com a eina 

d’entesa i participació en les relacions entre les persones. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió món actual:C2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la 

societat en què vivim. C5. Valorar problemes socials rellevants 

interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar 

propostes de futur. 
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Proposar i descobrir 

quines millores faríem a 

l’entorn perquè la gent 

gran estigues més 

còmoda al nostre 

entorn. 

 

La Carta de la Terra parla del respecte per les persones. En aquest punt vam 

considerar que nosaltres teníem la sort de rebre consells de persones que han 

viscut més vida i per tant, tenen més experiència. I si els hi preguntem a ells 

com es troben...com està el nostre entorn, la nostra ciutat... i què podríem fer 

nosaltres per millorar-ho? 

-Preparem l’entrevista i el format de com la presentarem? 

-Sol·licitem una visita a la Llar de Jubilats de Sant Anastasi Lleida. 

-Ens aproven la visita i anem a visitar-los amb les preguntes organitzades. 

-Fem l’entrevista i compartim el seu espai on ens expliquen les activitats i 

realitzem algunes amb ells/es.  

 

SERVEI 

Crear espais d’aprenentatge i 

vincles de proximitat entre els 

nostres alumnes i la gent gran. 

Vetllar per anar acompanyant 

aquest espai i fer altres visites 

en moments especials del 

calendari.  

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de treball 

podia ser tan individual com en el 

treball en equip buscant quines 

sensacions havien tingut en els 

diferents espais que havien conegut 

en la Llar de Jubilats.    
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Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió autoconeixement respecte de l’aprenentatge:C1. Prendre 

consciència de les característiques personals respecte de l’aprenentatge. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió social:C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes. C8. Mostrar actituds de servei i de compromís 

social, especialment davant de les situacions d’injustícia. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió món actual:C5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne 

les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur. 

Dimensió ciutadania:C12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i 

solidari. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió comunicació oral:C3. Interactuar oralment d’acord amb la situació 

comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

Dimensió expressió escrita:C9. Produir textos de tipologies diverses amb un 

lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. 
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Conèixer l’entorn proper a 

l’escola sobre aquest tema 

i els espais que tenim al 

nostre entorn de casa per 

fer el reciclatge 

correctament. 

 

La Carta de la Terra parla de tenir cura del nostre planeta. La mirada ecològica de 

cuidar no només es basa en reciclar, sinó de tenir cura del nostre entorn. Activem 

les tres R (REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR). 

-Visitem un punt de recollida mòbil de l’entorn de l’escola i parlem amb un dels 

responsables. 

-Fem conscienciació a l’entorn proper casa i al carrer; ens preparem unes 

preguntes a la gent i valorem si som responsables del nostre entorn.  

-Ens preguntem i dissenyem activitats de sensibilització envers el tema.  

-Proposem activitats de responsabilitat i actuacions directament al nostre entorn. 

 

SERVEI 

Cooperar en la informació 

a la ciutadania relacionat 

amb el reciclatge. Què 

podem fer i com ho 

podem fer? Saber reciclar 

correctament.  

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de treball vam 

treballar amb equips de treball. A 

nivell individual vam fer un treball de 

materials de reciclatge i la seva 

classificació per després fer una 

posta comú a la classe a través de la 

visita al punt de recollida de deixalles 

prop de l’escola.   
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Àmbit d’aprendre a aprendre. 

Dimensió aprenentatge individual:C4. Emprar tècniques de 

consolidació i recuperació dels aprenentatges. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió social:C8. Mostrar actituds de servei i de compromís 

social, especialment davant de les situacions d’injustícia. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió món actual:C4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en 

compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar 

les actuacions que els afecten. C5. Valorar problemes socials 

rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per 

plantejar propostes de futur. 
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Conscienciar de les 

entitats que treballen per 

la igualtat i fer-los 

partícips de seguir el 

mateix exemple com a 

futurs ciutadans . 

 

Uns dels aspectes que remarca la Carta de la Terra, és aconseguir ser una 

societat empàtica, pensar amb els altres i ser col·laboradors a buscar que tothom 

tingui una vida digna i els drets humans fonamentals.   

-Els alumnes vam parlar de les dificultats que teníem a classe. Van sortir temes 

de conducta i discussions. Vam encarar aquesta situació de saber valorar el que 

tenim.  

-Fent un treball d’interiorització, vam escoltar, olorar, sentir, tastar i tocar i vam 

donar la importància als nostres 5  sentits. Hi ha persones que no tenen tots els 

sentits...són feliços? 

-Vam trucar a l’entitat ONCE i vam parlar en directe amb el PRESIDENT de 

FUNDACIÓ ONCE DE LLEIDA. Vam concertar una cita per fer-li aquestes 

qüestions. 

 

SERVEI 

Participar en les dinàmiques 

que ens va preparar i buscar 

un compromís a la ciutat per 

facilitar que hi hagi més 

igualtat per tothom 

(compromís senyals 

acústiques semàfors) 

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de 

treball vam treballar amb equips 

de treball. A més vam 

experimentar sensacions amb 

treball en parella fent més 

proper l’experiència dels 5 

sentits.  
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Àmbit d’educació en valors 

Dimensió personal:C2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les 

dificultats i per assolir un benestar personal. 

Dimensió social:C8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment 

davant de les situacions d’injustícia. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió plurilingüe i intercultural:C14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i 

cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió món actual:C3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de 

les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi. C5. Valorar problemes 

socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar 

propostes de futur. 

Àmbit de l’educació física 

Dimensió activitat física:C2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del 

propi cos en la realització d’activitats físiques. 

Àmbit digital 

Dimensió instruments i aplicacions:C3. Utilitzar programes i aplicacions de creació 

de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment.  

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració:C8. Realitzar activitats en grup 

utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 
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Habilitats comunicatives 

i socials. Empatia i 

respecte.  Involucrar-se 

en tasques voluntàries 

de millora de l’entorn.

 

Toca l’hora de la veritat...hem descobert, preguntat, investigat i compartit moltes dinàmiques 

diferents...i ara què? Una societat implicada és el futur de les nostres generacions, tal i com 

marca la Carta de la Terra. Per tant, com a classe, tirem endavant i ens impliquem! 

-Marquem com a exemple sortir al carrer i netejar els 2 elements que considerem (després de 

l’estudi) que l’entorn no està cuidant; les caques de gos i les cigarretes.  

-Després de fer les actuacions, fent una altra sessió de sensibilització i conscienciació. 

Informem a tots/es les persones que veiem amb gossos la importància de tenir una bossa i 

cuidar l’entorn. Per la persona que no en porta, nosaltres els hi donem una i els hi expliquem 

que estem fent.  

-Fem pòsters pel carrer on posteriorment expliquem a la gent que té BARS al voltant de l’escola 

que hem detectat que hi ha cigarretes a la sortida dels seus locals. Als pòsters educadament 

els hi demanem que es facin responsables.  

-Finalment redactem propostes de millora i de felicitacions per anar a visitar l’alcalde de Lleida 

i explicar-li de primera mà el nostre treball. 

 

SERVEI 

Idear projectes propis 

envers de la millora de la 

sostenibilitat del nostre 

entorn. Implicar-se en 

activitats i proposar millores 

així com saber felicitar allò 

que funciona. 

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de 

treball vam treballar amb equips 

de treball. En tasques en 

concretes també vam treballar 

els pòsters de manera 

individual i  les redaccions a 

l’alcalde amb sistema d’equip 

de treball 1-2-4 
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Àmbit d’educació en valors 

Dimensió interpersonal:C5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i 

participació en les relacions entre les persones. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió expressió escrita:C8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 

comunicativa i el destinatari. C10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura 

de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa. 

Àmbit artístic 

Dimensió imaginació i creativitat:C8. Improvisar i crear amb els elements i 

recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. C9. Dissenyar i realitzar 

projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 
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Aprendre a participar per 

millorar l’entorn. Actituds 

ètiques i respectuoses per 

valorar els aspectes 

positius com els aspectes 

a millorar. 

 

Amb molta antelació, des de l’inici del Projecte, demanem una visita a l’alcalde 

per explicar, compartir i trobar de quina manera podríem millorar el nostre entorn 

a partir del document de la Carta de la Terra.  

-Preparació prèvia: que hem fet? I per a què?. Escrivim quines situacions l’entorn 

de la ciutat s’ha de felicitar i en quines situacions veiem que s’hauria de millorar. 

-Fem la visita a la PAERIA on amb la participació amb VEU ALTA i micròfon 

davant de l’alcalde li exposem la feina feta. La participació és de tota la classe.  

-Li donem un document amb 10 Propostes factibles de millora, a més de les 

felicitacions per tot allò que va bé a la ciutat i la ciutadania està contenta. Tot 

això firmat per tota la classe.  

SERVEI 

Disseny, creació i 

desenvolupament d’un 

decàleg de bon ciutadà amb 

el treball realitzat dels 

aspectes que podria ajudar 

des de l’alcaldia per millorar 

el nostre entorn.  

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de 

treball vam treballar amb equips 

de treball. La participació va ser 

col3lectiva i cadascú havia 

d’exposar alguna part per veure 

que el treball era un conjunt de 

TOTS.  
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Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió aprenentatge individual:C4. Emprar tècniques de consolidació i 

recuperació dels aprenentatges. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió social:C8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, 

especialment davant de les situacions d’injustícia. 

Àmbit lingüístic 

Dimensió comunicació oral:C3. Interactuar oralment d’acord amb la 

situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

Dimensió comprensió lectora:C4. Llegir amb fluïdesa per comprendre 

textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en 

diferents formats i suports. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió ciutadania:C12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i 

solidari. C13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels 

sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 
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Gaudir de la feina ben feta, 

simplement saber 

acompanyar el procés de 

millora de l’entorn amb la 

responsabilitat de col·locar 

uns bancs i unes papereres 

per la ciutadania. 

 

Finalment, la trucada de la felicitat va arribar la penúltima setmana de curs. 

L’Ajuntament ens confirmava que es ficaven a treballar en 4 dels punts que vam 

ficar al decàleg del bon ciutadà. Els nens van estar emocionats. 

-Repassar els punts aconseguits i que farien. 

-Anar a veure els espais on col·locarien els bancs i papereres, per  fer una 

planificació de l’orientació i espai.  

-Acompanyar el procés de col·locació com a PREMI de la feina i l’orgull d’una 

IMPLICACIÓ exemplar cap al nostre entorn. 

-Verificar amb una trucada al president de la ONCE, l’ampliació de les senyals 

acústiques amb alguns dels semàfors que vam proposar.  

SERVEI 

Disseny, creació i 

desenvolupament dels 

espais més adequats de 

col·locació del material 

(bancs i papereres). Pensar i 

tenir sentit crític a l’hora de 

seleccionar l’espai.  

 

METODOLOGIA 

Durant la realització d’aquesta 

activitat la metodologia de 

treball vam treballar amb equips 

de treball. Tècnica de ET (equip 

de treball) del full giratori per 

complementar idees sobre el 

disseny dels bancs i papereres.  
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Àmbit d’aprendre a aprendre 

Dimensió actitud positiva envers l’aprenentatge:C6. Adquirir el gust per 

aprendre i per continuar aprenent. 

Àmbit d’educació en valors 

Dimensió social:C8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, 

especialment davant de les situacions d’injustícia. 

Àmbit de coneixement del medi 

Dimensió món actual:C4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte 

els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que 

els afecten. 

Dimensió tecnologia i vida quotidiana:C9. Utilitzar materials de manera eficient 

amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions 

quotidianes. 

Dimensió ciutadania:C12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 

democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i 

solidari. 
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6- CONCLUSIONS 

Aquesta experiència compleix a la perfecció aspectes tant importants com: 

 

 Promou la inclusió de noves tendències pedagògiques com per exemple l’aplicació del 

sistema d’aprenentatge DUA. Aquest sistema ens ajuda a avançar cap a un model obert 

que permeti la participació i aprenentatge a tothom. Aquest conjunt de pautes va ser dissenyat 

pel Center for Applied Special Technology i ja fa anys que s'estan aplicant als Estats Units 

i a altres països. 

 

 També, atén a la diversitat de classe, ja que precisament aquesta activitat està dissenyada 

per equips de treball. Cada equip de treball participa i treballa en equip per aconseguir els 

objectius marcats no per superar a ningú, sinó per buscar una complicitats i un objectiu comú 

de la classe: millorar el nostre entorn.  

 

 Incorpora l’ús de noves tecnologies en l’ús de les tablets. Aquesta eina va ser molt positiva 

per diverses raons: 

o Eina motivadora, on els nens/es van treballar amb parelles. 

o Autonomia del treball perquè ells puguin fer sols. 

o Capacitat de crear. Poden realitzar la mateixa tasca repetides vegades; el procés quan 

ells no els hi agradaven, el tornaven a repetir. No tenien problema per fer-ho. 

o Facilitat de manipulació. El fet de poder passar la tablet com si fos un llibre als altres 

grups per poder avaluar. 

 

Per fer aquest treball en l’ús de les noves tecnologies vam utilitzar APP BOOK CREATOR, 

LENSOO CREATE, WORDSWAG o PIC COLLAGE que facilita el procés de gravació i 

maquetació de pòsters amb la combinació de dibuixos. En aquest cas el vam utilitzar com a 

presentació del cartell de conscienciar la gent.  

 

 Hi ha una important aposta pel treball col·laboratiu, els alumnes cooperen entre ells i al final 

de la sessió compartim les nostres produccions. Una incorporació important en el nostre taller 

ha estat un recurs metodològic referent a la tutorització entre iguals als diferents equips 

de treball. Pensem que podem atendre a la diversitat del nostre alumnat organitzant la seva 

activitat i fent-los propostes ajustades de col·laboració entre iguals. Creiem de debò que 

fomentant l’ajuda o tutoria entre iguals fomentem una relació reciproca molt positiva per tots 

els alumnes. Els que reben ajuda interpreten i atenen molt a les explicacions i estratègies dels 

companys, el seu llenguatge és més proper i la part afectiva té molta força comunicativa i 

motivadora. Per altra banda els alumnes que fan la funció de “tutoritzar” fan un important treball 

http://www.cast.org/
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metacognitiu que també resulta molt positiu en el seu aprenentatge, alhora que activa uns 

valors de solidaritat molt importants a nivell social. Tenir bones habilitats socials és bàsic en 

l’escola i en la societat. 

 És una iniciativa emprenedora. Tal i com ja hem esmentat, aquest procés fa partícips als 

nens/es on ells són els protagonistes. La creació de diferents activitats, enquestes i entrevistes, 

els hi fan veure com la importància de fer bé les coses per la seva utilitzat i servei.  

 

 Promou clarament els valors de les obres MARISTES com la solidaritat, educació i 

desenvolupament.  

o Solidaritat pels valors de compartir el que pensa cadascú dels nens/es i respectar les 

opinions amb els diferents treball en grup i en parelles.  

o Educació, el fet d’aprendre de tot el procés i enriquir-se per les ganes de fer-ho bé.  

o Desenvolupament sobre el sistema e/a. El sistema d’ensenyament i aprenentatge. 

Això seria una mica el pensar “Jo ensenyo les meves habilitats per enriquir-nos com a 

grup i potenciar el nostre treball”. 

 

En definitiva, l’experiència ha resultat molt positiva ja que hem aconseguit:  

 Incentivar  el  compromís  dels  alumnes  envers el seu entorn i amb una cultura de pau. 

 Potenciar la dimensió creativa i d’implicació a realitzar tasques per millorar el seu entorn i veure 

com ells són l’eina per poder-ho fer.  

 Treballar en equip i per tant parlar, argumentar, convèncer, consensuar. 

 Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

 Crear un producte final per tots/es, exposar-lo davant de l’alcalde i la gran satisfacció de veure 

com uns nens/es de 6-7 anys han fet una actuació on el benefici no és propi, sinó per TOTHOM! 

 

Ells no ho saben ara, però el producte final no són els bancs i les papereres que vam aconseguir 

ficar a la nostra ciutat. El producte final són ells com a persones. Els aplaudeixo i 

admiro cada vegada que els veig pensant en una societat millor per a tothom.  

 

Gràcies a tots per l’impuls i les ganes en aquest viatge que hem compartit junts! 
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8- VÍDEOS DE L’EXPERIÈNCIA 

 

*Experiència valorada positivament a l’escola i al grup IMPLICA’T com una prova pilot 

a fer amb els alumnes aplicant el currículum a través dels valors de la Carta de la Terra. 

 

VÍDEO EXPERIÈNCIA: https://www.youtube.com/watch?v=1yaVvEQLp4I 

 

VÍDEO RESUM (anglès): https://www.youtube.com/watch?v=yGPvCMPFzzo 

 

VÍDEO RESUM (castellà): https://www.youtube.com/watch?v=-8gG-OBDHug 

 

Experiència amb gent gran de la Llar de Jubilats Sant Anàstasi:  

https://www.youtube.com/watch?v=SZFWQJ_HOA8 

 

Pràctiques educatives (moments viscut amb la classe):   

https://www.youtube.com/watch?v=pD6c_ohiknE 

 

Pràctiques educatives (coneixem l’entorn-pràctiques inicials abans de començar el Projecte):  

https://www.youtube.com/watch?v=qw7em4x2OhE 

 

PREZI experiència: https://prezi.com/view/sJs2slJAmMbJhzVDtwvT/ 

 

Participació a les IV Jornades Escoles Solidàries LA CARTA DE LA TERRA: 

https://www.youtube.com/watch?v=fldVoKu_deM 

 

Publicacions de l’experiència a la web de l’Implica’t: https://sites.google.com/a/xtec.cat/4a-

jornada-d-escoles-solidaries/implica-t-per-millorar-l-entorn 

 

QR realitzats per exposicions del Projecte en claustres de BONES PRÀCTIQUES 

EDUCATIVES a centres escolars. 
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9- AGRAÏMENTS 

És molt difícil d’agrair amb una sola persona o entitat tota aquesta experiència 

educativa...impossible. Així que anem per parts creixent  i caminant com el Projecte: 

A la Mar Lluelles (coordinadora del Grup Implica’t) per involucrar-me i fer-me present en 

aquest Projecte de la “Carta de la Terra” on la solidaritat i la implicació són els eixos bàsics 

per una millor societat.  

A l’assessorament de l’Anna Fontelles (logopeda del servei educatiu del CREDA), única 

amb tenir una visió educativa molt especial i fer el senzill, el més complicat. A ella li dec la 

empenta i la motivació constant de innovar en aquest món preciós de l’ensenyament. 

Al practicant Josep Maria Freije, que dia rera dia, ha invertit el seu temps i dedicació en 

aquest any d’experiència. Ara, com a excel·lent docent exerceix amb les bases d’estimar per 

educar. Amb ell, el Projecte s’ha viscut més a la classe i ha potenciat les activitats. 

A l’equip de mestres de Primer Cicle de Maristes Lleida, per la seva confiança i 

acompanyament en el Projecte Interdisciplinari. Sou una família! Dóna gust venir a l’escola 

amb vosaltres!! 

A les diferents entitats que han participat: ONCE (president Domingo), empresa ILNET de 

neteges de Lleida (responsable de la deixalleria mòbil, Ginés), a les mares voluntàries d’en 

Munir i la Khansae per explicar i fer un tast de la religió musulmana, a l’Octavi (president de 

la Llar de Jubilats de Sant Anastasi), i a l’Ajuntament de Lleida per obrir les portes als nostres 

alumnes i poder ser bon ciutadans, compromesos amb el nostre entorn. 

Finalment i com no, als veritables protagonistes de tot això, el fantàstic curs de 2nA del 

2016/17: a la Vinyet, Mireia, Mei, Aran, Maria, Biel, Joan R., Martí, Ton, Álvaro, Elsa, Anna 

P., Cristina, Emma, Pau H., Àlex O., Munir, Bru, Gerard, Blau, Khansae, Anna S., Mar, 

Àlex I., Agustí, Joel, Toni C. i Ignasi. Quina il·lusió cada vegada que els veig ara a tercer. 

Amb una mirada sabem que hem viscut una experiència inoblidable! 

És tan fàcil agrair i el fet de fer-ho a tantes persones en aquesta experiència educativa, dóna 

a pensar que anem per molt bon camí...en cada detall...en cada visita...em felicitaven i em 

deien “Noi! Esteu fent una bona feina!” i la meva contesta sabeu qui va ser; “M’ensenyen més 

coses ells a mi que jo a ells!”. 

 

Gràcies a tots per fer-me créixer com a mestre i poder confiar amb les persones per un 

entorn millor per tothom! Nosaltres som la llavor!  

 



          per millorar el nostre entorn – Maristes Montserrat Lleida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“És el nen a qui s'educa, i per obtenir excel·lents resultats 

l'única via possible és mantenir-lo en contacte permanent 

amb la vida, per això la pròpia escola ha de ser de ser 

catalitzadora de l'entorn, perquè aquest entri a l’aula”

 

Bartolomé Cosio 


