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Durant anys i des de diferents centres, hem observat el jovent de 

les nostres escoles i hem pogut reconèixer realitats comunes que han 

servit de base pel nostre projecte.  

Les persones ens relacionem a través del context que compartim 

amb el nostre interlocutor i, polifacètics com som, tendim a actuar 

segons aquest context. Ens adeqüem a la situació comunicativa; situació 

constituïda per allò que hi ha present (lloc, moment, persones 

presents...) i per allò que no es veu, però sabem que hi és: experiències 

compartides, història personal o manera de pensar de cadascú. En 

l’àmbit juvenil podem diferenciar fins a  tres situacions comunicatives que 

varien al llarg de la setmana: 

 L’escola. 

 La família 

 El lleure:  

 Esport, classes d’anglès, música, esplais, batucades... 

 Diversió de “cap de setmana”: discoteques, bars, festes... 

 Entreteniment virtual: play station, messenger, jocs 

ordinador, televisió. 

 Xarxes socials. 

Pel que fa a l’escola, podríem dir que actualment tots els centres 

educatius intenten parar especial atenció en l’àmbit de valors; valors com 

el  respecte, l’empatia, la sensibilitat, la solidaritat, la generositat, la 

justícia, la participació i un llarg etcètera. En canvi, en l’àmbit familiar les 

realitats són múltiples. Si bé es pot apreciar que hi ha un perfil de 

famílies acords a les línies educatives escolars, també existeixen 



 

 

 

referents contradictoris. Sovint sentim afirmacions com: “A l’escola em 

diuen que recicli, però a casa no se li dóna importància; A l’escola ens 

diuen que dialoguem i a casa poques vegades hem aconseguit fer del 

diàleg una eina habitual. A l’escola fem campanyes solidàries, i a casa 

gairebé ni en parlem.” 

En l’àmbit del lleure la varietat d’opcions encara es diversifica 

més, des de propostes que recolzen i eixamplen la dimensió educativa i 

social escolar, com és el cas d’esplais, els grups d’escoltisme o les 

colles castelleres, a propostes que vénen a potenciar aspectes 

individualistes, superficials, consumistes o narcisistes. Seria aquest el 

cas de tot el lleure que té com a context compartit el consumisme o la 

publicitat. 

Veiem, doncs, com el jovent pot trobar referències i criteris molt 

dispars segons el context on estigui. Podem afirmar, a més, que la seva 

actuació pot variar a gran mesura segons l’àmbit on es troba.  

Tot respectant la diversitat de gustos i la llibertat d’opció, 

nosaltres, com a escola, ens posicionem clarament pel foment de tot allò 

que creiem pot ajudar als joves a esdevenir persones responsables i 

sanes, tant pel seu bé com pel de la societat que compartim. D’aquesta 

inquietud, i tenint en compte l’anàlisi que fem de la situació actual del 

jovent a Mataró, neix la nostra proposta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

El projecte Fem Xarxa vol potenciar un context educatiu comú  

entre joves de diferents escoles de Mataró. Un context amb uns 

fonaments que ajudin als joves a ser ells mateixos i a sentir-se còmodes 

i, més enllà de la situació socioeconòmica en la que es trobin, que pugin 

compartir uns valors socials. 

Els joves d’una mateixa escola tenen uns referents comuns, però 

què succeeix quan es troben joves de diferents escoles en àmbits 

externs com les fires, les discoteques, els equips esportius o les 

acadèmies d’idiomes? Recorren a allò que saben i que comparteixen? 

Com usen tota la informació que reben més enllà de l’escola com la 

publicitat, els models de la societat que tenim o el foment per  

l'individualisme i la competitivitat? Per tot allò que produeix plaer aquí i 

ara. La nostra proposta vol ser una alternativa a aquestes realitats 

comunes externes. 

Pretenem fer una primera passa senzilla, no esperant resultats 

immediats, sinó a llarg termini. Volem provocar que els nostres infants i 

joves es coneguin, no només en el context consumista, sinó en un 

context educatiu. Volem que, quan els nostres joves es trobin, per 

exemple, en una discoteca, dins del seu ventall d’actuacions, tinguin més 

possibilitats de comunicació, d’acostament a l’altre o fins i tot, que tinguin 

ganes de fomentar també activitats comunes alternatives.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Fem Xarxa tracta d’enfortir les xarxes relacionals entre l’alumnat 

de varis centres proposant activitats conjuntes i rere l’objectiu de ser 

escoles obertes al barri i a la ciutat. Pels infants i joves és un nou context 

educatiu compartit. Creiem que aquestes xarxes relacionals poden 

transformar positivament la ciutat, ja que es creen nous referents 

comuns entre el jovent mataroní. 

El projecte va engegar l’any 2009 amb les escoles Maristes 

Valldemia i Salesians, i l’any següent s’hi va afegir el Mare de Déu de 

Lourdes. Els primers anys, el Fem Xarxa es va dur a terme amb 

l’alumnat de primària, però cada any s’ha anat incorporant un nou curs 

fins arribar a 1r de batxillerat. La proposta arriba cada any a prop de 700 

alumnes de l’etapa de primària i 800 alumnes de la ESO. La major part 

de les trobades del Fem Xarxa es fan en horari lectiu, excepte la de 

batxillerat que té lloc durant les vacances d’estiu i és l’única de les 

propostes que es realitza de manera voluntària. Aquesta darrera activitat 

aplega als volts de 40 joves que comparteixen part del seu estiu. 

Actualment, seguim revisant les nostres activitats per fomentar les 

millores considerades rere cada edició i tenim per objectiu poder  

incorporar altres escoles religioses de Mataró que desitgin formar part 

del projecte.  

Fins ara, el retorn que els infants i joves participants han fet del 

Fem Xarxa ha estat molt positiu, actitud que ens empeny a continuar fent 

créixer el projecte. 
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La trobada anual del Fem Xarxa pretén: 

 Promoure els valors educatius, socials i cristians que ens 

uneixen. 

 Crear espais de trobada amb els altres, amb la realitat que ens 

envolta i amb la nostra ciutat. 

 Conèixer altres persones i viure experiències enriquidores. 

 

 

La proposta concreta és fer una trobada anual per nivell des de 3r 

de primària fins a 4t d’ESO de les escoles participants amb les 

característiques següents: 

 Les activitats poden ser de matí o de matí i tarda. En el cas de 

l’activitat de 1r de batxillerat és de gairebé una setmana.  

 Les activitats seran planificades per un equip reduït designat 

per cada centre, habitualment un tutor o un membre dels 

equips de pastoral. 

 Les activitats tindran una estructura que inclourà sempre un 

moment d’acollida o benvinguda inicial, una activitat o 

dinàmica central i un moment de tancament final. 

 Es garantirà la presència dels trets comuns de les escoles: 

referències als fundadors, missatge evangèlic, acció de 

gràcies, etc., així com objectius solidaris i de promoció de 

valors. 



 

 

 

 En cas de pluja es decidirà el dia abans si es fa o no la 

trobada. Si es pot canviar de data, es canvia, si no, s’anul·la 

definitivament. 

 Les activitats es desaran dins les carpetes compartides de 

cada curs, facilitant que quan s’incorpori una nova escola 

tingui accés al funcionament i a les dinàmiques, així com un 

nou equip de tutors/es. 

 En acabar el curs, es farà una reunió de valoració final que 

esdevindrà punt de partida pel curs següent. 

 Les famílies estaran assabentades de totes les propostes del 

projecte i caldrà també fer-ne la pertinent difusió als mitjans de 

comunicació local (Mataró Audiovisual o els setmanaris 

Capgròs o Tot Mataró) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Escola Mare de Déu de Lourdes. 
 

 

 Compartir temps, amics i valors a través 
d’activitats i dinàmiques que ens ajuden a 
conèixer-nos una mica més alumnes i 
professors. 

 Participar d’una festa que desenvolupa valors de 
pau, solidaritat, no violència i compromís social. 
 

XARXA AMISTAT! 

 
Xarxa Amistat! És la primera activitat del Fem Xarxa i és una 

activitat de coneixença. És el primer any que l’alumnat de les tres 

escoles s’inicia en el projecte. Després d’aquesta trobada, en vindran 

d’altres en els següents cursos per anar teixint aquesta xarxa d’amistats i 

valors. 

En aquest primera trobada l’alumnat, en grups de 9 persones, 

comença a interactuar amb diverses activitats, sempre identificats amb 

una enganxina amb el logotip de la xarxa i el nº de grup que li correspon. 



 

 

 

 

 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Parc Central Nou de Mataró 
 

 

 Retrobar-nos després d'una primera experiència 
enriquidora i positiva. 

 Conèixer i aprofundir-se dins del món dels tres 
fundadors de les institucions participants. 
 

AMB ELS FUNDADORS, CONSTRUCTORS DE 
PAU! 

Xarxa Fundadors! és una trobada ambientada entorn els valors 

dels fundadors. S’inicia la trobada amb una dinàmica divertida per tornar 

a recordar aquells noms que ja vàrem conèixer l'any anterior. Coneguts 

tots, es fa una ronda de tallers i activitats on aconseguiran una sèrie de 

frases cèlebres dels fundadors, però que estan encriptades. Després 

d'una estona d'esbarjo les desxifraran i compartiran tots junts, acabant 

escoltant la cançó "Invencibles" dels Catarres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Escola dels Salesians de Mataró. 
 

 

 Participar d'activitats i jocs que ofereixen la 
possibilitat de conèixer-se i de treballar en equip 
creant llaços d’amistat. 

 Veure el valor principal d'algunes cançons del 
grup musical Kairoi.  
 

CANTAR, JUGAR I AMPRENDRE AMB KAIROI! 

Kairoi en Xarxa! és una trobada on la Gimcana sobre Kairoi és la 

protagonista. Kairoi és un grup de música cristiana que va néixer l’any 

1979 en la comunitat Marista. Es realitzarà una Gimcana amb diverses 

activitats. Passarem a una estona d'esbarjo, per continuar amb una 

ronda de jocs dirigits. La trobada es conclourà amb una lectura de frases 

que parlen sobre l'amistat i escoltant una cançó, com no, de Kairoi 

("Bons amics"). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Escola Maristes Valldemia 
 

 

 Retrobar-se amb aquells companys/es que ja fa 
tres anys que coneixem. 

 Compartir inquietuds amb companys/es de les 
altres escoles de cara a l’ESO, la nova etapa. 
 

XARXA, A LES PORTES DE L’ESO 

Xarxa, a les portes de l’ESO! és una la trobada amb les tres 

escoles a la pista del pavelló de l’escola Maristes Valldemia. S’inicia amb 

diverses activitats i tallers que compartiran fins l’estona de l’esbarjo. Just 

després d’esmorzar aniran als patis exteriors de l’escola i faran una 

ronda de jocs lúdics per acabar de tancar el matí. Es finalitzarà la 

jornada amb una gran foto conjunta a la plataforma de l’escola.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Final de curs. A determinar. Un cop cada 3 anys. 
 

 
Escola Maristes Valldemia: Pavelló 
 

 

 Treballar la lletra de les cançons durant les tres 
setmanes anteriors al concert, a partir d’un 
dossier que es dóna a l’alumnat i d’un CD amb 
les cançons. 

 Conèixer i cantar un recull de cançons del grup 
Kairoi que ens ajudaran a compartir amb els 
altres el nostre camí, les il·lusions, les 
esperances, els projectes i la nostra vida. 

 

GAUDIM AMB KAIROI! 

 

 
Concert de Kairoi! és una actuació del grup Kairoi adreçat a les 

tres escoles del Fem Xarxa. 

L’activitat s’inicia prèviament a l’escola, a partir del dossier i del 

CD amb les cançons. El dossier conté les lletres de les cançons del 

concert i hi ha una senzilla guia per tal que es puguin treballar les 

cançons des de les aules. L’alumnat s’aprèn les cançons abans de la 

trobada per tal de gaudir plenament al concert.  

El concert té un caire catequètic, didàctic i interactiu. La seva 

durada és d’una hora.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Activitat al Parc Central de Mataró.  
Finalitzar a Salesians.  
 

 

 Dinàmiques que ofereixin l’oportunitat de 
conèixer-se alumnat i professorat.  

 Participar d’una festa que desenvolupa valors de 
pau, solidaritat, no violència i compromís social. 

 

XARXA AVENTURA! 

 

Xarxa Aventura! és la dinàmica que fem amb els alumnes de 1r 

d’ESO. Es tracta de trobar-se al parc per a participar d’una mega-

Gimcana amb grups barrejats. Es vol aconseguir que l’alumnat pugui 

viure unes dinàmiques que ofereixin l’oportunitat de conèixer-se entre 

alumnat i professorat i alhora participar d’una festa que desenvolupa 

valors de pau, solidaritat, no violència i compromís social.  

Tot comença amb una motivació inicial. Es fa la gimcana durant 

tot el matí. Es van fent fotografies de l’activitat ja que després de dinar 

aniran al centre de Salesians per concloure l’acte i fer el visionat del 

muntatge que s’ha anat fent durant el matí. Un cop dinats, es desplacen 

al centre de Salesians a on fan el visionat del vídeo i la participació 

individual del gran mur que s’ha confeccionat per a què puguin escriure 

la seva experiència de la trobada.  



 

 

 

 

 
 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Inici i final a Valldemia. Activitat de plaça Santa 
Maria a Plaça Gran. 
 

 

 Preparar, executar i enregistrar un LIBDUB amb 
els alumnes de les tres escoles. 

 

LIPDUB DE LA XARXA! 

 

Lipdub de la Xarxa! és una trobada amb una dinàmica on s'escull 

la cançó que els diferents grups han triat prèviament. Posteriorment es 

preparen els materials necessaris, com també la coreografia, vestuari, 

cartells, etc. Al migdia les places del centre de Mataró es converteixen 

en l'escenari ideal de l'enregistrament del Lipdub. 



 

 

 

 

 
 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Marxa per la Ruta de les Ermites. Comença a Sant 
Simó. Acaba al Parc Central.  
 

 

 Seguir amb els objectius de la xarxa relacional, 
tot posant una baula més entre el cicle superior 
d'EI-EP i l'experiència del Camino de 1r de BAT. 

 Fer una aportació a una entitat solidària 
mataronina, donant a conèixer la necessitat i fent 
una acció formativa i informativa. 

 

LA MARXA DE LA XARXA! 

 

La Marxa de la Xarxa! és una activitat que s’inicia setmanes de la 

pròpia activitat. L'alumnat escull un projecte solidari i una entitat de la 

ciutat a la qual vol fer una aportació econòmica. Posteriorment, l'alumnat 

cerca patrocinadors per la ciutat disposada a col·laborar en l'activitat. El 

dia de la Marxa Solidària és el final d'un recorregut on l'alumnat ha 

treballat i s'ha sensibilitzat per una causa solidària a la seva ciutat tot 

fruint de l'experiència amb els seus companys/es. A la tutoria de la 

setmana anterior es recolliran els diners i la graella.

 

  



 

 

 

 

 
 
Finals d’abril. A decidir a inici de curs. 
 

 
Inici a Mare de Déu de Lourdes i activitat per 
Mataró. Acabar a Salesians.  
 

 

 Dinàmiques que ofereixin l’oportunitat de 
conèixer-se alumnat i professorat.  

 Participar d’una festa que desenvolupa valors de 
pau, solidaritat, no violència i compromís social. 

 Incorporar a l’alumnat en la fase de preparació 
de l’activitat per a fer-los més protagonistes.  

 

GIMCANA FEMXARXA! 

 

Gimcana FemXarxa! és una Gimcana a 4t d’ESO. Gràcies al 

geocaching i seguint l’esquema propi de la Gimcana de la Mercè de 

Barcelona, l’alumnat realitzarà dos itineraris (un per l’est i un altre per 

l’oest de Mataró) d’unes sis proves cadascun. 

Com la Gimcana és online s’ha d’explicar dies abans a les classes 

per a que l’alumnat puguin familiaritzar-se amb els itineraris i les proves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
De l’1 al 8 de juliol 

 
Camino de Santiago des de Sàrria fins a Santiago.  
 

 

 Oferir dinàmiques de coneixement entre alumnat 
i professorat.  

 Completar les activitats i experiències 
enriquidores profundes pròpies de cada escola. 

 Viure amb intensitat una activitat conjunta que 
genera llaços molt forts entre els participants.  

 Compartir la vida i fer dinàmiques i activitats de 
creixement personal i grupal.  

 Completar els 115 darrers quilòmetres del 
Camino de Santiago.  

 Compartir una experiència d’esforç en grup.    
 

UN CAMÍ, UNA AVENTURA! 

 

Un camí, una aventura! és una activitat optativa fora d’horari 

lectiu, destinada al voltant d'uns 40 alumnes de les escoles de Maristes 

Valldemia i Salesians, acompanyats per un grup de professors i 

professores voluntaris, i realizar conjuntament unes etapes del Camino 

de Santiago. Les dates habituals són de l’1 al 8 de juliol i té un cost d'uns 

300/400€.  

El Camino de Santiago es va començar l’any 2012. L’alumnat de 

primer de batxillerat viu experiències intenses com les Jornades 

d’Orientació Vocacional o les Convivències d’Aprofundiment, d’aquesta 

manera el Camino complementa el ventall d’experiències profundes i 



 

 

 

enriquidores en la vida els joves d’aquesta edat. Compartir l’experiència 

del Camino és l’ocasió idònia per viure amb intensitat un munt de valors 

com el compromís, l’esforç, l’amistat, el compartir, la interioritat... Fins i 

tot amb la pròpia essència del Camino de Santiago, es troba un 

enfocament religiós de la vida.  

Es caminen els 115 darrers quilòmetres del Camino de Santiago, 

suficient per poder obtenir la "Compostela", l’acreditació pertinent. Es 

surt de Mataró en autocar fins al poble de Sàrria, on comença aquesta 

experiència, i acaba a la tomba de l’apòstol Sant Jaume, després 

d’aquests vuit dies.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 El projecte Fem Xarxa porta uns anys funcionant i es manté una 

dinàmica de millora any rere any. Les escoles que formem part del 

projecte estem satisfetes del camí fet fins ara i esperem que en els 

propers anys continuï consolidant-se.  

 Constatem la necessitat que l’equip de coordinadors de pastoral  de 

primària es reuneixi per revisar les activitats que s’han dut a terme 

l’any anterior i establir uns criteris generals de funcionament de les 

seves activitats de Xarxa. 

 Es valora positivament la trobada a nivell de Directors i Caps de 

Pastoral, en la qual també es treballa el tema organitzatiu i 

d’implicació dels centres.   

 No només es fa xarxa per part de l’alumnat, sinó també entre el 

professorat. 

 Incorporar el Camino al projecte Xarxa és un valor afegit. Cal dir al 

respecte que: 

 Hem aconseguit realitzar enriquidores activitats de creixement, 

objectiu principal d’aquesta proposta. 

 Mare de Déu de Lourdes no té batxillerat, però veuen l’activitat del 

Camino com una proposta a fer a alguns ex-alumnes de l’escola 

que mantenen el vincle a través dels agrupaments, fent de 

monitors. 



 

 

 

Cal donar a conèixer el projecte tant a la ciutat com a nivell 

d’escola cristiana. La creació de logos i d’infografies ens pot ajudar al 

tema d’identificació, a consolidar el projecte i a difondre’l. És evident que 

s'han d'aprofitar les noves tecnologies (xarxes socials, pàgines web, 

sites, etc.) per crear fortalesa a nivell de xarxa amb un contacte més 

proper entre iguals.  

Veiem bé que la iniciativa de Fem Xarxa sigui presentada en 

algun fòrum de la ciutat o com a bona pràctica en la reunió de pastoral 

de l’escola Cristiana. 

També creiem que seria bona la difusió d’un tríptic informatiu per 

a les mateixes escoles per tal que mestres i professors dels diferents 

nivells coneguin què es fa a la seva escola. 

 

Per poder anar endavant amb les despeses que genera la Xarxa, 

hem de comptar amb els recursos de les pròpies escoles.  

Els materials més necessaris són, bàsicament. els de megafonia. 

A Salesians van adquirir una megafonia portàtil per a l’escola, però amb 

preferència d’ús de la xarxa.  

El Camino, en tenir una estructura paral·lela i ingressos per part 

dels alumnes, fa provisió dels propis materials. Es disposa d’un fons per 

fer inversions de tal manera que ja compta amb materials propis com 

taules, estris de cuina, fogons, farmaciola i altres estructures.  



 

 

 

Tot l’alumnat del Fem Xarxa fa un pagament de 4€ per poder 

sufragar les fotocòpies i els materials fungibles, així com les dietes dels 

professors quan aquestes activitats duren tota la jornada.  

 

S’ha pensat en oferir als alumnes de 2n de batxillerat l’activitat de 

la Pasqua Avellanes com a activitat d’interioritat i espiritualitat. Ens 

qüestionem si l’estructura d’organització, d’activitats i de funcionament 

que hem realitzat fins ara amb 3 escoles, funcionaria amb 4, 5 o més 

escoles. És evident que la intenció és oferir al màxim possible d’alumnes 

aquest projecte i l'estructura no ens ha de limitar.  

Proposem d’incorporar algun alumne de 4t d’ESO de cada escola 

a l’equip que prepari l’activitat. 

Ens plantegem si es poden incorporar al Camino alguns antics 

alumnes del Mare de Déu de Lourdes. Cal estudiar les noves condicions 

de l’oferta d’aquesta activitat, tant a nivell econòmic, com a nivell de 

participants, per no perdre l’essència i els objectius d’aquesta activitat. 

Mare de Déu de Lourdes treballarà rere l'objectiu de conservar el lligam 

amb el centre un cop acabada l’escolarització.  

En el futur caldrà veure si és convenient fer una activitat de Xarxa 

que pugui acollir a tots els alumnes de batxillerat. 

L'equip de l’escola Cor de Maria (una altra escola cristiana de 

Mataró) ha vingut a algunes activitats del darrer curs. Valorem la seva 

possible adhesió de cara a cursos vinents. Acordem que el cap de 

Pastoral de Mare de Déu de Lourdes es posarà en contacte i li farà una 

proposta en ferm.  

Un altre tema a anar valorant és si la Xarxa ha de tenir limitacions 

a causa del nombre de participants. En aquesta línia, ens proposem que 



 

 

 

cada equip ens faci un retorn de la seva primera reunió de si creuen que 

les seves activitats poden assumir una cinquantena més de participants. 

 

 

L’any vinent es celebrarà el 10è aniversari del Fem Xarxa. S’ha 

pensat en poder realitzar una trobada general de tots els cursos on es 

porten a terme les activitats del Fem Xarxa i poder donar visibilitat a les 

tres escoles. 

 

  

  

 

 

 


