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1. Introducció: Emprenedors d’Aula

“Ens intentem allunyar del tir balístic clàssic per acostar-nos al míssil intel·ligent”
Zigmun Bauman

L’atenció a la diversitat a l’Educació Secundària és sens dubte un tema complex i que representa una

gran preocupació per part dels docents, l’administració educativa i les famílies. Hem de tenir en compte que

cada alumne aprèn de manera diferent ja que arriba a l’escola marcat per les seves circumstàncies personals,

les seves motivacions i unes capacitats específiques. Però quan les necessitats educatives de determinats

alumnes són diferents de l’alumnat en general, és necessari dissenyar mesures extraordinàries, de caracter

més personalitzat, que intentin donar resposta a cada cas en particular. 

Així doncs, el projecte neix el curs 2012-2013 per donar resposta a tots aquells alumnes que dins una

aula  ordinària  amb  una  ratio  per  classe  d’uns  30  alumnes  amb  un  currículum basat  en  les  clàssiques

assignatures i les seves pròpies metodologies, no milloraven el seu aprenentatge. Aquest projecte ens permet

una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta de manera general, per afavorir que els

alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques.

Foto de grup dels alumnes i tutors de l'Aula 
Cooperativa durant una sortida d'orientació per Girona.

Ens hem organitzat a l’entorn de l’”Aula Cooperativa”, on l’estructura de treball gira al voltant d’una

empresa  creada  pels  alumnes  i  tutors,  concretament  una  cooperativa.  Aquesta  iniciativa  forma  part  del

projecte  EJE  (Empresa  Joven  Europea)  que  porta  a  terme  ValnalonEduca d’Astúries.  La  creació  de  la

cooperativa  comporta  treballar  al  llarg  de  tot  el  curs  a  través  de  tres  grans  eixos:  la  seva  creació,  el

desenvolupament d’un catàleg, i compra-venda de productes.
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Els alumnes esdevenen “emprenedors d’aula” a l’hora de reflexionar sobre què significar crear una

empresa, quina és la seva aportació, quines són les seves habilitats i la seva implicació. Aixi com, pensar un

nom,  crear  un  logo,  escriure  els  estatuts,  entendre  i  desenvolupar  un  organigrama,  presentar-se  i  votar

càrrecs. Per altra banda, han de crear un catàleg de venda, que implica donar valor als articles elaborats al

taller, collits a l’hort, o negociats amb empreses de l’entorn. Finalment, a través dels mercats, o amb una

cooperativa sòcia d’Astúries, es venen els productes, de manera real, no com un exercici fictici.

Logotip de la cooperativa, dissenyat pels propis alumnes
dins l'àrea de Visual i plàstica. Inclou un missatge esperançador.

Per  dur  a  terme totes  aquestes  accions  cal  una  coordinació  entre  tots,  aquesta  es  fa  a  través

d’assemblees, on cada soci-alumne hi té veu i vot. I, on la seva implicació depèn del càrrec que desenvolupa,

de la iniciativa personal, de les pròpies habilitats i dels objectius personals marcats.

Participants actius durant la presa de decisions, en una assemblea
de la cooperativa. D'aquesta manera es fomenta l'actitud democràtica.

L’enfocament pedagògic en el que es basa aquest projecte s’emmarca dins del constructivisme, ja

que  l’aprenentatge  s’entén  com  a  procés  de  construcció  de  significat  basant-se  en  experiències

contextualitzades i enfocat a activitats i tasques significatives. Per tant, el coneixement és un procés mental
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de la persona, que construeix la seva perspectiva del món a través de les pròpies experiències que s’adeqüen

a la pròpia estructura mental. Per això, l’aprenentatge constructivista es déu a la construcció del coneixement

i no a la seva reproducció. 

Dins del constructivisme es troben diverses teories adients a l’enfocament plantejat, com la teoria de

l’aprenentatge significatiu, que consisteix en acostar situacions i desafiaments de la vida real a l’educació,

alhora que estimula la seva iniciativa i creativitat i els ajuda a entendre millor el món que habiten i el seu

entorn. S’estimula la seva capacitat per percebre les necessitats i oportunitats de la societat i veure com un

repte  personal  el  seu  compromís  amb  la  comunitat.  Així  doncs,  motivem  als  alumnes  a  experimentar,

equivocar-se i corregir errors. 

I és amb aquesta intenció de crear un context d’aprenentatge constructiu i significatiu quan entrem en

el model pedagògic del learning by doing que parteix d’un model centrat en l’alumne, on es potencia la seva

participació convertint-lo en el vertader protagonista del procés d’aprenentatge. 

2. Desenvolupament de les activitats realitzades

2.1. HORT

Què hem fet?

L’hort és una activitat que forma part de les assignatures optatives i que consisteix en gestionar l’hort

de l’institut, com a pretext per estar en contacte amb la natura i iniciar als alumnes en horticultura ecològica

(educació  ambiental),  que  funciona  com  ho  fan  els  sistemes  naturals,  tot  harmonitzant  les  pràctiques

tradicionals amb les tècniques més modernes.

Per què ho hem fet?

1. Fomentar una educació ambiental

1.1. Conèixer l’agricultura ecològica

1.2. Recuperar els coneixements del món rural.

1.3. Estar en contacte amb la natura en un entorn urbà.

1.4. Promoure la cultura slow food i el concepte Km0.

1.5. Orientar cap a la sostenibilitat, en l’estalvi de l’aigua i en els recursos naturals.

2. Potenciar un treball cooperatiu, transversal i competencial.

2.1. Incentivar l’autonomia donant a tothom veu i vot dins el grup.

2.2. Prendre consciència de la dinàmica i la responsabilitat que comporta una activitat laboral.

2.3. Fomentar la confiança en un mateix.
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3. Afavorir l’aprenentatge-servei o treball en xarxa.

3.1. Coordinar el treball entre les persones del centre i de l’entorn (famílies, tècnics, alumnes d’altres

centres, …).

Com ho hem fet?

Primer de tot, preparem el terreny amb el motocultor subvencionat per la beca, i anem amb carretons

a buscar fems de cavall que ens donen gent del barri.

Alumne treballant la terra, activitat de l'assignatura Hort, 
un dels eixos del projecte «Emprenedors d'Aula».

Després, reguem l’hort ajudats pel dipòsit d’aigua subvencionat per la beca, i fem control de plagues

tenint en compte la ubicació dels diferents productes, i utilitzant purí d’ortigues fet per nosaltres.

 Alumne regant l'hort amb l'aigua pluvial recollida en el dipòsit. Aquest dipòsit es nodreix de les aigües de pluja recollides 
Valorem molt positivament la conscienciació ecològica que pels teulats de les instal·lacions de l'institut. La seva
aporta l'activitat. adquisició ha estat gràcies a l'aportació econòmica de la 

beca Joaquim Franch. 
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Seguidament, repartim les feines de manera que tothom acabi fent i sabent de tot, i també depèn de

l'època de l'any que ens trobem, haurem de realitzar unes tasques o unes altres. 

Treball conjunt i cooperatiu dins l'hivernacle que tenim a l'hort.

Fem la feina amb seguretat, ajudats pels suggeriments donats pels alumnes del PFI de l'institut, i pels

elements de seguretat comprats amb l'ajuda de la beca.

Un dels panells sobre prevenció de riscos laborals (PRL) que Equips de protecció individual (EPI) adquirits després de
han confeccionat els alumnes del PFI d'auxiliar administratiu veure la importància del seu ús arran la cooperació amb 
del centre, en col·laboració amb els alumnes de l'Aula els alumnes del PFI.
Cooperativa.

Quan anem a l’hort, comencem fent una diagnosi de com va tot (productes, reg, herbes…), i a partir

d’aquí organitzem les feines del dia. Durant l’any passen per l’hort diversos grups de l’escola bressol del barri,

i hi fan activitats ensenyats i ajudats pels alumnes de l’Aula Cooperativa.
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Visita dels alumnes de l'Escola Bressol «La Baldufa», del barri El treball ben fet té recompensa. Aquest cop ens ve de
de Taialà, al nostre hort. Els alumnes de la cooperativa fan de l'escola bressol i dels seus mestres, que lliuren als alumnes 
monitors dels més menuts. Junts planten arbres fruiters i un diploma, en un acte molt emotiu, que els acredita com a
participen en diferents tasques de l'hort. «Monitors d'hort».

Finalment, venem els productes de l'hort als mateixos alumnes, als professors/es de l'institut, i en

ocasions especials a mercats.

La major part de la producció de l'hort es ven a la comunitat Aquests esdeveniments ens permeten interaccionar amb la 
educativa del centre, però en algunes ocasions, podem ciutadania en general, així com, amb els mitjans de 
participar en mercats especials com «El mercat dels productes comunicació. És un bon moment per millorar les capacitats
de l'hort», al Mercat del Lleó, organitzat per La Caseta, de comunicatives i de relació interpersonal.
l'Ajuntament de Girona.

Com ha anat?

Creiem que aquesta assignatura a part de conèixer les tècniques bàsiques per portar un hort aporta

molts valors diferents, com ara la paciència, el treball dur lligat a les inclemències del temps, l’organització de

les feines per aconseguir  els objectius volguts,  treball  en equip  en harmonia, adaptació de la  feina a  la

meteorologia i als productes de temporada lligats a la demanda del mercat … Per tant, va molt més enllà del

fet de conrear i cultivar productes. A més, hi afegim la dificultat de fer-ho amb el mínim de recursos possibles,

i és aquí on la beca ens ha proporcionat les eines per fer un estalvi a l’institut, però a l’hora entendre la idea

d’autosuficiència i que és necessari tenir cura de l’entorn.
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2.2. TALLER

Què hem fet?

El  taller  és  una  activitat  que  forma  part  de  l’assignatura  de  Tecnologia  i  que  consisteix  en

l’aprenentatge del procés tecnològic, així com aprendre i practicar les nocions bàsiques de diferents oficis

com l’ebenisteria, soldadura, paletaria i cistelleria. També com a pretext per aprendre hàbits de treball tan

importants com l’ordre, la puntualitat, la neteja, els plantejaments del treball, la seguretat en el treball … Els

articles del taller formen part del catàleg de venda de la cooperativa, i material per als mercats que realitzem

durant el curs.

Exemples d'articles manufacturats al taller, com a producte del 
treball dels alumnes que han servit d'articles pel catàleg 2014-2015.

Procés de creació de cons d'Apol·loni, molt utilitzats en matemàtiques
a l'hora d'il·lustrar els diversos tipus de còniques.

8

                                                           [Memòria Projecte Emprenedors d'Aula]  Institut Carles Rahola



Mercat de productes propis al centre en èpoques nadalenques.
S'ofereixen articles idonis per regalar als nens/es.

Per què ho hem fet?

1. Conèixer quin és el procés tecnològic per a la fabricació de productes.

2. Saber dissenyar productes que a l’hora siguin atractius i que serveixin per aprendre tècniques noves,

tenint en compte les eines, màquines i mitjans que tenim.

3.  Aprendre  les  tècniques  bàsiques  i  els  diferents  processos  constructius  de  l’ebenisteria,  així  com

nocions i pràctiques de soldar, de construcció i cistelleria.

4. Fer la feina amb seguretat, com a prioritat.

5. Agafar els hàbits de treball bàsics.

Com ho hem fet?

Comencem per  aprendre  a  utilitzar  les  eines  bàsiques d’ebenisteria,  mitjançant,  quan  cal,  petits

exercicis en fusta.

Exemples de productes: fusta de tallar i cullera.
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Exigim puntualitat, seriositat, ordre, neteja, i que cada alumne tingui la seva pròpia bata, així com

algunes eines. Un cop agafades les habilitats bàsiques, s’ensenya a utilitzar la maquinaria més senzilla, amb

seguretat,  sota la supervisió del professor,  i  a ritme que aquest vagi confiant en la seguretat,  seriositat  i

responsabilitat de cada alumne. 

Exemples de productes tornejats: argolles i baldufes.

Donem molta importància al disseny dels productes a construir, fent-los de manera consensuada i

que compleixin tots els requisits. 

Exemple d'article fabricat i pintat al taller: guardiola zebra, on es 
prima el disseny i l'acabat del producte.

Fem  tant  exercicis  que  volem  vendre  a  través  de  la  cooperativa,  com  diferents  treballs  de

manteniment de l’institut que ens interessen de cara a l’aprenentatge dels alumnes, com encàrrecs que ens

venen de fora. Aprenem diversos oficis mitjançant exercicis pràctics i treballs de manteniment.
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Exemples de treballs de cistelleria, com un ofici artesanal que ha
passat de generació en generació, en algunes èpoques passades totalment
imprescindible, i que actualment no hi ha cap màquina que hagi substituït 

aquest treball manual.

Adaptem la  programació  al  tipus d'alumnat  que tenim cada any,  en cada curs,  segons els  seus

interessos o habilitats.

Com ha anat?

Valorem molt positivament els valors que s’han aconseguit en el taller. Els alumnes tenien ganes de

dissenyar, de treure bons productes, i que els ho valoressin. Han après tant els hàbits de treball que els

serviran en el futur, com nocions del procés tecnològic en general com de diferents oficis.

Han  augmentat  l’autoestima  i  les  ganes  de  treballar.  Ha  anat  be  anar  intercalant  exercicis  de

responsabilitat individual amb d’altres que impliquessin als altres alumnes de l’aula, tot fomentant una relació

positiva i enriquidora. Fins i tot, a partir de diferents treballs s'han implicat amb altres grups-aula, amb la resta

de l'institut i amb l'entorn barri-ciutat.

2.3. ENTORN

Què hem fet?

Per tal de relacionar-nos amb l’entorn hem participat de l’iniciativa de l’Ajuntament de Girona, a través

de “La Caseta de la Devesa”, d’explicar contes a les escoles. L’activitat s’ha dut a terme amb els grups de P3,

P4 i P5 de l’escola de Taialà (d’on provenen molts dels alumnes). 

Els  contes explicats  han estat:  El  gegant  del  Pi  (representat amb un petit  teatre mòbil  i  ombres

xineses),  Una princesa d’empenta (amb grans decorats i  disfresses),  Quin peix, l’Aleix! (utilitzant objectes

mòbils creats per a l’ocasió).
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Representació a l'Escola de Taialà de contes als alumnes de Representació del conte «Una princesa d'empenta» amb 
P3, P4 i P5. Aquí es veu com representen el conte «Quin peix, un missatge que trenca amb els esterotips masclistes dels
l'Aleix!» contes de princeses.

Posada en escena del conte tradicional «El gegant del pi», a 
través d'ombres xineses. Una bona barreja de cultures.

Per  altra  banda,  hem desenvolupat  un espai  expositiu que ens permet  interaccionar amb tota  la

comunitat educativa i amb tots els visitants del centre. Aquest espai l’hem anomenat La vitrina, on hi hem fet

una exposició per trimestre (La mesura del temps, La il·luminació fins al segle XIX, i Joaquim Franch, mestre

pedagog). L'última, naturalment, anava lligada a la Beca Joaquim Franch, i s’ha pogut preparar gràcies a la

col·laboració de la Sra. Roser Batllori, amb la qual hem pogut divulgar la figura del mestre pedagog tal i com

ens vam comprometre quan vam presentar el projecte.

12

                                                           [Memòria Projecte Emprenedors d'Aula]  Institut Carles Rahola



Imatge de l'exposició on es poden veure els objectes personals
que permeten intuir la trajectòria vital de l'homenatjat.

Inauguració de la Vitrina «Joaquim Franch, mestre pedagog» amb la presència de la seva família.

Aquesta activitat ha servit d’excusa per preparar material didàctic i qüestionaris sobre els temes de la

Vitrina que han servit als alumnes de primer d’ESO que l’han visitada i treballada. Aquest material ha estat

recollit, corregit i avaluat pels alumnes de l’Aula Cooperativa.
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Alumnes de 1r d'ESO responent al qüestionari preparat pels estudiants
de les Aules Cooperatives, sobre la vitrina de La il·luminació fins el segle
XIX. Un cop omplerts es retornen als alumnes de les Aules cooperatives

perquè els corregeixin.

Per què ho hem fet?

Ens hem marcat com a objectiu que els beneficiaris del projecte, els nostres alumnes, no pateixin risc

d’exclusió social. Per tant, és imprescindible interaccionar amb el nostre entorn i fer visible el seu treball i

talent a la comunitat.  El fet de realitzar aquestes activitats creiem que dóna resposta a aquest objectiu, i

millora la seva competència social i ciutadana, alhora que enriqueix la seva competència comunicativa.

Com ho hem fet?

La preparació dels contes per ser explicats s’ha fet de manera transversal implicant les àrees de

llengua catalana, visual i plàstica i taller. Primer s’ha fet la selecció dels contes tot valorant l’etapa evolutiva

dels infants, intentant que el relat fos clar i amb un contingut significatiu per ells. Però alhora havien de ser

contes que els agradés als alumnes de l’Aula cooperativa, ja que això faria que fos més fàcil transmetre el seu

entusiasme als infants. D’aquesta manera van sorgir 3 propostes ben diferents:

Quin peix, l’Aleix! 

Aquest fou escollit per la seva senzillesa i perquè veieren factible poder dibuixar

els personatges i decorats, com elements que acompanyarien l’explicació. El text

no era massa complicat i el trobaren ideal pels alumnes més petitons.
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El gegant del pi 

Conte seleccionat perquè els agradà la idea de poder interaccionar amb els
infants i fer-los cantar la cançó. També trobaren interessant, explicar un conte
tradicional de casa nostra.

Una princesa d’empenta 

Aquest el  triaren perquè el  trobaren divertit,  això que fos un conte on es

capgiraven els rols dels personatges els agradà molt, fins al punt de portar-

ho al extrem, tot fent que la princesa fos un noi en la representació teatral.

Després vingué la redacció del text i la tria dels personatges; seguidament, les lectures i lectures

dramatitzades,  per  arribar  als  assajos.  Mentrestant,  es  feien  els  decorats  i  els  elements  de  l’atrezzo

necessaris. Finalment, vingueren les proves de vestuari i els assajos generals. D’aquesta manera arribar el

dia de l’estrena, on tot i els nervis sortir la mar de bé. Foren aclamats pels més petits i això els portà a estar

orgullosos de la feina feta.

Com ha anat?

Valorem molt satisfactòriament les experiències que ens relacionen amb l’entorn.

Respecte a la Vitrina, creiem que ha funcionat molt bé, tot i la novetat de dedicar una exposició a una

persona  il·lustre,  creiem que  ha  sigut  una  bona  experiència  poder  treballar  una  biografia  i  més  en  les

condicions amb les que ho hem pogut fer. Didàcticament ha estat un èxit. A partir d’aquesta experiència obrim

la possibilitat de fer alguna altra biografia en el futur.

Pel que fa als contes representats a l’escola ens proposem continuar amb la iniciativa i, fins i tot,

ampliar-ho a l’Escola de Domeny, que també forma part de la nostra zona de referència. 

Un cop constatat l’èxit que han tingut les accions creiem que els alumnes han pogut interaccionar de

forma creativa i eficaç amb el que els envolta i han rebut a canvi la consideració que es mereixen amb el

conseqüent augment d’autoestima i de confiança amb les habilitats que tenen.
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3. Quadre resum de les accions desenvolupades al projecte

Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

COOPERATIVA

Creació
cooperativa

Assolir les competències
bàsiques per obtenir el Graduat

en Educació Secundaria
Obligatòria.

● Impulsar el treball cooperatiu.

● Participar activament mitjan\ant 
la presa de decisions 
assembleàries.

● Utilitzar coneixements i 
habilitats de manera transversal
i interactiva en contextos i 
situacions diverses.

● Aprendre a ser ciutadans 
participatius i crítics, en un món 
global.

Competència d'autonomia i
iniciativa personal

● Plantejar estratègies 
metodològiques i 
motivadores per assolir 
l'èxit.

● Cooperar i treballar  en 
equip.

● Prendre decisions.

● Transformar les idees en 
accions de forma 
responsable i critica.

● Tenir capacitat d'escollir, 
de calcular i assumir riscos
i d'afrontar problemes.

Catàleg

Compra-
venda

Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

HORT

Treball de la
terra

Donar resposta als problemes dels
joves que no s'adapten a l'ambient

escolar.

● Detectar interessos, potencialitats i 
capacitats de cada persona i del grup 
en general.

● Oferir propostes formatives adequades
a la persona i al grup, mitjançant la 
flexibilització curricular.

● Treballar hàbits socials, relacions i 
personals per incidir en la 
responsabilitat i actitud que comporta 
el mon laboral.

● Dignificar la feina ben feta.

Competència en el
coneixement i la interacció

amb el món físic

● Ser conscients de la 
influència que té la presència 
de l’espècie humana sobre el
medi, les modificacions que 
hi introdueix i els paisatges 
que en resulten.

● Analitzar els hàbits de 
consum i la seva incidència 
en el medi.

● Actuar per millorar la 
conservació dels recursos i 
de la diversitat natural.

Mercats

Cooperació
PFI

Interacció
Escola
Bressol
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Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

TALLER

Treball
artesanal

Evitar el risc d'exclusió social que es
pot derivar del fracàs escolar.

● Fomentar la confiança en un mateix.

● Proporcionar les eines pel 
creixement personal necessari per 
viure de forma autònoma, tant en la 
dimensió individual com social.

● Potenciar la seva implicació en la 
comunitat educativa participant com 
a grup en diferents activitats.

Competència d'aprendre a
aprendre

● Ser conscient d'allò que se 
sap i del que cal aprendre.

● Tenir confiança en si mateix i
perspectives d'èxit.

● Plantejar-se fites assumibles
a curt, mitjà o llarg termini.

● Tenir iniciativa.

● Autoavaluar-se i autoregular-
se.

● Tenir consciència de les 
pròpies fortaleses i debilitats.

● Valorar l'aprenentatge com a
enriquiment de la vida 
personal i social.

● Valorar l'esforç propi i el dels
altres.

● Aprendre amb els altres.

Articles
mercat

Articles
encàrrec

Articles
cooperativa

sòcia

Manteniment
institut
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Àmbit Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

ENTORN

Contes

Fer visible la tasca i el
talent dels alumnes per
comprometre'ls amb la
comunitat educativa.

● Desenvolupar 
habilitats per a la 
inserció escolar, 
social i laboral.

● Impulsar 
l'aprenentatge 
significatiu, 
fonamentat en el 
plantejament de 
situacions 
quotidianes perquè 
els alumnes siguin 
els protagonistes i 
responsables del 
procés 
d'aprenentatge.

Competència social i ciutadana 

● Desenvolupar habilitats socials: relacionar-se, 
cooperar, empatitzar, dialogar, negociar, ser 
assertiu, …

● Respectar i valorar la diversitat com a font 
d’enriquiment

● Actuar amb criteri propi, mantenint una actitud 
constructiva, solidaria i responsable.

● Posar-se en el lloc dels altres i comprendre el 
seu punt de vista.

● Integrar coneixements, habilitats i actituds per 
participar i triar com comportar-se en 
determinades situacions.

● Responsabilitzar-se de les eleccions i 
decisions adoptades.

Vitrina
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4. Valoració global

Aquest  projecte  perseguia  tres grans objectius,  i  encara que la  suma de totes les activitats  han

permès assolir els objectius satisfactòriament, podríem especificar que cadascuna de les activitats ha anat

encaminada a assegurar l’assoliment d’un dels objectius.

Així doncs, el primer objectiu era:

1. Donar resposta als problemes dels joves que no s’adapten a l’ambient escolar.

Aquest s’ha treballat  concretament a l’activitat  de l’hort,  on s’ha potenciat les capacitats de cada

persona i del grup en general, ja que és necessari l’esforç individual per poder obtenir resultats globals. Alhora

s’ha  dignificat  la  feina  ben  feta,  fent  que  els  alumnes que  en  algunes ocasions  s’havien  trobat  que  no

encaixaven  en l’ambient  escolar  ara  han rebut  el  reconeixement  per  part  del  professorat  de  l’institut  tot

comprant els productes, i per tant, valorant la feina feta.

El segon objectiu estava molt lligat al primer, i era:

2. Evitar el risc d’exclusió social que es pot derivar del fracàs escolar.

Evidentment,  aquest  objectiu  ha  sigut  molt  treballat  en  l’activitat  del  taller,  on  s’ha  fomentat  la

confiança en un mateix i tenir perspectives d’èxit, tot plantejant fites assumibles tant a curt com a llarg termini.

Alhora s’ha promogut la iniciativa i s’ha donat valor a l’aprenentatge com un enriquiment de la vida personal

però també social. D’aquesta manera s’ha valorat l’esforç propi però també el dels altres i s’ha promogut

l’aprendre amb els altres.

Finalment, l’últim objectiu era:

3.  Assolir  les  competències  bàsiques  per  obtenir  el  Graduat  en  Educació  Secundària

Obligatòria.

Els destinataris  del  projecte  durant  el  curs 2014-2015 han estat:  9 alumnes de tercer  d’ESO i  8

alumnes de quart d’ESO, d’aquests darrers 7 han obtingut el Graduat ara el juny, per tant, han assolit les

competències bàsiques. Pel que fa als alumnes de tercer, 8 han passat a quart, continuant el camí per obtenir

el  graduat.  A més,  el  projecte  Emprenedors d’Aula fa  incidència  bàsicament  a  4  de les  8  competències

bàsiques, que són:

- competència d’autonomia i iniciativa personal

- competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

- competència aprendre a aprendre

- competència social i ciutadana

Les altres competències es treballen abastament a les assignatures que cursen durant l’any (llengua

catalana i castellana, matemàtiques, socials, ciències naturals, visual i plàstica, educació física, música…)
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dins la mateixa Aula Cooperativa.

Incidència del projecte:

La col·laboració amb l’escola bressol “La Baldufa” ha ajudat a dues alumnes alhora de decidir què

estudiar un cop obtingut el títol en ESO: volen treballar en una llar d’infants.

Les habilitats adquirides al taller han donat seguretat a quatre alumnes que s’han matriculat a cicles

formatius de grau mitjà de manteniment i de mecànica.

Un altre es vol dedicar a l’ensinistrament de gossos, i si pot ser, per preparar-los a rastrejar persones

desaparegudes.

20

                                                           [Memòria Projecte Emprenedors d'Aula]  Institut Carles Rahola



5. Balanç econòmic

DATA CONCEPTE IMPORT (Euros)

05/09/2014 MOTOCULTOR 1200,32

17/09/2014 GASOLINA MOTOCULTOR 10,01

23/09/2014 CALÇOTS 65,00

01/10/2014 FUSTES ESTEBA 393,06

13/11/2014 DIVERSOS TIQUETS 72,75

12/11/2014 PLA IBER 343,69

02/12/2014 PLA IBER 474,37

11/12/2014 SAIGA 2368,08

21/01/2015 PINTURES GIRONA 33,87

06/02/2015 PINTURES GIRONA 36,30

10/03/2015 PINTURES GIRONA 13,92

09/04/2015 MORERA 8,15

30/04/2014 AGRÍCOLA ESPARRAGUERA 72,00

30/04/2014 PLA IBER 242,04

30/04/2014 PLA IBER 269,91

 MATERIAL FUNGIBLE 396,53

6000,00
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1. Introducció: Emprenedors d’Aula

“Ens intentem allunyar del tir balístic clàssic per acostar-nos al míssil intel·ligent”
Zigmun Bauman

L’atenció a la diversitat a l’Educació Secundària és sens dubte un tema complex i que representa una

gran preocupació per part dels docents, l’administració educativa i les famílies. Hem de tenir en compte que

cada alumne aprèn de manera diferent ja que arriba a l’escola marcat per les seves circumstàncies personals,

les seves motivacions i unes capacitats específiques. Però quan les necessitats educatives de determinats

alumnes són diferents de l’alumnat en general, és necessari dissenyar mesures extraordinàries, de caracter

més personalitzat, que intentin donar resposta a cada cas en particular. 

Així doncs, el projecte neix el curs 2012-2013 per donar resposta a tots aquells alumnes que dins una

aula  ordinària  amb  una  ratio  per  classe  d’uns  30  alumnes  amb  un  currículum basat  en  les  clàssiques

assignatures i les seves pròpies metodologies, no milloraven el seu aprenentatge. Aquest projecte ens permet

una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta de manera general, per afavorir que els

alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques.

Foto de grup dels alumnes i tutors de l'Aula 
Cooperativa durant una sortida d'orientació per Girona.

Ens hem organitzat a l’entorn de l’”Aula Cooperativa”, on l’estructura de treball gira al voltant d’una

empresa  creada  pels  alumnes  i  tutors,  concretament  una  cooperativa.  Aquesta  iniciativa  forma  part  del

projecte  EJE  (Empresa  Joven  Europea)  que  porta  a  terme  ValnalonEduca d’Astúries.  La  creació  de  la

cooperativa  comporta  treballar  al  llarg  de  tot  el  curs  a  través  de  tres  grans  eixos:  la  seva  creació,  el

desenvolupament d’un catàleg, i compra-venda de productes.
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Els alumnes esdevenen “emprenedors d’aula” a l’hora de reflexionar sobre què significar crear una

empresa, quina és la seva aportació, quines són les seves habilitats i la seva implicació. Aixi com, pensar un

nom,  crear  un  logo,  escriure  els  estatuts,  entendre  i  desenvolupar  un  organigrama,  presentar-se  i  votar

càrrecs. Per altra banda, han de crear un catàleg de venda, que implica donar valor als articles elaborats al

taller, collits a l’hort, o negociats amb empreses de l’entorn. Finalment, a través dels mercats, o amb una

cooperativa sòcia d’Astúries, es venen els productes, de manera real, no com un exercici fictici.

Logotip de la cooperativa, dissenyat pels propis alumnes
dins l'àrea de Visual i plàstica. Inclou un missatge esperançador.

Per  dur  a  terme totes  aquestes  accions  cal  una  coordinació  entre  tots,  aquesta  es  fa  a  través

d’assemblees, on cada soci-alumne hi té veu i vot. I, on la seva implicació depèn del càrrec que desenvolupa,

de la iniciativa personal, de les pròpies habilitats i dels objectius personals marcats.

Participants actius durant la presa de decisions, en una assemblea
de la cooperativa. D'aquesta manera es fomenta l'actitud democràtica.

L’enfocament pedagògic en el que es basa aquest projecte s’emmarca dins del constructivisme, ja

que  l’aprenentatge  s’entén  com  a  procés  de  construcció  de  significat  basant-se  en  experiències

contextualitzades i enfocat a activitats i tasques significatives. Per tant, el coneixement és un procés mental
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de la persona, que construeix la seva perspectiva del món a través de les pròpies experiències que s’adeqüen

a la pròpia estructura mental. Per això, l’aprenentatge constructivista es déu a la construcció del coneixement

i no a la seva reproducció. 

Dins del constructivisme es troben diverses teories adients a l’enfocament plantejat, com la teoria de

l’aprenentatge significatiu, que consisteix en acostar situacions i desafiaments de la vida real a l’educació,

alhora que estimula la seva iniciativa i creativitat i els ajuda a entendre millor el món que habiten i el seu

entorn. S’estimula la seva capacitat per percebre les necessitats i oportunitats de la societat i veure com un

repte  personal  el  seu  compromís  amb  la  comunitat.  Així  doncs,  motivem  als  alumnes  a  experimentar,

equivocar-se i corregir errors. 

I és amb aquesta intenció de crear un context d’aprenentatge constructiu i significatiu quan entrem en

el model pedagògic del learning by doing que parteix d’un model centrat en l’alumne, on es potencia la seva

participació convertint-lo en el vertader protagonista del procés d’aprenentatge. 

2. Desenvolupament de les activitats realitzades

2.1. HORT

Què hem fet?

L’hort és una activitat que forma part de les assignatures optatives i que consisteix en gestionar l’hort

de l’institut, com a pretext per estar en contacte amb la natura i iniciar als alumnes en horticultura ecològica

(educació  ambiental),  que  funciona  com  ho  fan  els  sistemes  naturals,  tot  harmonitzant  les  pràctiques

tradicionals amb les tècniques més modernes.

Per què ho hem fet?

1. Fomentar una educació ambiental

1.1. Conèixer l’agricultura ecològica

1.2. Recuperar els coneixements del món rural.

1.3. Estar en contacte amb la natura en un entorn urbà.

1.4. Promoure la cultura slow food i el concepte Km0.

1.5. Orientar cap a la sostenibilitat, en l’estalvi de l’aigua i en els recursos naturals.

2. Potenciar un treball cooperatiu, transversal i competencial.

2.1. Incentivar l’autonomia donant a tothom veu i vot dins el grup.

2.2. Prendre consciència de la dinàmica i la responsabilitat que comporta una activitat laboral.

2.3. Fomentar la confiança en un mateix.
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3. Afavorir l’aprenentatge-servei o treball en xarxa.

3.1. Coordinar el treball entre les persones del centre i de l’entorn (famílies, tècnics, alumnes d’altres

centres, …).

Com ho hem fet?

Primer de tot, preparem el terreny amb el motocultor subvencionat per la beca, i anem amb carretons

a buscar fems de cavall que ens donen gent del barri.

Alumne treballant la terra, activitat de l'assignatura Hort, 
un dels eixos del projecte «Emprenedors d'Aula».

Després, reguem l’hort ajudats pel dipòsit d’aigua subvencionat per la beca, i fem control de plagues

tenint en compte la ubicació dels diferents productes, i utilitzant purí d’ortigues fet per nosaltres.

 Alumne regant l'hort amb l'aigua pluvial recollida en el dipòsit. Aquest dipòsit es nodreix de les aigües de pluja recollides 
Valorem molt positivament la conscienciació ecològica que pels teulats de les instal·lacions de l'institut. La seva
aporta l'activitat. adquisició ha estat gràcies a l'aportació econòmica de la 

beca Joaquim Franch. 
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Seguidament, repartim les feines de manera que tothom acabi fent i sabent de tot, i també depèn de

l'època de l'any que ens trobem, haurem de realitzar unes tasques o unes altres. 

Treball conjunt i cooperatiu dins l'hivernacle que tenim a l'hort.

Fem la feina amb seguretat, ajudats pels suggeriments donats pels alumnes del PFI de l'institut, i pels

elements de seguretat comprats amb l'ajuda de la beca.

Un dels panells sobre prevenció de riscos laborals (PRL) que Equips de protecció individual (EPI) adquirits després de
han confeccionat els alumnes del PFI d'auxiliar administratiu veure la importància del seu ús arran la cooperació amb 
del centre, en col·laboració amb els alumnes de l'Aula els alumnes del PFI.
Cooperativa.

Quan anem a l’hort, comencem fent una diagnosi de com va tot (productes, reg, herbes…), i a partir

d’aquí organitzem les feines del dia. Durant l’any passen per l’hort diversos grups de l’escola bressol del barri,

i hi fan activitats ensenyats i ajudats pels alumnes de l’Aula Cooperativa.
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Visita dels alumnes de l'Escola Bressol «La Baldufa», del barri El treball ben fet té recompensa. Aquest cop ens ve de
de Taialà, al nostre hort. Els alumnes de la cooperativa fan de l'escola bressol i dels seus mestres, que lliuren als alumnes 
monitors dels més menuts. Junts planten arbres fruiters i un diploma, en un acte molt emotiu, que els acredita com a
participen en diferents tasques de l'hort. «Monitors d'hort».

Finalment, venem els productes de l'hort als mateixos alumnes, als professors/es de l'institut, i en

ocasions especials a mercats.

La major part de la producció de l'hort es ven a la comunitat Aquests esdeveniments ens permeten interaccionar amb la 
educativa del centre, però en algunes ocasions, podem ciutadania en general, així com, amb els mitjans de 
participar en mercats especials com «El mercat dels productes comunicació. És un bon moment per millorar les capacitats
de l'hort», al Mercat del Lleó, organitzat per La Caseta, de comunicatives i de relació interpersonal.
l'Ajuntament de Girona.

Com ha anat?

Creiem que aquesta assignatura a part de conèixer les tècniques bàsiques per portar un hort aporta

molts valors diferents, com ara la paciència, el treball dur lligat a les inclemències del temps, l’organització de

les feines per aconseguir  els objectius volguts,  treball  en equip  en harmonia, adaptació de la  feina a  la

meteorologia i als productes de temporada lligats a la demanda del mercat … Per tant, va molt més enllà del

fet de conrear i cultivar productes. A més, hi afegim la dificultat de fer-ho amb el mínim de recursos possibles,

i és aquí on la beca ens ha proporcionat les eines per fer un estalvi a l’institut, però a l’hora entendre la idea

d’autosuficiència i que és necessari tenir cura de l’entorn.
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2.2. TALLER

Què hem fet?

El  taller  és  una  activitat  que  forma  part  de  l’assignatura  de  Tecnologia  i  que  consisteix  en

l’aprenentatge del procés tecnològic, així com aprendre i practicar les nocions bàsiques de diferents oficis

com l’ebenisteria, soldadura, paletaria i cistelleria. També com a pretext per aprendre hàbits de treball tan

importants com l’ordre, la puntualitat, la neteja, els plantejaments del treball, la seguretat en el treball … Els

articles del taller formen part del catàleg de venda de la cooperativa, i material per als mercats que realitzem

durant el curs.

Exemples d'articles manufacturats al taller, com a producte del 
treball dels alumnes que han servit d'articles pel catàleg 2014-2015.

Procés de creació de cons d'Apol·loni, molt utilitzats en matemàtiques
a l'hora d'il·lustrar els diversos tipus de còniques.
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Mercat de productes propis al centre en èpoques nadalenques.
S'ofereixen articles idonis per regalar als nens/es.

Per què ho hem fet?

1. Conèixer quin és el procés tecnològic per a la fabricació de productes.

2. Saber dissenyar productes que a l’hora siguin atractius i que serveixin per aprendre tècniques noves,

tenint en compte les eines, màquines i mitjans que tenim.

3.  Aprendre  les  tècniques  bàsiques  i  els  diferents  processos  constructius  de  l’ebenisteria,  així  com

nocions i pràctiques de soldar, de construcció i cistelleria.

4. Fer la feina amb seguretat, com a prioritat.

5. Agafar els hàbits de treball bàsics.

Com ho hem fet?

Comencem per  aprendre  a  utilitzar  les  eines  bàsiques d’ebenisteria,  mitjançant,  quan  cal,  petits

exercicis en fusta.

Exemples de productes: fusta de tallar i cullera.
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Exigim puntualitat, seriositat, ordre, neteja, i que cada alumne tingui la seva pròpia bata, així com

algunes eines. Un cop agafades les habilitats bàsiques, s’ensenya a utilitzar la maquinaria més senzilla, amb

seguretat,  sota la supervisió del professor,  i  a ritme que aquest vagi confiant en la seguretat,  seriositat  i

responsabilitat de cada alumne. 

Exemples de productes tornejats: argolles i baldufes.

Donem molta importància al disseny dels productes a construir, fent-los de manera consensuada i

que compleixin tots els requisits. 

Exemple d'article fabricat i pintat al taller: guardiola zebra, on es 
prima el disseny i l'acabat del producte.

Fem  tant  exercicis  que  volem  vendre  a  través  de  la  cooperativa,  com  diferents  treballs  de

manteniment de l’institut que ens interessen de cara a l’aprenentatge dels alumnes, com encàrrecs que ens

venen de fora. Aprenem diversos oficis mitjançant exercicis pràctics i treballs de manteniment.
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Exemples de treballs de cistelleria, com un ofici artesanal que ha
passat de generació en generació, en algunes èpoques passades totalment
imprescindible, i que actualment no hi ha cap màquina que hagi substituït 

aquest treball manual.

Adaptem la  programació  al  tipus d'alumnat  que tenim cada any,  en cada curs,  segons els  seus

interessos o habilitats.

Com ha anat?

Valorem molt positivament els valors que s’han aconseguit en el taller. Els alumnes tenien ganes de

dissenyar, de treure bons productes, i que els ho valoressin. Han après tant els hàbits de treball que els

serviran en el futur, com nocions del procés tecnològic en general com de diferents oficis.

Han  augmentat  l’autoestima  i  les  ganes  de  treballar.  Ha  anat  be  anar  intercalant  exercicis  de

responsabilitat individual amb d’altres que impliquessin als altres alumnes de l’aula, tot fomentant una relació

positiva i enriquidora. Fins i tot, a partir de diferents treballs s'han implicat amb altres grups-aula, amb la resta

de l'institut i amb l'entorn barri-ciutat.

2.3. ENTORN

Què hem fet?

Per tal de relacionar-nos amb l’entorn hem participat de l’iniciativa de l’Ajuntament de Girona, a través

de “La Caseta de la Devesa”, d’explicar contes a les escoles. L’activitat s’ha dut a terme amb els grups de P3,

P4 i P5 de l’escola de Taialà (d’on provenen molts dels alumnes). 

Els  contes explicats  han estat:  El  gegant  del  Pi  (representat amb un petit  teatre mòbil  i  ombres

xineses),  Una princesa d’empenta (amb grans decorats i  disfresses),  Quin peix, l’Aleix! (utilitzant objectes

mòbils creats per a l’ocasió).

11

                                                           [Memòria Projecte Emprenedors d'Aula]  Institut Carles Rahola



Representació a l'Escola de Taialà de contes als alumnes de Representació del conte «Una princesa d'empenta» amb 
P3, P4 i P5. Aquí es veu com representen el conte «Quin peix, un missatge que trenca amb els esterotips masclistes dels
l'Aleix!» contes de princeses.

Posada en escena del conte tradicional «El gegant del pi», a 
través d'ombres xineses. Una bona barreja de cultures.

Per  altra  banda,  hem desenvolupat  un espai  expositiu que ens permet  interaccionar amb tota  la

comunitat educativa i amb tots els visitants del centre. Aquest espai l’hem anomenat La vitrina, on hi hem fet

una exposició per trimestre (La mesura del temps, La il·luminació fins al segle XIX, i Joaquim Franch, mestre

pedagog). L'última, naturalment, anava lligada a la Beca Joaquim Franch, i s’ha pogut preparar gràcies a la

col·laboració de la Sra. Roser Batllori, amb la qual hem pogut divulgar la figura del mestre pedagog tal i com

ens vam comprometre quan vam presentar el projecte.
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Imatge de l'exposició on es poden veure els objectes personals
que permeten intuir la trajectòria vital de l'homenatjat.

Inauguració de la Vitrina «Joaquim Franch, mestre pedagog» amb la presència de la seva família.

Aquesta activitat ha servit d’excusa per preparar material didàctic i qüestionaris sobre els temes de la

Vitrina que han servit als alumnes de primer d’ESO que l’han visitada i treballada. Aquest material ha estat

recollit, corregit i avaluat pels alumnes de l’Aula Cooperativa.
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Alumnes de 1r d'ESO responent al qüestionari preparat pels estudiants
de les Aules Cooperatives, sobre la vitrina de La il·luminació fins el segle
XIX. Un cop omplerts es retornen als alumnes de les Aules cooperatives

perquè els corregeixin.

Per què ho hem fet?

Ens hem marcat com a objectiu que els beneficiaris del projecte, els nostres alumnes, no pateixin risc

d’exclusió social. Per tant, és imprescindible interaccionar amb el nostre entorn i fer visible el seu treball i

talent a la comunitat.  El fet de realitzar aquestes activitats creiem que dóna resposta a aquest objectiu, i

millora la seva competència social i ciutadana, alhora que enriqueix la seva competència comunicativa.

Com ho hem fet?

La preparació dels contes per ser explicats s’ha fet de manera transversal implicant les àrees de

llengua catalana, visual i plàstica i taller. Primer s’ha fet la selecció dels contes tot valorant l’etapa evolutiva

dels infants, intentant que el relat fos clar i amb un contingut significatiu per ells. Però alhora havien de ser

contes que els agradés als alumnes de l’Aula cooperativa, ja que això faria que fos més fàcil transmetre el seu

entusiasme als infants. D’aquesta manera van sorgir 3 propostes ben diferents:

Quin peix, l’Aleix! 

Aquest fou escollit per la seva senzillesa i perquè veieren factible poder dibuixar

els personatges i decorats, com elements que acompanyarien l’explicació. El text

no era massa complicat i el trobaren ideal pels alumnes més petitons.
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El gegant del pi 

Conte seleccionat perquè els agradà la idea de poder interaccionar amb els
infants i fer-los cantar la cançó. També trobaren interessant, explicar un conte
tradicional de casa nostra.

Una princesa d’empenta 

Aquest el  triaren perquè el  trobaren divertit,  això que fos un conte on es

capgiraven els rols dels personatges els agradà molt, fins al punt de portar-

ho al extrem, tot fent que la princesa fos un noi en la representació teatral.

Després vingué la redacció del text i la tria dels personatges; seguidament, les lectures i lectures

dramatitzades,  per  arribar  als  assajos.  Mentrestant,  es  feien  els  decorats  i  els  elements  de  l’atrezzo

necessaris. Finalment, vingueren les proves de vestuari i els assajos generals. D’aquesta manera arribar el

dia de l’estrena, on tot i els nervis sortir la mar de bé. Foren aclamats pels més petits i això els portà a estar

orgullosos de la feina feta.

Com ha anat?

Valorem molt satisfactòriament les experiències que ens relacionen amb l’entorn.

Respecte a la Vitrina, creiem que ha funcionat molt bé, tot i la novetat de dedicar una exposició a una

persona  il·lustre,  creiem que  ha  sigut  una  bona  experiència  poder  treballar  una  biografia  i  més  en  les

condicions amb les que ho hem pogut fer. Didàcticament ha estat un èxit. A partir d’aquesta experiència obrim

la possibilitat de fer alguna altra biografia en el futur.

Pel que fa als contes representats a l’escola ens proposem continuar amb la iniciativa i, fins i tot,

ampliar-ho a l’Escola de Domeny, que també forma part de la nostra zona de referència. 

Un cop constatat l’èxit que han tingut les accions creiem que els alumnes han pogut interaccionar de

forma creativa i eficaç amb el que els envolta i han rebut a canvi la consideració que es mereixen amb el

conseqüent augment d’autoestima i de confiança amb les habilitats que tenen.
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3. Quadre resum de les accions desenvolupades al projecte

Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

COOPERATIVA

Creació
cooperativa

Assolir les competències
bàsiques per obtenir el Graduat

en Educació Secundaria
Obligatòria.

● Impulsar el treball cooperatiu.

● Participar activament mitjan\ant 
la presa de decisions 
assembleàries.

● Utilitzar coneixements i 
habilitats de manera transversal
i interactiva en contextos i 
situacions diverses.

● Aprendre a ser ciutadans 
participatius i crítics, en un món 
global.

Competència d'autonomia i
iniciativa personal

● Plantejar estratègies 
metodològiques i 
motivadores per assolir 
l'èxit.

● Cooperar i treballar  en 
equip.

● Prendre decisions.

● Transformar les idees en 
accions de forma 
responsable i critica.

● Tenir capacitat d'escollir, 
de calcular i assumir riscos
i d'afrontar problemes.

Catàleg

Compra-
venda

Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

HORT

Treball de la
terra

Donar resposta als problemes dels
joves que no s'adapten a l'ambient

escolar.

● Detectar interessos, potencialitats i 
capacitats de cada persona i del grup 
en general.

● Oferir propostes formatives adequades
a la persona i al grup, mitjançant la 
flexibilització curricular.

● Treballar hàbits socials, relacions i 
personals per incidir en la 
responsabilitat i actitud que comporta 
el mon laboral.

● Dignificar la feina ben feta.

Competència en el
coneixement i la interacció

amb el món físic

● Ser conscients de la 
influència que té la presència 
de l’espècie humana sobre el
medi, les modificacions que 
hi introdueix i els paisatges 
que en resulten.

● Analitzar els hàbits de 
consum i la seva incidència 
en el medi.

● Actuar per millorar la 
conservació dels recursos i 
de la diversitat natural.

Mercats

Cooperació
PFI

Interacció
Escola
Bressol
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Àmbit
Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

TALLER

Treball
artesanal

Evitar el risc d'exclusió social que es
pot derivar del fracàs escolar.

● Fomentar la confiança en un mateix.

● Proporcionar les eines pel 
creixement personal necessari per 
viure de forma autònoma, tant en la 
dimensió individual com social.

● Potenciar la seva implicació en la 
comunitat educativa participant com 
a grup en diferents activitats.

Competència d'aprendre a
aprendre

● Ser conscient d'allò que se 
sap i del que cal aprendre.

● Tenir confiança en si mateix i
perspectives d'èxit.

● Plantejar-se fites assumibles
a curt, mitjà o llarg termini.

● Tenir iniciativa.

● Autoavaluar-se i autoregular-
se.

● Tenir consciència de les 
pròpies fortaleses i debilitats.

● Valorar l'aprenentatge com a
enriquiment de la vida 
personal i social.

● Valorar l'esforç propi i el dels
altres.

● Aprendre amb els altres.

Articles
mercat

Articles
encàrrec

Articles
cooperativa

sòcia

Manteniment
institut
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Àmbit Tasca o
activitat

Objectiu Competència bàsica

ENTORN

Contes

Fer visible la tasca i el
talent dels alumnes per
comprometre'ls amb la
comunitat educativa.

● Desenvolupar 
habilitats per a la 
inserció escolar, 
social i laboral.

● Impulsar 
l'aprenentatge 
significatiu, 
fonamentat en el 
plantejament de 
situacions 
quotidianes perquè 
els alumnes siguin 
els protagonistes i 
responsables del 
procés 
d'aprenentatge.

Competència social i ciutadana 

● Desenvolupar habilitats socials: relacionar-se, 
cooperar, empatitzar, dialogar, negociar, ser 
assertiu, …

● Respectar i valorar la diversitat com a font 
d’enriquiment

● Actuar amb criteri propi, mantenint una actitud 
constructiva, solidaria i responsable.

● Posar-se en el lloc dels altres i comprendre el 
seu punt de vista.

● Integrar coneixements, habilitats i actituds per 
participar i triar com comportar-se en 
determinades situacions.

● Responsabilitzar-se de les eleccions i 
decisions adoptades.

Vitrina
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4. Valoració global

Aquest  projecte  perseguia  tres grans objectius,  i  encara que la  suma de totes les activitats  han

permès assolir els objectius satisfactòriament, podríem especificar que cadascuna de les activitats ha anat

encaminada a assegurar l’assoliment d’un dels objectius.

Així doncs, el primer objectiu era:

1. Donar resposta als problemes dels joves que no s’adapten a l’ambient escolar.

Aquest s’ha treballat  concretament a l’activitat  de l’hort,  on s’ha potenciat les capacitats de cada

persona i del grup en general, ja que és necessari l’esforç individual per poder obtenir resultats globals. Alhora

s’ha  dignificat  la  feina  ben  feta,  fent  que  els  alumnes que  en  algunes ocasions  s’havien  trobat  que  no

encaixaven  en l’ambient  escolar  ara  han rebut  el  reconeixement  per  part  del  professorat  de  l’institut  tot

comprant els productes, i per tant, valorant la feina feta.

El segon objectiu estava molt lligat al primer, i era:

2. Evitar el risc d’exclusió social que es pot derivar del fracàs escolar.

Evidentment,  aquest  objectiu  ha  sigut  molt  treballat  en  l’activitat  del  taller,  on  s’ha  fomentat  la

confiança en un mateix i tenir perspectives d’èxit, tot plantejant fites assumibles tant a curt com a llarg termini.

Alhora s’ha promogut la iniciativa i s’ha donat valor a l’aprenentatge com un enriquiment de la vida personal

però també social. D’aquesta manera s’ha valorat l’esforç propi però també el dels altres i s’ha promogut

l’aprendre amb els altres.

Finalment, l’últim objectiu era:

3.  Assolir  les  competències  bàsiques  per  obtenir  el  Graduat  en  Educació  Secundària

Obligatòria.

Els destinataris  del  projecte  durant  el  curs 2014-2015 han estat:  9 alumnes de tercer  d’ESO i  8

alumnes de quart d’ESO, d’aquests darrers 7 han obtingut el Graduat ara el juny, per tant, han assolit les

competències bàsiques. Pel que fa als alumnes de tercer, 8 han passat a quart, continuant el camí per obtenir

el  graduat.  A més,  el  projecte  Emprenedors d’Aula fa  incidència  bàsicament  a  4  de les  8  competències

bàsiques, que són:

- competència d’autonomia i iniciativa personal

- competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

- competència aprendre a aprendre

- competència social i ciutadana

Les altres competències es treballen abastament a les assignatures que cursen durant l’any (llengua

catalana i castellana, matemàtiques, socials, ciències naturals, visual i plàstica, educació física, música…)
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dins la mateixa Aula Cooperativa.

Incidència del projecte:

La col·laboració amb l’escola bressol “La Baldufa” ha ajudat a dues alumnes alhora de decidir què

estudiar un cop obtingut el títol en ESO: volen treballar en una llar d’infants.

Les habilitats adquirides al taller han donat seguretat a quatre alumnes que s’han matriculat a cicles

formatius de grau mitjà de manteniment i de mecànica.

Un altre es vol dedicar a l’ensinistrament de gossos, i si pot ser, per preparar-los a rastrejar persones

desaparegudes.
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5. Balanç econòmic

DATA CONCEPTE IMPORT (Euros)

05/09/2014 MOTOCULTOR 1200,32

17/09/2014 GASOLINA MOTOCULTOR 10,01

23/09/2014 CALÇOTS 65,00

01/10/2014 FUSTES ESTEBA 393,06

13/11/2014 DIVERSOS TIQUETS 72,75

12/11/2014 PLA IBER 343,69

02/12/2014 PLA IBER 474,37

11/12/2014 SAIGA 2368,08

21/01/2015 PINTURES GIRONA 33,87

06/02/2015 PINTURES GIRONA 36,30

10/03/2015 PINTURES GIRONA 13,92

09/04/2015 MORERA 8,15

30/04/2014 AGRÍCOLA ESPARRAGUERA 72,00

30/04/2014 PLA IBER 242,04

30/04/2014 PLA IBER 269,91

 MATERIAL FUNGIBLE 396,53

6000,00
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