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Escola Riera de Ribes 

Informe elaborat per Carmina Pinya i Antoni Tort 

 

1) Introducció general:  

L’escola pública “Riera de Ribes”, al municipi de Sant Pere de Ribes (Barcelona) vol 
respondre a un dels seus lemes, present en el documents institucionals i, en les 
explicacions de membres de l’equip directiu i del claustre de mestres: “L’escola que 
millora és l’escola que aprèn”.  Aquesta concepció de millora constant i de 
replantejament continuat d’allò que s’està fent, impregna a la globalitat de l’escola, tant 
pel que fa als aprenentatges de l’alumnat a les aules, com al treball en equip del 
conjunt de docents. No hi ha una innovació específica que es destaqui per sobre de 
les altres en quant a element distintiu del centre, sinó que allò que dóna valor a la 
tasca d’aquesta escola és l’avenç i la voluntat de millora en els diferents àmbits que 
configuren la vida i les finalitats d’un centre educatiu. El que és significatiu és l’estreta 
vinculació entre discursos i pràctiques, entre allò que s’expressa a la sala de mestres i 
allò que passa a les aules; entre allò què s’observa als materials penjats als 
passadissos i a les parets de les aules i el què els mateixos nens i nenes ens 
expliquen. I també és significativa la coherència pedagògica entre els diferents cicles. 
 
L’escola “Riera de Ribes” és una escola de dues línies, que compta actualment amb 
447 alumes, 57 dels quals són estrangers que ja porten alguns cursos escolaritzats al 
centre i 17 són alumnat nouvingut al sistema educatiu català i que enguany s’han 
matriculat per primera vegada a una escola catalana. Té una composició, pel que fa a 
les famílies, força heterogènia, fruit de l’àrea geogràfica on s’ubica el centre, amb un 
nivell social i cultural bo per a la vida escolar. Hi ha vint alumnes amb Necessitats 
Educatives Especials i vuit més són atesos a la USEE amb suport clínic que l’escola té 
incorporada.1 Actualment, hi ha vint-i-vuit mestres, a més d’una TEI2, una educadora i 
una vetlladora. Del conjunt de docents cinc mestres no són definitives al centre. La 
resta, sí. 

L’escola es va constituir a partir d’una part de l’equip de mestres, famílies i alumnat de 
l’escola El Pi, i es pot dir que el nucli docent fundacional provenia fonamentalment de 
mestres d’educació infantil.  A l’estiu del 2001 es va procedir a la partició de l’escola El 
Pi en tres centres educatius donat que s’havia convertit en un macrocentre i que per 
poder donar cabuda a tot l’alumnat l’escola estava distribuïda en diferents espais fent 
difícils les possibilitats de trobada entre els docents que els permetés de poder 
compartir i avançar en un projecte compartit de centre. A partir d’aquest moment el 
grup de mestres impulsors van iniciar un nou projecte d’escola que partia de la idea de 
que “una altra escola era possible, amb una altra manera d’ensenyar i organitzar-se”. 

La nova escola va començar físicament en uns barracons fins que el 2004 van 
aconseguir la construcció d’un edifici nou. L’existència dels mòduls prefabricats, durant 
un temps, va comportar que l’escola es replantegés les formes d’agrupament de 
l’alumnat.  Aquest inici va condicionar de manera positiva la vinculació de l’escola amb 
les famílies, donat que hi va haver una forta implicació d’aquestes en la demanda d’un 

                                                           
1 La USEE amb suport Clínic atén alumnes en edat infantil i primària amb necessitats 
educatives derivades de la seva situació de salut mental, per causa d’un trastorn de la 
personalitat i/o una disfuncionalitat conductual associada. 
2  Tècnica d’educació Infantil 
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nou centre escolar i d’un nou edifici, amb accions diverses de protesta. “Som Riera”, 
un altre dels lemes de l’escola, expressa el sentiment de pertinença i també de 
singularitat propis d’un projecte que s’ha anat enfortint progressivament.  

Després de deu anys el centre ha seguit una evolució ascendent pel que fa als 
resultats en proves objectives d’avaluació, millorant per sobre de la mitjana catalana 
els darrers anys, especialment a partir del curs 2008 i 2009. Si bé hi ha lleugeres 
fluctuacions en l’àrea de matemàtiques, en la resta d’àrees, els resultats són 
ascendents. L’escola entén que hi ha un procés de consolidació del seu projecte 
pedagògic que comporta també la millora dels resultats.  

 

 

2) Context 

 

En el moment que es va crear l’escola no totes les famílies estaven compromeses en 
el projecte ni el vivien amb la mateixa intensitat; per una banda hi havia famílies que 
no havien triat l’escola com a primera opció i d’altres que no creien en el projecte 
d’escola al costat de famílies que s’hi van implicar des d’un primer moment i van lluitar 
per eliminar la provisionalitat de les aules móbils. Actualment després de dotze anys 
de funcionament la majoria de famílies que escolaritza els seus fills i filles a l’escola 
coneix el projecte i s’hi implica.  

Les famílies tenen un paper important al centre que es materialitza en la seva 
participació en les comissions mixtes (docents/famílies) per treballar aspectes tan 
diversos com el manteniment, l’economia, la convivència al centre, la imatge de 
l’escola, aspectes pedagògics, l’organització de festes que impliquen a tota la 
comunitat educativa, i el menjador escolar. Aquestes comissions estan participades 
per una persona de l’equip directiu, un docent del claustre, una persona de la junta de 
pares i mares de l’escola i tots els membres de famílies de l’escola que s’hi volen 
involucrar. En alguns cassos també hi ha altre tipus de personal com és el cas de la 
del menjador en la que hi assisteixen algun membre del personal que porta el servei. 

Actualment, amb el projecte de centre força consolidat i amb un sentiment alt de 
pertinença i d’identificació amb la filosofia i manera de fer de l’escola, s’ha acordat que 
es farà una reestructuració de les comissions a fi i efecte que permetin aprofundir en 
alguns aspectes i deixar altres comissions amb una periodicitat més puntual. 

En conjunt, l’entorn de l’escola facilita la posada en marxa de projectes pedagògics i 
didàctics i la confiança mutua de pares i mares davant la manera de treballar de l’equip 
de mestres. El context socioeconòmic de Sant Pere de Ribes compta amb una  
majoria de famílies de classe mitjana que accepten bé les propostes del centre. El 
procés per a la consecució del nou edifici i l’acceptació, no exempta de tensions 
inicials, de la Unitat de Suport a l’Educació Especial, ha suposat un enfortiment de les 
relacions entre la família i escola. A banda d’aquesta relació, no hi ha una acció o 
conjunt d’accions específiques en relació a l’entorn social i cultural, L’escola participa 
de les activitats (festes, celebracions, etc.) del municipi, però les característiques de la 
població i del context de l’escola no necessiten que aquesta hagi d’assumir funcions 
dinamitzadores de l’entorn social, més enllà de les que ofereix en tant que centre 
escolar. 

Els elements contextuals destacables del centre en relació amb el lideratge per a 
l’aprenentatge tenen a veure amb una dinàmica de continuïtat que no és un sinònim 
d’estabilitat si bé aquesta n’és una condició necessària però no suficient. La continuïtat 
té a veure amb una voluntat de millora que es construeix progressivament. És 
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simptomàtic el fet que des de l’inici de l’escola hi ha hagut quatre equips directius 
diferents. L’actual directora no forma part del grup fundacional i, les tres directores 
anteriors continuen en el centre. Per a la directora actual, aquest fet, lluny d’esdevenir 
un element de dificultat , és un estímul i un suport per a, justament, seguir construint el 
model d’escola que pretenen. D’alguna manera l’equip directiu actual se sent recolzat i 
orientat i, a la vegada dipositari d’un procés que té dotze anys d’història. Aquesta idea 
de sumar i incloure és molt evident.  

Tot i esdevenir un projecte intens, pretén respectar les característiques personals de 
cadascun dels membres de l’equip de professionals que en formen part. Els valors de 
treball en grup, reflexió, aprendre per millorar... demanen, en conseqüència, una 
organització dels mestres que tingui a veure amb els valors que ja s’han concretat a 
les aules i que ja han funcionat. Òbviament, cal una assumpció de les línies bàsiques 
del projecte –i, no tothom hi encaixarà automàticament-, però, a la vegada, cal 
reconèixer les potencialitats i característiques de cadascú.  

La capacitat d’incorporar als nous membres de l’equip és la clau que dota de 
continuïtat al projecte i no només el manteniment d’un mateix equip estable.  

Més endavant, precisarem algunes de les estratègies que es posen en marxa per a 
assegurar aquest procés de millora i de continuïtat, en allò que l’equip anomena “la 
xarxa de comunicació dels mestres”.  

Així doncs, hi ha un plantejament de l’organització des de l’equitat, no pas des de 
l’homogeneïtat, donat que al llarg dels anys s’han anat incorporant nous docents i que 
cal saber aprofitar i potenciar en cada moment el millor de cada una de les persones 
que configuren l’equip de mestres. L’escola dóna possibilitats per tal de que cadascú 
trobi el seu lloc; però entenent que aquests canvis i noves propostes es mouen dintre 
del marc del projecte d’escola que li dóna l’estabilitat. Cada vegada més, hi ha mestres 
interines que truquen a l’escola per saber de primera mà com és el projecte, per 
plantejar-se-la com a destinació futura.   
 
Cal tenir present, també, que el projecte pedagògic de l’escola “La Riera” neix d’un 
centre de nova creació que, a partir d’unes determinades concepcions sobre l’educació 
escolar, vol implicar moltes persones al projecte per fer-lo més sostenible. Hi ha una 
clara identitat d’escola el “Som Riera” que té a veure amb l’escola concreta i menys 
amb una concepció corporativa.  
 
Es tracta de ser mestre/a de l’escola, i no pas mestre/a del sistema. Això no comporta, 
però, que sigui un centre aïllat. L’escola reforça el seu projecte educatiu, des de dins i 
des de fora. Per una banda, amb l’establiment d’una estructura organitzativa densa i 
articulada de l’equip que ja hem esmentat; per l’altra, amb la participació a xarxes i 
plataformes a nivell nacional que donen confiança de cara a reforçar la convicció que 
allò que està fent l’escola val la pena i té interès i profunditat pedagògica.  
 
gL’escola, doncs, busca referents fora, a més de formar-se a dintre. Per exemple, se 
segueixen propostes (els mestres assessors) de l’escola basca “Antzuola”; busquen 
enfocaments amb els que sintonitzen com els assessoraments i seminaris de 
pedagogia sistèmica que els portarà a participar de la xarxa d’escoles sistèmiques; 
s’impliquen en  la participació en la xarxa d’escoles novelles amb la intemediació de 
l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una xarxa d’escoles de nova 
creació que passarà a ser una xarxa d’escoles que aprenen, un cop hagin deixat de 
ser considerades com a escoles novelles i, sentin la necessitat de seguir un procés de 
millora continua en el que, en el si de la comunitat educativa, faran seu el lema d’una 
escola que aprèn i treballa per millorar constantment en capacitat i lideratge 
pedagògics.  
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L’escola procura, des del punt de vista de la formació, conèixer i visitar altres escoles 
en una dinàmica, que sortosament està creixent, de visites “horitzontals” per tal 
d’aprofitar les experiències interessants que estan implementant algunes escoles 
properes i no tant properes. Així mateix, i tot i que hem assenyalat en la introducció 
que allò que es destacaria de l’escola és la seva concepció de millora global, també és 
cert que l’escola ha pres un determinat protagonisme per la seva expertesa en l’àmbit 
de les matemàtiques, amb la qual cosa, a banda de buscar referents que recolzin les 
opcions pedagògiques pròpies, al mateix temps. l’escola també és referent per a 
d’altres centres en unes determinades experteses. L’alumnat està acostumat a la 
presència de visitants al centre, a banda dels períodes habituals de portes obertes, de 
preinscripció, en què les famílies entren a les aules. 
L’escola treballa a partir de set idees que consideren fonamentals: 

- Un projecte centrat en persones.  
- Uns processos d’ensenyament-aprenentatge que impliquin la integració dels 

sabers.  
- El reconeixement de l’existència de contextos culturals comunitaris rics i 

complexos. 
- Els infants com a base i finalitat última de tot el treball pedagògic 
- La comunicació que té a veure amb estratègies, modalitats, recursos, mètodes 

però també amb la capacitat de tenir en compte l’altre i entendre les 
aportacions de l’equip. 

- L’interès per la millora com a motor indispensable, tant individual com col·lectiu. 
- Pertinença a la comunitat de l’escola. 

És un conjunt de principis que signarien mols centres i que necessita ser contrastat en 
la pràctica, perquè no sempre les intencions es verifiquen en el treball amb els nens i 
nenes a les aules. L’escola malda perquè això sigui així. Ho fan també des d’una 
perspectiva que en podríem dir eclèctica. Si fa uns moments citàvem alguns referents 
concrets, també en podríem identificar d’altres, propers a les comunitats 
d’aprenentatge, etc. Tanmateix, manifesten la seva voluntat d’aprofitar tots els 
elements que els siguin útils per inscriure-les a la seva realitat i al seu projecte. 



5 

 

3) Evidències del treball a l’aula:  

El treball a l’aula es planteja com un conjunt de situacions d’aprenentatge que han de 
resoldre aspectes de la vida real, que requereixen sabers diferents de les diverses 
àrees del currículum, que és analitzat des d’una mirada competencial: “Aprendre fent, 
pensant sobre el què fem, per saber-se competents a la vida. Per això els nostres 
horaris afavoreixen l’actuació en situacions reals i s’organitzen en racons, projectes, 
tallers, sortides, conferències, comunicacions, debats, exposicions...” així s’expressa 
en un dels documents institucionals de l’escola. 

Com s’aborden els aprenentatges? En els projectes parteixen de les idees prèvies i a 
partir d’aquí comença un procés per veure les idees individuals, les de petit grup i les 
del gran grup, comptant, doncs, amb les vivències dels alumnes i la interrelació entre 
les persones. 

No hi ha talls metodològics entre els cicles i entre les etapes. El que hi ha són estadis 
evolutius diferents lògicament, entre el que és una dinàmica grupal a cinquè o a 
primer.  Quan veiem els alumnes de cinquè reflexionant en parelles al voltant d’una 
pregunta, que després contrastaran amb el gran grup per a poder respondre els 
interrogants que han quedat pendents, això té a veure amb un procés continuat de 
treball autònom entre iguals que s’ha anat exercitant des de petits. Determinades 
maneres de treballar a l’aula no estan predeterminats per a una etapa, per exemple, 
els racons a infantil o els projectes a primària. El que importa és que el treball a l’aula 
parteixi de les idees dels nens i nenes per comprendre el món i el que hi ha darrera. 
Treballen globalitzadament de forma que van treballant llengua, matemàtiques, 
socials, mitjançant estratègies plurals. L’horari de l’alumnat està organitzat de tal 
manera que permet blocs horaris per dedicar al treball del projecte d’aula, uns espais 
que permeten la dedicació a algunes àrees concretes del currículum com són 
l’educació física i l’anglès i finalment un bloc destinat a activitats de treball d’aula en el 
qual si el mestra o la mestra considera que hi ha alguns conceptes o automatismes als 
quals cal dedicar una estona a fi de que l’alumnat els assoleixi, es treballen de forma 
sistemàtica. 
 
En qualsevol cas, fent una visita al llarg d’un dia a les diferents aules de l’escola ens 
evidencia que no hi ha una situació idèntica i que en tots els casos allò que es veu és 
fonamentalment el treball de l’alumnat, ja sigui en la indagació científica a la classe de 
tercer en què s’ha de confeccionar un tendal (carpa) en miniatura a partir del con i la 
piràmide; la conferència de primer curs de primària, duta a terme per un pare, una 
mare i la filla que va a aquella classe, mentre els seus companys i companyes prenen 
apunts del que expliquen.  
 
Una conferencia a primer. L’alumna està acompanyada pels pares; són els experts 
sobre la temàtica triada per la filla. La nena comunica en castellà; el pare fa 
aclariments en català. Altres alumnes escolten i prenen apunts; pregunten dubtes, els 
experts aclareixen. La mestra acompanya i regula els alumnes que escolten. Tots els 
nens saben de que parla el seu company i l’escolten amb atenció  Tothom pren els 
apunts. A la pregunta: -Què feu? “Ens fan una conferència sobre les plantes perquè 
sapiguem més coses”. Cadascú del grup classe fa una conferència i explica el que li 
agrada als seus companys. Hi ha una actitud d’escolta activa i es nota molt interès. Els 
alumnes apunten i dibuixen al seu aire a la llibreta d’apunts els aspectes que creuen  
importants de la conferència. A la classe de segon estan fent experiments de 
dissolució de sal i sucre a la’igua quan els preguntem: -Què feu? “Perquè fem el 
projecte de l’aigua. Ens interessa saber què  passaria en una vida sense aigua”. 
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En alguns casos com a sisè, els alumnes estan preparant uns fragments del musical 
“Grease” per a la pràctica de l’anglès, el grup classe s’ha partit en dos subgrups i una 
meitat treballa sense que la mestra sigui present a l’aula. Tot i així  els alumnes 
segueixen treballant amb intensitat. Són situacions farcides de coneixements, en què 
els alumnes van gestionant ells mateixos el ritme del treball a fer i es distribueixen les 
activitats segons les capacitats de cadascú tenint en compte de donar cabuda a 
tothom. Es prenen decisions, es reparteixen tasques, es prepara material i ho 
comuniquen en una pràctica que es converteix en habitual i, a la vegada, treballada 
des de l’educació infantil. Una etapa educativa en la qual es posen les bases per tal 
que a primària es vegin pràctiques pedagògiques dinàmiques i amb un fort 
protagonisme de la posada en joc del pensament i l’acció dels nens i nenes. 
 
En una classe de quart, es troben reunits alumnes d’aquest i nivell i de sisè. En aquest 
cas són els de quart els qui expliquen als més grans allò que cal fer i no a l’inrevés 
com es podria suposar. És un nivell d’exigència interessant per als de quart i una 
mostra de respecte dels de sisè envers els més joves. S’expliquen doncs, una 
experiència viscuda per uns i rebuda per uns altres. Hi ha un ambient d’escolta, la 
mestra de quart gestiona la dinàmica, la de sisè acompanya el seu grup. Els de 6è 
saben que els explicaran la qüestió de representar a escala un objecte perquè ells 
també  ho han de treballar. Comparteixen possibles maneres de calcular un objecte a 
escala. La mestra recull les diferents maneres de calcular dels alumnes i els demana 
que en facin el contrast. Els nens i nenes de cinquè en petits grups intenten contestar 
preguntes que els hi han sorgit arrel d’un seguit d’experiments sobre el salt 
estratosfèric que va veure la Júlia a la televisió i que ara estan investigant més coses 
per saber-ne més. Cada grup és autònom i a partir de diferents materials que han anat 
recollint en treuen conclusions per a poder compartir-ho posteriorment amb la resta de 
grups. O el treball sobre l’illa de Menorca que també els de quart han explicat als de 
sisè per preparar el seu viatge. 

En moltes de les classes visitades, la mestra es col·loca en el lloc del guia 
experimentat que  acompanya fent les preguntes adequades per tal que els propis 
alumnes trobin les respostes millors. El paper del docent és molt rellevant en l’aspecte 
comunicatiu i, òbviament, pel que fa a l’orientació dels coneixements. Fa preguntes 
perquè els nens i nenes donin respostes tècniques. Intervencions precises que tenen 
l’habilitat de facilitar per tal de que els nens vagin fent ells les respostes/reflexions... 
Per exemple, a tercer, el discurs que genera la mestra pretén fer-los pensar i 
posicionar-se en relació als coneixements que es van debatent entre tots. La mestra 
pregunta als nens i nenes per saber què passava amb l’experiment que estaven fent 
relacionat amb la geometria.  

 
Preguntats els alumnes per allò que estan fent, la gran majoria donen raons sobre el 
procés d’aprenentatge i sobre les diferents fases del projecte que estan construint o 
del producte que han d’elaborar al final d’un trajecte de disquisicions i anàlisis. Cap 
d’ells respon perquè toca, perquè és llengua o ciències, sinó que aprofundeixen en 
l’objecte d’estudi i aquest pren sentit en la mesura que dóna resposta a les seves 
inquietuds. 
 

En general, hi ha un esperit científic que es manifesta en el tipus d’activitats que 
desenvolupen. En aquest sentit, l’alumnat adquireix nous coneixements i investiga 
fenòmens partint de l’observació i l’experimentació; d’aquesta manera els és possible 
fer una recol·lecció d’evidències observables i mesurables i aplicar-hi el raonament 
lògic. Aquesta manera de treballar és possible gràcies a la capacitat de preguntar de 
les mestres, la projectació amb material i la resolució de problemes, i la posada en 



7 

 

comú per trobar les millors solucions tècniques o aquelles respostes que la ciència ja 
ha donat al llarg del temps. Segurament l’expertesa del centre en algun d’aquests 
àmbits ha afavorit l’adopció de procediments d’indagació útils per a l’aprenentatge i la 
formació de l’esperit científic de l’alumnat. 

Hi ha, a tercer, unes intervencions amb molt de sentit dels nens i nenes que exposen 
els problemes tècnics que s’han trobat. La mestra orienta però és l’alumnat que explica 
les solucions… Treballar amb material té un gran interès perquè davant el fet d’haver 
de construir un objecte, figura o maqueta, es fan evidents molts problemes i s’han de 
buscar solucions on els altres poden aportar les seves idees. La conjunció individu, 
petit grup, gran grup ajuda a portar a bon terme unes construccions que surten bé 
perquè tothom  hi ha participat. 
 

 
Les activitats i els principis pedagògics que hem esbossat en aquests paràgrafs 
precedents també estan influïts pel fet que l’escola va assumir no sense dificultats 
inicials, el repte d’acollir a l’escola una USEE. Per a l’escola, això suposava posar al 
centre de les seves preocupacions la prioritat d’atendre al màxim les condicions de 
cada persona en tota la seva globalitat; plantejava la necessitat però també la 
possibilitat de millora professional dels docents; reforçava la concepció d’una activitat 
escolar basada en les situacions reals, de resoldre, de comprendre, d’indagar sobre el 
món on vivim i que dóna sentit al seu procés d’aprenentatge. Finalment, també donava 
valor de pertànyer a un col·lectiu amb el compromís i el repte de desenvolupar el talent 
de cadascú, on tothom hi té cabuda i hi juga un paper, el seu, però imprescindible per 
a la totalitat.  
 
Alguns dels trets inherents a les metodologies observades a les aules de l’escola 
incorporen aquest element de treball col·lectiu que es fonamenta en la confiança en 
l’altre, el treball en grup, la importància del paper de cadascú a dintre del grup, la 
generació compartida de coneixement, la capacitat de tenir opinió crítica i la capacitat 
també de dir les coses però sabent-les dir.   
 
L’avaluació de l’alumnat és liderada per part de les mestres i es va fent al llarg  de tot 
el procés de treball i d’aprenentatge… fonamentalment està basada a partir de 
l’observació, tenint en compte tant els processos com les produccions finals. I al 
mateix temps s’afavoreix la reflexió de l’alumnat sobre els processos i activitats que ha 
dut a terme. 
 
Es tracta per part dels mestres, de plantejar-se com intervenir amb l’alumnat per anar 
estirant el fil de l’aprenentatge. 

Es recullen mostres, textos, reflexions i produccions del projecte que permetran fer una 
valoració dels aprenentatges individuals i col·lectius. Pel que fa a l’avaluació de 
l’alumnat, les famílies reben butlletins d’avaluació i informes dels resultats acadèmics 
de les seves filles i fills. L’escola ho elabora com a un deure que l’escola ha de dur a 
terme i com a un requeriment que des d’inspecció se’ls demana. Però allà on l’escola 
realment posa tot l’èmfasi és en les entrevistes que fa amb les famílies a fi de parlar de 
l’avaluació i l’evolució del seu fill o filla.  Es fan poques proves individuals, i de cara a 
les proves obligatòries per a l’avaluació de les competències bàsiques, també duen a 
terme algunes simulacions del què seran les proves. L’escola creu que la nota no ha 
de ser un motiu de competitivitat i per això no ho fomenta en el treball diari. A l’escola 
es treballa molt poc amb materials amb propostes didàctiques tancades d’editorials i 
és per això que a partir de cicle mitjà s’inicia a l’alumnat en l’ús de quaderns de 
matemàtiques per tal d’habituar-los una mica a formats més similars als que es 
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trobaran a la secundària. Els llibres de les editorials que els arriben són 
fonamentalment, textos de consulta. A partir de cicle mitjà, abans de l’avaluació 
concreta, es demana a cada alumne o alumna que s’avaluï i es reuneix amb la tutora 
per parlar-ne. Això els ajuda a autoregular-se. Els resultats obtinguts en les proves de 
competències bàsiques avalen aquest procés.  Des de la perspectiva pròpia però 
també a partir dels inputs que els arriben des de l’institut de secundària pel que fa al 
progrés acadèmic de l’alumnat procedent de “La Riera”, l’equip de mestres entén que 
l’alumnat quan deixa l’escola ha incorporat, en termes generals, un esperit participatiu i 
col·laborador, té opinió pròpia i exerceix la crítica, sap planificar-se, s’organitza ell i el 
grup amb el que està, sap gestionar processos. 
 
El treball que es fa a l’aula és molt perceptible fora d’ella, gràcies a l’exposició de les 
produccions i activitats realitzades. Una passejada pels passadissos permet fer-se a la 
idea dels diferents projectes d’investigació que s’estan portant a terme a les aules, al 
mateix temps que permet copsar la gran diversitat d’interessos dels nens i nenes. És 
una documentació d’allò experimentat més que no pas una decoració de les aules i 
passadissos del centre descontextualitzada.  Hi ha molta naturalitat i transparència. No 
hi ha cap obstacle per entrar a les aules per part de les altres mestres que no hi 
intervenen directament com a tutores. Així mateix, la presència d’”experts” al centre és 
regular. Ja siguin professors de l’institut del poble que s’ofereixen a participar en 
algunes activitats com a persones coneixedores de la matèria que estan investigant els 
nens i nenes, ja sigui de mares i pares que faran de conferenciants o especialistes.  
 

4) Descripció dels elements de lideratge per a l’aprenentatge 
 
4.1.) La construcció de l’equip. 
 
El lideratge per a l’aprenentatge en l’organització de l’escola “Riera de Ribes” es 
fonamenta en el lideratge distribuït que es tradueix en una gestió compartida que 
abasta tots els àmbits del centre. Implica també l’existència d’un equip de gestió més 
ampli que l’equip directiu composat pel mateix equip directiu, el cap d’assessors, i els 
tres coordinadors de cicle (el d’educació infantil, el del primer cicle de primària  que a 
l’escola Riera de Ribes s’agrupen de forma diferent a la gran majoria d’escoles donat 
que comprèn de primer a tercer i el del segon cicle de primària que coordina els 
docents de quart a sisè).També implica la distribució del conjunt dels mestres en  
equips on cadascú té adjudicades unes funcions determinades i que es mira de que 
siguin, en la mesura de lo possible, dins d’aquells aspectes on el docent se sent 
preparat. L’escola reconeix que no és fàcil implementar propostes organitzatives en les 
quals totes les persones hi tinguin protagonisme i cabuda. En cadascuna d’aquestes 
propostes sempre s’han trobat amb algunes dificultats de comunicació, la qual cosa vol 
dir que és un element essencial a treballar i un element que caldria plantejar com a 
central en la formació dels equips docents i de la formació de mestres en general.  
 
“Ens cal trobar una organització que tingui un ordre jeràrquic i, a la vegada, no lineal, 
que faciliti la qualitat de l’acció de tothom. Un sistema en què no tot depengui d’un punt 
central sinó que tots els seus punts estiguin interconnectats i siguin centres de decisió 
que formin un mosaic, un entramat de molècules connectades entre si cadascuna 
d’elles amb una funció important, pel què fa i pel què aporta.” 
 
L’equip de mestres de l’escola, doncs, s’organitza en múltiples subequips, comissions i 
que es coordinen des d’aquell equip ampli de gestió. Així mateix, es compta amb 
l’Equip de diversitat (mestres d’educació especial i la cap d’estudis), l’equip Tic Tac per 
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a les tecnologies de la informació i la comunicació, l’equip d’especialistes, etc. Això a 
banda de les comissions mixtes amb els pares i mares.  

La primera impressió davant l’organigrama del centre és d’una certa incredulitat pel 
temor que hi hagi una estructura molt feixuga, amb un excés de reunions i amb 
dificultats de coordinació. A la pràctica, el funcionament és fluid i molt centrat en els 
aspectes pedagògics, deixant els aspectes administratius en mans de la direcció. 
L’escola té clar que per tal que funcioni un lideratge compartit, hi ha d’haver un 
organigrama piramidal en què les jerarquies han de quedar clares. Això reforça la 
gestió compartida, en comptes de limitar-la. L’escola té un lideratge clar però a la 
vegada o complementàriament, molta participació. La jerarquia per evitar la dispersió 
d’esforços i les situacions confuses o caòtiques. 

“Ens adonem que hem d’avançar, el mite “entre tots ho farem tot” ha quedat obsolet. 
Anem cap a “entre tots ho farem tot, donant confiança a qui pren la decisió des del lloc 
que ocupa i desenvolupant el seu rol des de la responsabilitat en el sistema”. La 
totalitat és més que la suma, la singularitat del cadascú és la que fa forta la institució. 
Entra en joc la idea de l’equifinalitat, en la que tot circula per un igual des del nus que 
ocupa a l’entramat del sistema.” 
 

Aquest entramat del sistema, aquesta organització dels mestres ha d’estar impregnada 
pels valors que hi ha a les aules i allò que passa a les aules ha de poder ser orientat 
per l’organització i el lideratge del centre. Les preses de decisions respecte de com 
treballar a les aules tenen a veure amb el coneixement directe de la vida de les aules, 
gràcies a les reunions de cicle, les reunions amb els assessors, en les reunions 
internivells. Hi ha una relació fluida que permet que el professorat amb diferents 
encàrrecs i responsabilitats entri a les aules. D’altra banda, als migdies hi ha reunions 
de diferents àmbits en què s’intenta explicar les coses. No són reunions burocràtiques, 
d’omplir papers sinó de preparar coses, d’explicar situacions que han passat amb els 
alumnes. L’activitat en el treball amb l’equip docent intenta ser coherent amb la 
manera de treballar a les aules. També hi ha reunions amb l’alumnat. Cada mes o mes 
i mig, hi ha reunions de delegats i sotsdelegats amb la directora per treballar sobretot 
els aspectes del “saber estar” a l’escola, i de la millora dels aspectes de convivència al 
centre. 

 

4.2.) La funció dels assessors. 
 
La construcció d’un equip compacte necessita de processos de formació que l’escola 
anomena formació contextualitzada de l'equip docent per tal d'anar avançant en la 
consolidació del projecte. És així que tot el conjunt de processos i encàrrecs que 
assumeixen els membres de l’equip docent és entès com a una xarxa comunicativa 
pedagògica entre els mestres, que inclou diversos moments formatius que permeten 
una formació continuada i molt lligada a l’acompanyament de tots els docents del 
claustre. 
 

És aquí on apareix la figura de l'assessor que, en un primer moment es va crear per la 
necessitat d'acompanyar els mestres que arribaven nous a l'escola a sentir-se 
competents en el projecte que tenia el centre. L’assessor és un altre mestre. En un 
inici aquesta tasca la portava a terme un sol docent, i a mesura que l’escola va anar 
creixent, es va anar tendint a la diversificació en dues persones i actualment aquesta 
figura es concreta en un equip d'assessors que té com a finalitat la d' "augmentar i 
adequar els coneixements, habilitats i actituds dels mestres a les necessitats de l’aula i 
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del centre" i que té com a objectius: acompanyar tots els mestres en la gestió de l’aula, 
en la gestió de la comunitat d’aprenentatge, i en l'atenció a la inclusió. 
 
Els assessors segueixen el què passa a les aules, parlen amb els mestres dels 
diferents nivells educatius fan d’enllaç pedagògic amb l’equip directiu. D’alguna 
manera, hi ha una mirada més plural sobre els processos d’ensenyament-
aprenentatge que permet trobar mecanismes de millora i suposa una implicació més 
gran de tot el centre en les dinàmiques de totes i cadascuna de les aules.  Hi ha un 
assessorament constant i recíproc. Actualment set mestres fan d’assessors per als 
nou nivells educatius.  

És d’alguna manera, una forma de mentoratge que ajuda els mestres novells i al 
mateix temps als que s’incorporen de nou al centre, a conèixer i participar del projecte i 
que al mateix temps esperona els mestres que ja no ho són, perquè el sistema 
d’assessors ajuda a prendre consciència del que passa a la teva aula i a reflexionar 
sobre el què s’hi esdevé. També sembla clar que no tothom té el perfil adequat per a 
exercir l’assessorament a un determinat nivell o àrea. En aquest sentit, l’escola busca 
les persones idònies per als nivells tenint en compte les característiques i necessitats 
de cada un dels docents i els seus grups classe. Les persones assessores també s’hi 
han de sentir còmodes en aquest paper. A final de curs es fa una desiderata en què 
les persones manifesten el seu oferiment per a fer d’assessor. Des de l’equip directiu 
es busquen les persones adequades, en cas que en faci falta alguna més. De la 
mateixa manera que es distribueix els docents com a tutors de cada curs, en funció de 
les necessitats, perfils i idoneïtats per damunt d’altres consideracions administratives. 
 
Per dur a terme la tasca d’assessor el centre promou i facilita la formació a nivell intern 
i extern d’aquests, amb la idea d’ajudar i facilitar eines que permeten a l’assessor ser 
la mirada externa a l’aula que ajuda en la pràctica reflexiva del què ha passat, perquè 
ha passat, que cal millorar i com fer-ho. 
 
 
4. 3.) L’acollida als mestres que arriben per primera vegada a l’escola. 
 
Amb la figura dels mestres asessors, ja hem posat de relleu la importància que l’escola 
dóna a la inclusió del nou professorat al projecte pedagògic del centre. L’escola no té 
un determinat dossier d'acollida però si un “Pla d'Acollida” tant pels mestres que 
s’incorporen al centre com per als alumnes novells i les seves famílies. Aquest Pla 
varia cada curs ja que la realitat de l'escola pública canvia contínuament.  
 
 
Seguint però en relació a la formació contextualitzada dels mestres, tots els docents 
que arriben nous tenen una primera trobada amb la directora on s’explica el projecte 
de centre. Després, els mestres nous al centre són acompanyats per un altre mestre 
que els assessora al llarg de tot el curs. Si el mestre novell exerceix com a tutor d’un 
grup, es procura que la mestra de l’altre grup del mateix nivell sigui una mestra amb 
experiència. A més a més hi ha reunions constants amb l'assessor  i el coordinador.  
 
De tant en tant es tornen a reunir els mestres nous per fer un seguiment amb algun 
mestre que té un càrrec de gestió (aquest curs han estat dues assessores que fan les 
reunions) per recollir inquietuds, dubtes i sensacions per poder millorar i solucionar 
coses que els hi han sorgit. A la vegada cada aula té unes carpetes on hi ha recollida 
la documentació que explica el funcionament del centre (estratègies, gestió i 
organització, etc) que serveix de guia als mestres. La flexibilitat interna afavoreix que 
tothom entengui la feina dels altres. Els canvis de nivell que els docents fan al llarg 
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dels cursos escolars els permet entendre millor el funcionament i les dinàmiques del 
centre. L’acompanyament dels docents per part dels assessors facilita per una banda 
els relleus i canvis i per altra banda afavoreix i incideix en el fet de sentir-se part del 
projecte. 
 

4.4.) Relació amb l’entorn 

La relació amb les famílies està estructurada en comissions mixtes en les que 
participen conjuntament els docents les famílies i el personal de serveis si s’escau: 
comissió de manteniment, comissió econòmica, comissió de convivència, comissió 
d’imatge (web, cartells ) comissió pedagògica (portes obertes, xerrades a la comunitat, 
tallers per a pares i mares), comissió de festes (tallers, carnestoltes), comissió de 
menjador...  A vegades també es creen comissions temporals per a temes puntuals i 
que un cop han dut a terme la tasca per la qual van estar creades es dissolen.  Les 
comissions, doncs, tenen molt a veure amb qüestions organitzatives, d’infrastructures, 
d’activitats... De fet, la participació de les famílies ha anat decreixent al llarg dels anys, 
sobretot si tenim en compte la intensitat dels primer anys en què es lluitava per a una 
escola i un edifici nous i es buscava els pares per consolidar el projecte. Ara, amb un 
projecte consolidat, l’escola es planteja quines comissions són necessàries per anar 
creixent en aspectes determinats i quines poden quedar dissoltes o funcionant només 
quan calgui. Els mestres de l’escola, però també els pares, són conscients que cal 
reestructurar i reorientar la participació de tota la comunitat a l’escola.  
 
L’escola no organitza activitats extraescolars, perquè es considera més idoni que els 
infants participin a les que ja es fan al poble. En aquest sentit, l’edifici escolar serveix 
per fer diferents activitats extraescolars per a tots els nens i nenes del poble 
organitzades per entitats alienes. Molts dels alumnes formen part de grups o entitats 
locals vinculades al folklore i això de fet provoca que al centre hi ha una forta vivència 
de les festes populars...  
 
Les relacions amb l’institut de secundària de referència queden emmarcades a les 
visites que els nens i nenes hi fan per conèixer el centre i també, a nivell de docents, 
de cara a establir coordinacions per a la transició primària-secundària. També tenen 
establert un projecte comú de cinema. Aquestes relacions no sempre són fàcils per les 
reticències que a vegades hi ha, asseguren des de l’escola, per part de l’institut. Tot i 
així, sovint alguns professors de l’institut van a l’escola a fer aportacions com a experts 
en algunes àrees determinades.  

 

En definitiva, el lideratge al si de l’equip directiu del centre s’entén des del respecte a 
la diversitat de cada un dels seus membres. En tots els centres, pel seu bon 
funcionament hi ha d’haver un projecte i un lideratge. Les habilitats pel lideratge són 
innates, tot i així, es poden adquirir certes habilitats, i és per això que s’han plantejat 
fer-ne formació per tal de complementar les aptituds naturals amb destreses que es 
poden aprendre i que faciliten el lideratge d’equips. Cal, doncs, buscar el paper per a 
cadascú: repartir en funció de les aptituds de cadascú donat que és important pel 
sistema que cadascú dels membres tingui clar el seu lloc i la necessitat que aquest té 
de les seves funcions per poder funcionar. També és important crear un espai de 
formació i acollida per als docents novells: és per això que el paper dels assessors 
pren un relleu molt important en l’acompanyament.  

Pel que fa a les capacitats desplegades per a les directores que ja no ho són i que, 
tanmateix, continuen a l’escola empenyent el projecte, sembla evident que el sistema 
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educatiu no ha trobat la manera d’aprofitar tot aquest bagatge de persones amb llarga 
trajectòria. Cal repensar com la carrera docent estableix mecanismes per tal que el 
talent i el lideratge siguin aprofitats per la millora continua del sistema. En aquest 
sentit, el reconeixement social és un element a tenir en compte a l’hora de 
“recompensar” el lideratge. 

Des de l’escola consideren que el projecte pedagògic és fort i que el que convé en el 
moment present és perfilar i ajustar el lideratge distribuït per tal que sigui una institució 
amb continuïtat. Que els qui lideren els equips ho tinguin clar, que no hi hagi un excés 
de reunions perquè no és sostenible, etc., Trobar el punt just en què els projectes 
tinguin la flexibilitat necessària per reforçar la consistència d’allò que ja s’ha anat fent. 
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5) Conclusions:  

L’escola “Riera de Ribes” té un marc d’actuació complet, ampli i definit que expliquen 
amb detall i que està ben focalitzat en la pedagogia, en l’ensenyament i l’aprenentatge. 
Les estructures creades, els processos establerts, la configuració de l’equip de 
mestres, etc. tenen sentit perquè serveixen a allò que ha d’esdevenir-se a l’aula. 
L’escola té un discurs propi, que absorbeix fonamentacions i propostes ben diverses 
però que acaba construint un projecte concret. Per tant, la pedagogia de l’escola 
“Riera de Ribes” té un perfil contextualitzat en l’escola que és, i no és en cap cas un 
posicionament que s’expliqui pel seguidisme de modes educatives o de concepcions 
d’un altre ordre que no siguin les pedagògiques. 

El funcionament de l’equip és certament rellevant i tot i la seva aparent complexitat, 
funciona amb una raonable fluïdesa. La rebuda, les converses mantingudes no van ser 
ni secretes, ni forçades ni limitades a l’equip directiu. Els redactors d’aquest informe 
van ser rebuts amb naturalitat i es va poder percebre que tothom coneix molt bé què 
fan els altres col·legues a les seves classes.  
 
Ja hem destacat en l’informe, l’interès que té la figura de l’assessor en 
l’acompanyament dels nous mestres que arriben per primera vegada al centre, però 
també com a figura clau per a la millora constant de la pràctica educativa. Creiem que 
és una experiència interessant susceptible de ser plantejada en altres centres i 
contextos. L’enriquiment és compartit i progressiu. 
 
L’activitat observada a les aules dels diferents nivells i etapes va posar de manifest la 
diversitat de propostes didàctiques que, en un mateix moment de la jornada escolar 
s’estaven duent a terme, sense que haguessin preparat res específic per als qui 
visitàvem el centre. Un fet, d’altra banda, habitual en aquesta escola. Sessions de 
classe amb cursos diferents compartint coneixement; intervenció dels pares, activitats 
que habitualment es consideren per a més grans, dutes a terme per infants de cicle 
inicial etc. 
 
L’elaboració de projectes de recerca per donar respostes a les inquietuds dels nens i 
nenes, creiem que és un dels motors motivacionals per a l’aprenentatge més potents. 
A l’escola cada curs escolar els nens s’impliquen en l’elaboració de diferents projectes 
tant per donar resposta a preguntes que neixen dels seus interessos, com per elaborar 
materials per a la celebració de festes de la comunitat educativa... 
 
La formació contextualitzada en l’esdevenir del centre és un altre focus d’interès 
pedagògic que té molt a veure amb el lideratge per a l’aprenentatge. L’escola no 
espera el curset a la carta ofert per l’administració, sinó que la formació té a veure amb 
la reflexió de la pròpia pràctica, amb l’assessorament dels companys i amb la recerca 
de solucions a dins del mateix equip de l’escola o bé en d’altres escoles que es van a 
visitar.  
 
L’equip de mestres és plenament conscient que estan bastint un projecte propi i 
mantenen una actitud reivindicativa de la identitat del centre, compartida per les 
famílies en un entorn procliu i beneficiós per a l’aprenentatge. Aquesta assumpció 
d’una identitat com a centre, no és entesa com una raresa pedagògica o com una 
mena de singularitat aïllada sinó que l’escola teixeix complicitat amb d’altres 
institucions, xarxes i moviments educatius. Creiem que, per al lideratge per a 
l’aprenentatge, la capacitat de formar-se dins i fora, de rebre suport però també d’oferir 
les pròpies experiències als altres, dóna garanties per a la continuïtat i sostenibilitat 
d’un determinat projecte pedagògic. 
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En darrer terme, però probablement, com l’element central que justifica tot l’anterior, 
hem constatat que l’alumnat té una bona percepció d’allò que estan fent, amb 
capacitat per a explicar-ho i per a justificar el perquè de les seves activitats a l’aula. 
Activitats molt orientades mitjançant processos de recerca en què l’autonomia, 
l’aprenentatge entre iguals i l’establiment de procediments per a pensar i construir, es 
feien molt evidents. 

 

 


