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teix positivament en els que ho reben, perquè els fa aprendre, i
també en els que ensenyen, perquè «a través d'ensenyar, han
de dominar més profundament els continguts i aprenen habili-
tats de lideratge, autoestima i resolució de conflictes» (Duran,
2001).

En conseqüència, amb el que hem esmentat fins ara, a
l'escola la base dels aprenentatges no la trobem en les assig-
natures, sinó a afavorir les vivències, tant personals com de re-
lació amb els altres, sobretot en el gran potencial per aprendre
que constitueixen els iguals. No hi trobem un ensenyament
basat en els llibres de text, sinó en una veritable varietat de
recursos materials; diversitat de llibres de text, de llibres de con-
sulta, de DVD variats, vídeos; a més dels humans: mestres,
iguals, famílies i experts. 

La proposta metodològica de l'escola es fonamenta en els
aspectes o en els objectius citats fins aquí i consisteix a oferir a
la comunitat unes estratègies per afavorir que els aprenentatges
sorgeixin de les vivències i les interrelacions, i són racons, projec-
tes o temes, tallers i la gestió de l'aula. Aquestes estratègies ens
permeten intervenir-hi d'una manera globalitzada (Zabala,

1999): funcional, perquè les activitats que fem ha-
bitualment serveixen per a alguna cosa, no només
perquè ho diu un llibre de text, i significatiu, perquè
les activitats no tenen un procés i un resultat únics,
sinó que les podem realitzar partint de la nostra ca-
pacitat per aprendre cada vegada una mica més.

Tot això fa que les persones ens sentim més
motivades i, per tant, aprenguem més i millor i

Introducció

L'escola Riera de Ribes és una de les quatre escoles públi-
ques del nucli de població de Ribes, a la comarca del Garraf.
Aquesta escola té, des de fa sis cursos, un objectiu fonamental:
afavorir que tots els agents de la comunitat educativa (mes-
tres, famílies i tots els nens i nenes) aprenguin i, alhora, pu-
guin ensenyar. La qüestió principal és què ha de fer l'escola
perquè tothom hi tingui cabuda i oportunitat, és a dir, una es-
cola on s'atengui la diversitat, en els diferents agents de la co-
munitat, d'una manera inclusiva, tenint com a referent teòric
les aportacions de l'autor Mel Ainscow.

A l'escola, hi creiem que el que ens cal és
aprendre a viure i a conviure; cada vegada hem
d'entendre més la nostra realitat per poder-hi inter-
venir. En aquest sentit, les nostres vivències, sobre-
tot els aspectes afectius i emocionals (Palou, 2004),
constitueixen el motor per aprendre els continguts.

Pensem, també, que qualsevol membre de la
comunitat pot ensenyar als altres, fet que rever-
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L'escola Riera de Ribes, 
una comunitat que aprèn

L'article recull l'experiència de l'escola Riera de Ribes, la qual té com un
dels seus objectius fonamentals que tota la comunitat educativa (alum-
nat, professorat i famílies) tingui oportunitat d'aprendre. La proposta
metodològica es basa a oferir unes estratègies (racons, projectes, tallers
i gestió de l'aula) que afavoreixen que els aprenentatges sorgeixin de
les vivències de les persones i de la relació que hi ha entre elles. 



senyants han de fer d'inter-
mediaris entre els aprenentat-
ges i les capacitats de
l'alumnat. Igualment, veiem
que les famílies n'aprenen
molt quan vénen a l'escola
per ajudar a realitzar alguna
tasca o a fer visites als racons
que hi ha muntats, ja que, en
general, no s'imaginen el que es fa en els racons fins que hi
vénen i els veuen, aleshores en poden conèixer aspectes con-
crets (fer un experiment, tècniques plàstiques…). A més, les fa-
mílies i el professorat aprenen a relacionar-se de manera
conjunta i coherent amb les nenes i els nens.

Els racons són els següents:. Artista (infantil i primària): pintar, modelar…, de manera
lliure o espontània i també conèixer diferents tècniques, arts
i artistes per dotar-nos de criteri i enriquir les nostres pro-
duccions.. Arquitectura (infantil i primària): construccions amb dife-
rents materials i eines, maquetes.. Experimentació (infantil i primària): manipulació de mate-
rials i possibles canvis en funció de la intervenció, invents
amb mecanismes i cura de l'hort.. Música (infantil i primària): cantar, escoltar, ballar i conèixer
el procés per analitzar i crear combinant elements (ritme,
melodia i moviment).. Del joc simbòlic a infantil a l'expressió a primària: joc a la
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aquests aprenentatges ens durin més, objectiu gens menyspre-
able si tenim en compte l'alt percentatge de fracàs escolar que
han generat els mètodes tradicionals d'ensenyament.

Els racons
A l'escola Riera de Ribes, els racons hi constitueixen una

oferta d'espais d'activitat a l'educació infantil i a tota l'educa-
ció primària, als quals accedeix l'alumnat segons els seus inte-
ressos i les seves inquietuds, després d'haver negociat la tria
amb el grup classe. El fet de deixar decidir els racons als quals
aniran les criatures afavoreix la formació de criteri i, per tant,
l'autonomia, i el fet d'haver de negociar amb els companys i
les companyes a quin racó anirà cadascú afavoreix habilitats
socials tan importants com l'empatia. 

Cada racó ofereix un conjunt variat d'activitats possibles,
amb diferents recorreguts i resultats que es poden realitzar in-
dividualment o en parella, però s'acostuma a potenciar l'apre-
nentatge en petit grup i amb nenes i nens d'edats diferents. És
molt important la rotllana de posada en comú posterior al
racó, ja que sorgeixen molts temes per ser treballats a l'aula.

A mesura que avança l'edat de l'alumnat, disminueixen
les sessions setmanals de racons, però augmenta la durada de
cadascuna, ja que els nens i les nenes poden fer les activitats
durant més temps. També van canviat els continguts que es
desenvolupen en funció del nivell en què estan els infants.

Pel que fa a l'aprenentatge de les persones adultes, hem
de dir que el professorat n'aprèn força de l'alumnat, perquè les
activitats són obertes i no està tot previst prèviament. Els en-

El professorat n'aprèn
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ment. Els ensenyants han
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els aprenentatges i les ca-
pacitats de l'alumnat



màxim per la comunitat educativa, tant en la preparació com
en la celebració.

Les festes continuen sent, a nivell col·lectiu de centre,
una oportunitat d'arrelament a l'entorn i ofereixen la possibi-
litat de realitzar un ventall molt ampli d'activitats globalitza-
des: tallers de plàstica, recerca històrica, escriptura de contes,
dades numèriques, etc., i la col·laboració d'experts (familiars o
coneguts de les famílies o del professorat) en diferents temes,
que fan que no només n'aprenguin els alumnes, sinó també els
professionals i les famílies.

Les festes que habitualment celebrem són: Castanyada,
Nadal, Festa Major, Carnaval, Sant Jordi i final de curs.

Hem triat la celebració del Nadal a l'escola i, en concret,
el regal del calendari d'advent, per posar un exemple de taller.

El regal del calendari d'advent consisteix en el fet que
cada grup classe prepara un regal per a un altre grup. Tothom
en fa un i en rep un altre, la qual cosa propicia que tots esti-
guem molt motivats. El dia que toca a un grup classe, s'obre la
capseta del número del dia i allà troben el regal o unes pistes
que han de seguir fins que el trobin.

Aquest darrer curs, l'aula d'educació infantil de cinc anys,
L'Univers, havia de fer el regal a l'aula de cinquè dels Dodecae-
dres i, aquesta, als de segon dels Micos.

Els nens i les nenes de la classe de L'Univers van decidir
fer d'espies per poder tenir idees i triar el regal que farien.
Vam anar dues vegades a l'aula de cinquè per esbrinar quants
nens i nenes eren, el nom de l'aula, l'edat… El que més els va
sorprendre va ser el nom de l'aula, Dodecaedres, i veure que
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caseta, d'oficis, botigues, etc. cap a les petites representa-
cions teatrals.. Jocs compartits (infantil): jocs de taula com ara els recorre-
guts, els dòminos i altres de punteria, com ara les anelles, el
futbolí, el bàsquet, el golf, l'hoquei…. Periodistes (primària): estudi de les característiques dels di-
ferents mitjans informatius i les tècniques que utilitzen i re-
alització funcional d'algun (diari de notícies de l'escola,
notícies de l'escola a la ràdio local…).

Els tallers
La finalitat dels tallers a l'escola és la preparació de les

festes, i tenen com a objectiu que aquestes siguin viscudes al

Foto 1. Racó de l'artista a infantil.
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en tenien dos de penjats al sostre amb
les cares dels vint-i-quatre nens i nenes
de l'aula. Però com que no sabien què
volia dir la paraula, la vam buscar a In-
ternet i vam veure que es tractava d'un
figura geomètrica de dotze cares. Lla-

vors, vam decidir que faríem un regal col·lectiu de dues figu-
res geomètriques de tretze cares, cadascuna de les quals
estigués decorada per un alumne, ja que ells són vint-i-sis in-
fants a classe. Vam tornar a consultar a Internet i vam veure
que no existia la figura de tretze cares i que l'havíem de fer
de catorze, és a dir, un deltaedre, encara que dos infants ha-
guessin de decorar dues cares cadascun. També vam pensar a
fer un regal individual que consistia en un imant de plastilina
que posarien dintre del deltaedre. Així ho vam fer i només
vam tenir un problema a l'hora de confeccionar els triangles
de les cares del deltaedre, ja que cada criatura el va construir
d'una mida i no encaixaven, fins que les noies i els nois grans
ens van ajudar i cadascú va confeccionar una plantilla que va
dibuixar, retallar i decorar.

Els continguts treballats van ser: la geometria i la mesura
(figures geomètriques i la seva construcció amb eines per me-
surar), la lectoescriptura, la informàtica i la plàstica per mode-
lar els imants i decorar les cares del deltaedre.

A la classe dels Dodecaedres de cinquè ens va tocar la
classe dels Micos de segon. Per triar el regal, vam pensar d'on
podien sortir les idees: del nom de la classe, del projecte que
estaven realitzant, de les sortides previstes o de qualsevol altra

realitat de l'aula que ens possibilités la realització d'un treball
atractiu per regalar. Aquesta informació s'ha de buscar, però la
majoria de vegades ens resulta fàcil d'aconseguir, perquè hi ha
germans o germanes a les classes.

Aquesta era la nostra situació i ja ens iniciàvem sabent el
nom de la classe, Els Micos, i el projecte, La meteorologia i els
homes i dones del temps. El primer que vam fer va ser recollir
les idees o les propostes individuals que plasmessin el tipus de
regal que calia confeccionar i el seu procés d'elaboració (text
instructiu). Posteriorment, vam fer la lectura col·lectiva de les
propostes individuals i tot va quedar recollit en un quadre o
mapa conceptual. 

Després d'un període d'argumentacions i desestimacions,
vam arribar a un consens. Per al grup classe, vam construir un
calendari anual, ubicat a la porta de l'aula, amb dotze capsetes
de forma rectangular on introduiríem objectes, dites i dibuixos
propis del temps de cada mes. Per a cada nen i nena de la
classe, vam modelar un mico de plastilina enganxat a un llapis.

Per realitzar-ho, vam necessitar aprendre continguts com
ara els prismes, les figures planes i amb volum, per confeccio-
nar les capsetes; les mesures de longitud, per prendre mides de
la porta i folrar-la; saber seguir l'ordre dels passos d'un text
instructiu, per modelar el mico, i comprendre el significat de
dites populars, per relacionar-les en el seu context.

Dels dos exemples, en podem extreure la conclusió que
les nenes i els nens han treballat força continguts de les dife-
rents àrees partint d'un treball molt vivenciat i compartit. El
professorat ha hagut d'aprendre o repassar tots els continguts
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Podem extreure la conclusió que
les nenes i els nens han treballat
força continguts de les diferents
àrees partint d'un treball molt vi-
venciat i compartit



Un cop tenim el tema escollit, cal recollir els coneixements
previs de l'alumnat. Aquesta situació o varietat de creences o
pensaments individuals genera dubtes i motivacions cap a l'ad-
quisició de nous aprenentatges. L'elaboració de l'índex recull, de
forma estructurada i ordenada, les preguntes de tot allò que vo-
lem saber amb la intenció de buscar un fil conductor que vertebri
el projecte i li doni qualitat. Aquest guió pot tenir modificacions,
sempre que la situació ho requereixi i estiguin reflexionades.

La resolució dels dubtes plantejats en el guió es fa utilit-
zant diferents fonts d'informació. La recerca pot ser aprofitant
tant els recursos humans (companys, professionals, experts en
la matèria) com els recursos materials (llibres, vídeos, Internet,
sortides, etc.).

Les activitats proposades es treballen en diferents moda-
litats d'agrupaments: individual, en parella, en petit grup o en
gran grup. A l'escola, hi posem una atenció especial en els
equips cooperatius. Es tracta de grups mixtos i heterogenis
que fomenten la planificació i la coordinació conjunta, l'auto-
nomia, els valors solidaris, la confrontació i la resolució de
conflictes, i el paper de transmissors de coneixements a la
resta del grup. L'escolar descobreix els seus propis límits de
conducta, de coneixements i de valors adquirits.

L'arribada de nova informació comporta l'avaluació con-
tínua del procés, la revisió de l'índex i l'establiment de noves
relacions entre els coneixements nous i els previs. 

El producte final del projecte pot ser divers, des d'un dos-
sier o àlbum, fins a exposicions, obres de teatre, presentació
multimèdia, CD o DVD, pàgines web...
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necessaris per elaborar els regals. Les famílies poden conèixer,
també, molts aspectes en el moment que els seus fills i filles
els ensenyen els regals i els expliquen quin n'ha estat el procés
de confecció.

El treball per projectes
A la nostra escola, hi entenem que el treball per projectes

constitueix una oportunitat per apropar-nos a la complexitat de
la realitat que ens permet entendre-la, interpretar-la i comuni-
car-la i ens facilita el tractament globalitzat dels continguts.

El projecte s'inicia amb la proposta de temes que resulta
del conjunt d'idees proposades pels alumnes, els professionals i
les famílies. De tots els temes proposats, es realitza la tria d'un
basant-nos en l'argumentació, més que no pas en la votació
per part de l'alumnat.

Foto 2. Modelant els micos seguint les instruccions del text.
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Finalment, cal apuntar la importància de la flexibilitat en
l'elaboració de totes les fases del projecte, com la de la quanti-
tat de projectes. Un projecte pot durar tot un curs escolar,
però de vegades la realitat ens porta a elaborar-ne més d'un. 

De tot això, se'n desprèn que el projecte ofereix una gran
possibilitat d'assolir continguts conjuntament. Els alumnes i
les alumnes aprenen a actualitzar els seus propis coneixe-
ments, a comunicar-se i a empatitzar amb els altres. El paper
del mestre és el de dinamitzador en l'aprenentatge i en la co-
ordinació dels equips cooperatius. I no cal oblidar el paper de
les famílies, que constitueixen una gran font de recursos a l'-
hora d'aportar materials i experiències que treballen conjunta-
ment amb els seus fills i filles, alhora que fent aquestes
tasques també n'aprenen.

Un exemple de treball per projectes el trobem a la classe
de sisè dels Vells Llops del Món. 

Quan vam començar a plantejar-nos quin seria el nostre
projecte d'enguany, amb la proposta de temes al davant, ens
vam qüestionar mitjançant quin tipus de producció volíem
plasmar el treball. Ens agradava la idea de confeccionar-ne
una maqueta o més d'una i, tenint en compte aquest objectiu
final, vam triar el projecte Jo... Cada època, una manera de
pensar i de viure. Volíem saber com es vivia en les altres èpo-
ques de la història, què feien, què pensaven..., i, sobretot, fer-
ho des de la mirada d'un nen o d'una nena de la nostra edat.

Havíem d'escollir les èpoques concretes que volíem treba-
llar. Vam acordar uns criteris generals per fer-ne la tria. Ens
vam distribuir les èpoques proposades en petits grups. De la

posada en comú de totes les èpoques analitzades, segons els
criteris acordats, vam escollir els sis moments següents: de la
prehistòria, el neolític; de l'edat antiga, Grècia i Egipte; de l'e-
dat mitjana, el feudalisme; de l'edat moderna, la Revolució
Francesa, i, de l'edat contemporània, l'Europa del 1930 al 1950.

A partir d'aquest moment, ens vam posar a treballar en
equips cooperatius, concretament en grups d'investigació.
Cada equip triava un apartat del tema general per investigar-
lo i acabar-lo compartint amb la resta d'equips cooperatius.
D'aquesta manera, cada equip va investigar i analitzar la situa-
ció temporal i geogràfica d'aquella època, l'organització social
que hi imperava, els fets històrics que s'hi produïen i els perso-
natges importants que hi havia, els descobriments i els invents
que hi van tenir lloc... Ho vam compartir amb els altres equips.
Ens vam plantejar quines preguntes ens havíem de fer per co-
nèixer com era un nen o una nena en cadascuna d'aquestes
èpoques: com et dius?, on vius?, què menges?, com et vestei-
xes?, amb qui vius?, vas a l'escola?, de què vius?, treballes?, de
què tens por?, què és el que més desitges?, com parles?, com
escrius?, com comptes?... En definitiva, havíem de conèixer els
detalls de la vida quotidiana d'aquell nen o d'aquella nena. Ens
vam adonar que tot plegat podia ser molt diferent, atès que
depenia de la situació econòmica i social en la qual s'emmar-
cava aquell infant. Cada equip va anar perfilant la vida quoti-
diana del seu personatge, configurant-li una realitat fictícia
concreta que s'adequava a les característiques de la societat
on vivia. Al llarg de tot aquest procés, ens vam trobar amb di-
ferents problemes, com ara la definició i l'acotació del projecte

MONOGRÀFIC
Què s'ha d'ensenyar, què s'ha d'aprendre
DISSENY I DESENVOLUPAMENT CURRICULAR / PRIMÀRIA

40 | Guix Núm. 339. Novembre 2007



i el funcionament dels grups, però entre tots
vam anar trobant la solució per a cada cas.

Partint d'aquest treball, cada equip va
construir una maqueta representativa del
lloc on vivia el seu personatge: la casa, el
carrer, el poble... Finalment, vam muntar una exposició amb les
maquetes, els monòlegs que descrivien els diferents personat-
ges i el procés que havia seguit cada equip al llarg de l'elabo-
ració del projecte. Durant els últims dies de curs, vam gaudir
explicant, a les altres classes de l'escola i a les seves famílies,
tot el que havíem fet i el que havíem après. 

És rellevant destacar que el fil conductor del projecte va
anar esdevenint l'observació de les diferents èpoques des
d'una mirada oberta i no etnocentrista, és a dir, posant-nos en
la pell d'aquells infants imaginaris però amb unes vides possi-
bles. L'estudi de l'època i l'escriptura de la biografia dels in-
fants ens va ajudar a pensar que no sempre s'ha viscut igual,
ni hi ha hagut els mateixos valors, fins al punt que vam haver
de qüestionar i analitzar aspectes de la nostra pròpia realitat. 

La gestió de l'aula
A la nostra escola, hi entenem la gestió de l'aula com

l'estratègia on conflueixen tots els ensenyaments i aprenen-
tatges de cada grup classe, tant els que sorgeixen de la resta
d'estratègies d'assoliment de continguts (racons, tallers i pro-
jecte), com els que es deriven de qualsevol altre aspecte de la
vida de la nostra comunitat educativa. A l'aula, hi tenen ca-
buda aquells continguts que cal analitzar, reflexionar, delimi-

tar, ampliar, aprofundir o tractar de forma
específica.

Durant l'etapa d'educació infantil, a
classe es recullen aspectes de racons, es tre-
balla al voltant dels objectes que porten els

nens i les nenes, es desenvolupen les activitats quotidianes i es
reforcen aspectes propis de l'educació infantil com ara els jocs,
els contes i les cançons. A mesura que avancem en l'etapa d'e-
ducació primària, a l'aula s'hi aborden l'hora del conte, les in-
vestigacions, els debats, les àrees com a objecte d'estudi, les
conferències, les sessions amb experts... En definitiva, una àm-
plia gamma d'activitats, necessàries per garantir el desplega-
ment dels ensenyaments i els aprenentatges que generen totes
i cadascuna de les estratègies organitzatives en què es verte-
bren els continguts curriculars a la nostra escola. 

Per exemplificar la gestió de l'aula, explicarem l'elabora-
ció del Diccionari dels aliments per part dels alumnes de sisè,
que ens reforça la idea de relació entre els agents de la comu-
nitat educativa i que no parteix d'altres estratègies, però sí
d'un projecte on ha participat l'escola com a comunitat. 

Aquest curs, el nostre centre ha participat en un Come-
nius entre quatre escoles europees (una d'anglesa, una de
francesa, una d'italiana i la nostra). Un dels treballs que ens
vam proposar fer les escoles participants, va ser elaborar un
diccionari d'aliments a partir d'una llista consensuada i tra-
duïda als quatre idiomes. Cada escola triava el format que li
volia donar, els grups classe que l'elaborarien i el grau d'impli-
cació de la resta d'agents de la comunitat.
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A l'aula, hi tenen cabuda aquells
continguts que cal analitzar, refle-
xionar, delimitar, ampliar, aprofun-
dir o tractar de forma específica
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A la classe de sisè Punt i a Part, vam posar en comú el que
sabíem sobre els diccionaris: què són, per a què serveixen, quins
tipus de diccionaris coneixíem... Després de posar-ho en comú,
ens vam centrar en el diccionari que ens havíem compromès a
elaborar i en vam consensuar el format: faríem un PowerPoint
agrupant els aliments d'un mateix tipus (làctics, fruites, verdu-
res, carns, peixos, salses i espècies, begudes i altres aliments), on
cada paraula aniria acompanyada de la imatge corresponent, la
traducció als quatre idiomes (partint del català) i, al costat de
cada paraula, hi hauria un vincle de veu amb el so de cada pa-
raula (també en els quatre idiomes).

Vam començar a repartir la feina. Ens vam adonar que,
d'una banda, l'elaboració del diccionari generava un volum de
feina considerable que no estàvem segurs que poguéssim assu-
mir tots sols i, d'altra banda, que, en ser un treball derivat del
Comenius en el qual es participava com a escola, era interessant
que s'hi impliqués el màxim de persones possible de la nostra co-
munitat educativa. Per tot això, vam decidir repartir les tasques
entre totes les aules de l'escola. Vam demanar a les classes d'edu-
cació infantil que elaboressin les portades dels diferents apartats
del diccionari (làctics, fruites...); a les classes de primer, segon i
tercer, que busquessin les imatges dels aliments; a les classes de
quart, que classifiquessin les paraules segons el tipus d'aliment; a
les classes de cinquè, que agrupessin la traducció als quatre idio-
mes de cada aliment; a l'altra classe de sisè, que ens ajudés a ela-
borar el PowerPoint. D'altra banda, vam sol·licitar l'ajuda de tots
els nens i nenes de l'escola que sabien parlar anglès, francès i ita-
lià per gravar el so de totes les paraules en aquests idiomes.

Acabàvem d'establir un vincle de connexió amb totes les
classes de l'escola i havíem de gestionar el desplegament co-
municatiu que comportava aquest fet: havíem de prioritzar les
feines més urgents, fixar-ne les dates de lliurament, resoldre
dubtes, ajudar aquelles classes que ho necessitessin, anar avan-
çant la producció final a mesura que fos possible... Tot plegat
anava corroborant que havíem fet molt bé d'assumir la tasca
entre tota l'escola, ja que la magnitud de feina que anava
abastant l'elaboració del diccionari era molt considerable.

S'anava acostant la trobada entre alguns mestres de les
escoles que participàvem en el Comenius on s'havia acordat
que s'exposarien els diccionaris elaborats. Havíem de decidir
com exposaríem el diccionari. Ho volíem fer en el seu format
original, en PowerPoint, però vam pensar que també el podíem
imprimir, enquadernar i lliurar-ne un exemplar a cada escola,
ja que la mare d'un nen de la nostra classe es dedica a enqua-
dernar llibres i ens podia cedir el seu taller, explicar-nos com
es feia i ajudar-nos a realitzar aquesta tasca. Va ser molt enri-
quidor poder aprendre el procés d'enquadernació dels llibres
en aquell taller. Poder utilitzar aquelles màquines i eines, tan
estranyes per a nosaltres, i poder entendre per a què servien
era molt divertit i interessant. D'altra banda, per a aquesta
mare, també va constituir una experiència molt gratificant po-
der participar en un context d'aprenentatge de la classe del
seu fill, així com fer de mestra per un dia. Va manifestar que li
havia costat una mica posar-se en el paper d'ensenyant, però
que n'havia après un munt pel fet d'haver d'explicar la seva
feina i que havia gaudit molt amb tot plegat.



Finalment, vam aconseguir tenir a punt per a l'exposició el
Diccionari dels aliments, tant en format PowerPoint com en-
quadernat. Havíem treballat molt, no només nosaltres, sinó
també tota l'escola, i havíem aconseguit assolir l'objectiu final
que ens havíem proposat, però encara teníem dubtes sobre els
diccionaris: qui els feia?, en coneixíem tots els tipus?, què vo-
lien dir alguns dels símbols que apareixen en les definicions?...
S'apropava el taller de Sant Jordi, on és tradició que cada classe
de primària prepari l'explicació d'una modalitat textual per
compartir-la amb altres classes. Vam decidir que treballaríem a
fons el tema dels diccionaris en el taller de Sant Jordi, la qual
cosa ens mostra que també els treballs d'aula reverteixen en els
ensenyaments i en els aprenentatges de les altres estratègies. 

Conclusions

Creiem que l'experiència que s'ha exposat en el present
article reflecteix que l'aprenentatge és possible en tots els
agents de la comunitat educativa i que, tothom, en un o altre
moment, pot ensenyar alguna cosa als altres, d'aquesta ma-
nera s'enriqueixen tant els que aprenen com els que ensenyen.

Els exemples exposats han sorgit de les vivències de les
aules al llarg d'aquest darrer curs escolar i, tot i que hi hem
descrit més experiències de primària, en trobaríem moltes més
en aquesta etapa i a l'educació infantil. Hem pensat que potser
és més difícil imaginar el nostre projecte a mesura que avancen
els nivells i, per això, hem explicat exemples de nivells més alts.

Per acabar, només cal esmentar que a la nostra escola,
cada dia, cada activitat ens genera un repte, tot i que, alhora,
ens porta molta feina. Però veiem que les nenes i els nens es-
tan molt motivats i vénen amb molta il·lusió a l'escola, als
mestres ens representa un esforç constant amb força recompen-
ses i a les famílies, força implicació, tot i el mal moment pel
qual passa la nostra societat referent al compromís social.

HEM PARLAT DE:. Disseny i desenvolupament curricular.. Comunitats d'aprenentatge.
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