
PROJECTE: ELS CONSERGES DE L’ESCOLA 

1. INTRODUCCIÓ: QUÈ DIU EL CURRÍCULUM?

L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts amb caràcter general

general a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i específicament pel que fa aquest projecte:

• Conèixer ,  valorar i  aplicar els valors i  normes de convivència per ser un ciutadà lliure

capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius.

• Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i

treball,  així  com  actituds  de  confiança  ,  amb  iniciativa  personal  i  emprenedoria,

autodisciplina i responsabilitat.

• Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per

afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de les

persones amb discapacitats.

El currículum d’educació primària té  com a objectiu l'assoliment de les competències bàsiques

entenent-les com la capacitat d’una persona per resoldre problemes reals en contextos  diversos

integrant  coneixements,  habilitats  pràctiques,  actituds  i  altres  components  socials  i  de

comportament.

L'adquisició  d’una  determinada  competència  se  sustenta  en  experiències  d’aprenentatge

interdisciplinari  en  les  quals  els  coneixements  i  les  habilitats  interactuen  per  donar  resposta

eficient en la tasca que es realitza. 

Una de les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria  és la

competència  d’autonomia,  iniciativa  personal  i  emprenedoria  que  és  l’adquisició  de  la

consciència  i  l’aplicació  d’un  conjunt  de  valors  i  actituds  personals  interrelacionades  com  la

responsabilitat,  la  perseverança,  el  coneixement  de  si  mateix  i  l’autoestima,la  creativitat,

l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees

en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.

Això  es concreta  en  l’àrea d’educació en valors.  L’objectiu  de l’àrea és donar  elements als

alumnes perquè siguin capaços de viure plenament de manera responsable i feliç i perquè puguin

contribuir  al  benestar  dels  qui  els  envolten tant  dels  qui  els  són més propors com dels  més

llunyats.

Aquesta és una àrea que, com les altres, s’ha d’avaluar per tal de comprovar l’assoliment dels

objectius per part dels alumnes.
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Els continguts que es treballen d’aquesta àrea són:

1.  Aprendre a ser i pensar de manera autònoma

-  Habilitats  de  pensament  relacionades amb l'ètica:  causa-efecte,  mitja-finalitat,  relació

part-tot

2. Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent

- Habilitats personals: autonomia, autenticitat i resiliència

-  Actituds  de  responsabilitat  i  coresponsabilitat:  acompliment  dels  deures  propis  i

acceptació de les conseqüències dels actes realitzats intencionalment o no

-Autogestió de les emocions i els sentiments propis

-Autoregulació de la conducta

-Valoració de l’esforç i la motivació 

3. Aprendre a conviure:

- Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi, empatia i assertivitat

- Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme

- Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper.

- Valoració i pràctica de les normes de convivència en l’entorn més proper.

- Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper

- Valoració i pràctica de les normes de convivència en l’entorn més proper.

4. Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global

-Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals (intergeneracionals, veïnals...)

- Compromís ètic i social

- Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitats

en la seva utilització.

2. COM HO CONCRETEM A L’ESCOLA?

Els alumnes de cicle superior tenen un protagonisme  i unes responsabilitats que s’inicia a infantil.

Concretament, i com es recull en el Projecte Educatiu de Centre, les seves tasques són: 

1. Servei de consergeria: encarregats d’obrir i tancar portes, tocar el timbre a l'hora del pati,

preparar i repartir circulars per les classes, fer encàrrecs... durant els primes deu minuts

d’entrada i en l’estona de pati. (Actualment l’obertura de portes s’ha reduït a cinc minuts)

2. Castanyada: són els que es disfressen de castanyers/res i torren les castanyes.

3. Carnaval:  són els que fan la comparsa i el Carnestoltes. Elaboren el pregó i les ordres.

4. APS: realitzen l’APS amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya

5. Tallers de pati  o altres propostes d’esbarjo proposades per ells
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A més a més són els encarregats de l’Enigma de la Quinzena.

Totes aquestes tasques els empoderen i els hi donen un rol destacat dins de la comunitat escolar.

Ells  gaudeixen sent  els  grans de l’escola  i  sentint  que els  adults  confiem en ells.  Per  poder

realitzar aquestes activitats les seves aules estan en l’edifici principal. 

COM ENS ORGANITZEM?

• Qui ho fa?

Parelles formades per un alumne de cinquè (novell) i un de sisè (veterà) sempre que el

nombre d’alumnes ho permeti.

• Quan de temps?

El càrrec de conserge és un més dels càrrecs d’aula. La seva duració és aproximadament

de dues setmanes depenent del festius escolars.

Segons el nombre d’alumnes del grup aula varia les vegades durant el curs que han de fer

de conserges, però de manera aproximada és de dos o tres.

• Com es supervisa la seva tasca?

Quan realitzen la tasca d’obertura i tancament de les portes un mestre de l’equip directiu

està a l’entrada o al despatx.

A l’hora de realitzar encàrrecs és la persona que fa la demanda qui revisa el resultat i fa

l’acompanyament en el procés.

• Com s’avalua?

Els mateixos conserges a l’acabar el seu càrrec es fan una autoavaluació de les dificultats

que han tingut i que han fet per superar-les.

També els  companys  fan una valoració  i  finalment  les  mestres tutores  els  hi  fan una

avaluació de manera individual.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE:

Aquest projecte s’avaluarà  en la Memòria Anual de Centre tant per comprovar l'assoliment dels

seus objectius, com per establir aquelles propostes de millora que es consideren adients.

3


