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Dades generals del centre:
❏ Escola Sagrat Cor. Fundació escola Vicenciana
❏ Carrer Aldana 1, 08015 Barcelona
❏ Escola Cristiana Concertada adherida a la FECC
❏ Web: http://www.sagratcoraldana.com/
❏ Twitter:@SagratCorAldana
❏ Facebook: https://www.facebook.com/escolasagratcoraldana
❏ Una sola línia: Primer cicle d’educació infantil Llar d’infants, segon cicle
d’educació infantil i educació primària

Memòria del procés
1.

Necessitat de canvi de la que hem partit, procés viscut i
projecte que presentem.

El curs actual, el claustre decideix sumar-se al projecte ILEC (IMPULS DE LA LECTURA)
assessorats per inspecció, que ens recomana apuntar-nos al projecte. Aquesta decisió ha
estat presa motivats per buscar la millora en els resultats en les proves de competència
lingüística dels alumnes de sisè i tercer de primària. Entenem la lectura com l’eix central
per poder fer un procés d’aprenentatge que respongui a les necessitats i els reptes de
l’educació en les primeres edats.
Aquest projecte, que té una durada de tres anys, té com a principals objectius:


Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els
alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.



Fer de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del
currículum.



Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. Així doncs, aquest projecte té la
lectura, els llibres i la recerca d’informació com a principals eixos i el seu
epicentre en la biblioteca d’escola.

A l’hora d’iniciar aquest projecte ILEC es va fer una diagnosi de les necessitats que tenia
l’escola en relació al tema de la lectura. El resultat ens va donar que el primer que calia fer
era una biblioteca de centre que pogués donar respostes als objectius del projecte, ja que la
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que es tenia en aquell moment era compartida amb l’aula de música i no convidava a
satisfer un dels objectius claus de la lectura que és el gaudir de l’experiència lectora.
Juntament amb aquesta diagnosi de centre també es van realitzar unes enquestes a
pares i alumnes. Ens van donar com a resultat que la lectura no era ni de bon tros un hàbit
entre les famílies del centre. Aquests resultats venien a reforçar la idea que calia fer
quelcom per a que l’escola es convertís en un espai que donés resposta a l’adquisició
d’aquest hàbit lector.
Finalment, una altra diagnosi feta pels tutors de l’escola ens donava la informació que un tant
per cent molt elevat de les famílies de l’escola no té el català com a llengua materna o
paterna, element que comporta unes dificultats a l’hora de comprendre un text oral o escrit
en les primeres edats.
Després d’analitzar els diferents espais de l’escola, i amb el suport de la formadora de l’ILEC,
es decideix ubicar la nova biblioteca en un passadís situat en el tercer pis. No és gaire
transitat i per la seva il·luminació, la seva ubicació i les possibilitats que ofereix pot ser el
lloc ideal per a fer-la.
Amb la premissa de fer de la biblioteca un espai d'aprenentatge, un espai on “passin coses”,
la ubicació és excel·lent, ja que està situada en un lloc estratègic que permet tenir
connexions properes amb altres espais on puguin succeir processos que tinguin relació
amb la biblioteca i amb el seu aprenentatge. Aquests espais són:


L’hort escolar: De creació recent, l’escola ha fet una aposta molt gran per la
sostenibilitat i ha entrat en el pla de Barcelona + sostenible. Volem que els nostres
alumnes creixin en aquest valor i tenir la biblioteca al costat de l’hort és un factor
que ens obre a moltes oportunitats.



L’aula d’informàtica: Tenir els ordinadors a tocar ens dóna opcions de fer
recerques, classificar llibres, fer exposicions en el projector de l’aula...



El laboratori: La manipulació i l’experimentació són camins essencials per provocar
un aprenentatge significatiu en l’alumne. Fer recerques a la biblioteca i després
experimentar.



L’aula de plàstica: Compartint espai amb el laboratori. Moltes de les activitats que
succeeixin a la biblioteca poden necessitar d’un suport en forma de dibuix o treball
manual.

Un cop feta aquesta reflexió, un grup de mestres comença a elaborar un disseny fins que
sorgeix l’oportunitat d’apuntar-nos al projecte Hack the school que s’adapta enormement a
les necessitats de repensar l’espai que tenim a l’escola.
La incorporació al projecte ha suposat una riquesa enorme a l’hora de poder comptar amb
experts que ens assessorin i poder disposar d’una guia que ens ajudés en aquest procés.

4

Presentem un projecte fruit de tot un treball de reflexió de la comunitat educativa. Un projecte
que recull els interessos de mestres, famílies i alumnes, amb una visió realista de les
possibilitats econòmiques i d’infraestructura de l’escola.

2.

Procés de co-creació i reflexió pedagògica realitzada al llarg
del procés.

La idea inicial era fer un espai de lectura més motivador pels alumnes que no pas el que
teníem ara. Amb això volíem aconseguir fer de la lectura un element clau per l’assoliment
d’aprenentatges. Amb la incorporació al projecte ILEC, i assessorats per la Mercè Sandrós,
hem comprés que una biblioteca ha de ser un espai on és clau que els alumnes se’l facin
seu, que sigui adequat a les seves necessitats i que incorpori elements motivadors i
suggerents.
El fet d’entrar al projecte Hack the school, de la mà de la Natàlia i el Rubén, ens ha ajudat a
anar descobrint que una biblioteca és molt més que un lloc de lectura: la biblioteca és un
espai on passen coses. Aquesta senzilla frase ens ha marcat molt en el camí i en el procés
de creació del projecte.

1.

Fase 0: Pensem les fases del procés de co-creació.

La primera pregunta que ens vam fer va ser quines coses volíem que passessin en aquest
espai. Perquè el disseny havia d’estar en funció del tipus d’activitats a realitzar. A més a
més, ens vam adonar que el procés més important a fer era precisament aquest: quin ús
volíem fer d’aquest espai, com i amb quin contingut podíem incloure el temps de biblioteca
dins de la programació de les diferents àrees. En resum, de quina manera la biblioteca es
podia configurar com un centre generador de diferents dinamismes d’aprenentatge, que
tinguessin la lectura com a principal catalitzador.
Per tal d’iniciar el procés, vam establir les fases que descriurem a continuació.

2.

Fase 1: Repensem l’espai amb els alumnes.

-Aquesta sessió la vam dedicar a decidir de què manera podíem recollir les idees dels
nostres nens i nenes. Vam dissenyar diferents activitats en funció de l’edat dels alumnes:
Ed. infantil: Pujar amb les mestres a l’espai destinat a la biblioteca. Un cop allà imaginar
què els agradaria fer i viure en aquell espai i expressar-ho. Després a classe, dibuixar o
construir amb plastilina les seves propostes d’activitats.
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Cicle inicial: Per grups, dibuixar un plànol aproximat de l’espai i decidir plegats les
activitats que volen realitzar i el mobiliari necessari. Representar-ho tot amb dibuixos.
Cicles mitjà i superior: Sobre un plànol fet a escala pels mestres, pensar i dialogar sobre
les activitats a fer i dibuixar el mobiliari adient.
Paralel·lament a tot aquest procés també vam demanar la col·laboració dels alumnes per
poder elaborar la decoració de l’escala que donarà accés a la biblioteca. Es tracta de
transformar cada esglaó en un conte. Així doncs cada curs, mitjançant una votació, va triar el
títol del conte que més els agradava. Les mestres van imprimir les lletres i els alumnes les
van acolorir i retallat.
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-La tercera sessió la vam dedicar a posar en comú les propostes de cada cicle. Després
d’enganxar a la paret els dibuixos dels nens i nenes, vam dialogar sobre les diferents
idees.

Ens va sorprendre força la creativitat de les seves propostes. També ens van ajudar a
constatar quins són els seus interessos, què els motiva i com són capaços de visualitzar
activitats ben diferents de les habituals en una biblioteca. Aquesta creativitat, lliure
d’esquemes preconcebuts, ens va obrir perspectives noves i ens va fer descobrir possibilitats
insospitades.
Amb la finalitat de recopilar i organitzar tota aquesta pluja de creativitat ingènua i espontània,
vam crear un mural i vam classificar totes les idees dels nens, escrites en pòsits, en tres
grups: explorar, comunicar i experimentar.

Fer click a la foto per veure-la
ampliada i poder llegir els pòsits

3.

Fase 2: Repensem l’espai amb els mestres.

- El següent pas va ser pensar i decidir com obtenir les opinions dels mestres sobre el
tipus d’activitats a realitzar. Vam convidar-los a veure l’exposició de dibuixos i plànols dels
alumnes, així com el mural amb el recull d’activitats proposades per ells.
Després els vam demanar que pensessin quins tipus d’activitats creien que podien
programar dins les diferents àrees i cicles impartits. Per tal de recollir les seves propostes,
vam preparar un mural i uns pòsits de colors i els vam convidar a escriure en ells les seves
idees.

(Fer click a les fotos per veure-les ampliades i poder llegir els pòsits)

- A la següent sessió, ens vam dedicar a agrupar les propostes dels mestres, segons la
classificació que ja havíem establert al primer mural.
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(Aquest esquema està escrit en castellà perquè el vam realitzar amb la
col·laboració de la Natalia.)

Després d’aquest buidat, vam estar en condicions de definir els objectius
d’aprenentatge de la nostra biblioteca:
- Gaudir dels llibres.
- Comprendre la necessitat de la lectura per a la vida quotidiana.
- Recolzar l’aprenentatge de la lectura.
- Fomentar la creativitat a través de la lectura i de les diferents activitats culturals.
De forma paral·lela, se’ns va oferir la possibilitat de visitar alguns centres educatius
que ja havien realitzat aquest procés de transformació d’espais. Vam triar l’escola
Virolai perquè era el projecte que més s’assemblava al que nosaltres ens havíem
proposat. Després d’aquesta visita ens vam reafirmar en un concepte de biblioteca com
a centre d’activitats diverses: (treballs en grup, recerca d’informació, teatre…) i com a
eix dinamitzador de diferents processos d’aprenentatge.
Una altra activitat que vam voler aprofitar, aconsellats per la Fundació Bofill, va ser el
seminari web “La Biblioteca Escolar... facilitadora de la millora educativa?” Amb aquest
seminari vam poder reflexionar sobre com pot contribuir la biblioteca escolar a les
necessitats educatives del s. XXI i sota quines condicions. També sobre quins nous
usos i serveis permeten contribuir a la millora metodològica de l’escola. Com a tema a
destacar, vam veure la importància de la figura del bibliotecari. Creiem que a la nostra
escola seria inviable tenir una persona alliberada per a aquest servei, però sí seria
possible crear una comissió amb la participació de mestres i famílies.

En aquesta fase del procés, la idea de la biblioteca com a eix generador
d’innovació metodològica a la nostra escola, anava prenent forma amb claredat.

4.

Fase 3: Repensem l’espai amb les famílies.

El tema de la participació de les famílies ens va resultar especialment difícil.
Per

a entendre el per què d’aquesta dificultat, és important conèixer les

característiques socials i econòmiques en les que es troben la major part de les nostres
famílies.
La majoria del nostre alumnat (un 80%) és d’origen filipí. Els seus pares són
immigrants que han trobat feina majoritàriament als sectors de la restauració,
hostaleria i servei domèstic. Tenen horaris complicats, treballen fins tard, i és per això
que a l’escola recullen als nens els avis o pares d’altres alumnes filipins. Se’ns afegeix
també el problema de l’idioma. Amb prou feina entenen el castellà i, evidentment, gens
el català.
Aquests límits comporten una gran dificultat a l’hora de trobar maneres de propiciar
la participació i la implicació dels pares en el projecte educatiu de l’escola. A més a
més de no tenir temps, se senten en inferioritat de condicions respecte als mestres,
perquè ni ens entenen, ni saben expressar-se. Aquesta inseguretat és la que fa que
prefereixin mantenir- se al marge.
Amb aquest panorama vam idear dues formes de participació molt senzilles i
entenedores:


Una primera en la que, mitjançant una circular on els explicàvem la nostra
intenció de construir una biblioteca nova, demanàvem la seva col·laboració per
facilitar-nos tetra briks per a la construcció del teatret que els nostres alumnes
ens han demanat per a la nova biblioteca.



Una altra, senzilla i molt visual, que va consistir en enganxar en un mural
fotos de biblioteques escolars, agrupant-les en dos estils ben diferenciats: El
clàssic, amb prestatges de llibres, taules i cadires, i el modern, amb més colors i
decoració, on apareixien altres elements evocadors d’activitats de diferents
tipus. Amb la pregunta “quin estil de biblioteca vols per als teus fills?” els
convidàvem a enganxar un gomet a l’estil que més interessant els
semblava. També vam disposar una bústia de suggeriments on recollir les
seves idees i propostes. Com per la diada de Sant Jordi organitzem una parada
de llibres de segona mà, amb fins solidaris, vam pensar que era bona idea fer
coincidir les dues activitats. Alguns pares venien a comprar llibres i, ja de pas,
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els demanàvem opinió sobre la biblioteca. Al costat de la parada de llibres vam
col·locar una pissarra mòbil en la que havíem enganxat el mural amb les fotos.
Així vam aconseguir que arribessin a un bon nombre de famílies (unes 90) dos
missatges clau: Un, que estem fent una biblioteca nova i l’altre, que ells també formen
part del procés de creació. Alguns pares se’ns van oferir per venir a ajudar-nos en
temes concrets, com ara qüestions de manteniment, i una mare, que treballa en una
llibreria, es va oferir per posar-nos en contacte amb una amiga bibliotecària, que ens
podria assessorar sobre l’organització i classificació dels llibres.
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5.

Fase 4: Dissenyem l’espai.

Som conscients que la participació de tots els membres de la comunitat educativa ha
estat clau en el resultat final del projecte.
Amb les propostes de tots els agents implicats recollides, podíem afrontar el repte de
començar a definir el disseny de l’espai. En aquesta sessió, els nostres assessors
ens van recomanar dividir l’equip en tres grups de treball: explicació col·lectiva,
treball per grups i deures i lectura individual.
Eren els tres grans calaixos on podíem classificar tot el ventall d’activitats que volíem
dur a terme.
Vam dedicar la sessió a imaginar, visualitzar, dibuixar, dialogar i decidir els elements,
tant de mobiliari com de complements, que podíem necessitar per a cada grup
d’activitats, així com la seva distribució a l’espai. També vam pensar les condicions
òptimes de llum i so per a cada tipus d’accions. Al final de la sessió havíem definit i
perfilat les diferents zones que configurarien la nostra biblioteca:


Espai de contes i llibres: zona habilitada amb el mobiliari adequat a les
diferents edats on s’hi podrà trobar tot tipus de llibres i contes. Tots ells
classificats per temàtiques i etapes educatives.



Espai fòrum: zona polivalent on es realitzaran activitats comunicatives com ara
debats literaris, presentació i recomanació de llibres, petites representacions
(titelles, teatre…), lectura i explicació de contes.



Zona de lectura individual: espai acollidor per afavorir el gust per la
lectura i deixar volar la imaginació.



Zona de treball en grup: espai destinat al treball cooperatiu i a l’exposició de
treballs. Aquest espai està comunicat amb l’aula d’ordinadors per a facilitar la
recerca d’informació.



Racó de l’hort: terrassa on s’ubica l’hort de l’escola i que s’ha habilitat per fer
lectura a l’aire lliure, protegits del sol.

6.

Una biblioteca verda

Un tema que ha anat sortint reiteradament, tant a les propostes dels nens com dels
mestres, ha estat el de la sostenibilitat. L’escola ha fet una aposta clara per aquest
tema i ha entrat en el pla de Barcelona + sostenible. Volem que els nostres alumnes
creixin en aquest valor i tenir la biblioteca al costat de l’hort és un factor que ens obre a
moltes oportunitats. Aquesta estratègica ubicació, i algunes idees suggerides pels
nens, ens van fer pensar en com aprofitar el nou espai per a generar vivències en torn
a diferents inquietuds que, com a escola verda, ens plantegem, com ara el respecte i
admiració per la natura, la sostenibilitat del planeta o la lluita contra la contaminació de
l'aire i de l'aigua.
Els mateixos nens ja s'imaginaven en unes hamaques llegint al l'hort, o investigant
sobre les plantes i dibuixant-les copiant del natural, o cercant informació als llibres pels
seus treballs de recerca sobre els perills que amenacen a algunes espècies d'animals o
descobrint receptes de cuina on els protagonistes son els productes de l'hort...
I així un munt de idees fantàstiques que ens han ajudat a visualitzar, a més
d’una acollidora zona de lectura a l'aire lliure, una secció de llibres de divulgació sobre
temes relacionats amb l'ecologia i la sostenibilitat, una altra d'àlbums a tot color sobre
animals, arbres i flors, llibres de receptes o manuals de jardineria...
I sobretot, idees que han estat una gran font d'inspiració a l'hora de dissenyar diferents
activitats d'aprenentage, a totes les matèries del currículum, relacionades amb els
nostres objectius i valors com a escola verda.
En coherència amb aquests valors, hem prioritzat l’utilització de materials reciclats en
el disseny del mobiliari i complements.

7.

Fase 5: Confegim el prototip.

La següent sessió vam haver de començar a pensar com volíem presentar el nostre
prototip: maqueta a escala, dibuix, fotos, vídeo…
Al final vam decidir dibuixar el plànol a escala 1/30, confeccionar el mobiliari i
complements amb volum, amb diferents materials, com ara cartró, cartolina,
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plastilina, roba, filferro, goma eva, escuradents… i a més, enganxar fotos reals dels
diferents elements, al voltant del plànol.
Paral·lelament anàvem elaborant un pressupost aproximat de les despeses e
inversions

necessàries.

Tot

el

nostre

disseny

està

pensat

per

realitzar-lo

independentment de si guanyem o no un premi econòmic.
Una altra idea per a complementar la presentació va ser realitzar un vídeo amb un grup
d’alumnes, emulant un programa de TV anomenat “Tu casa a juicio”. La finalitat era
donar protagonisme als nens també en aquesta fase, afavorint la seva implicació.
Al vídeo pensàvem incorporar fotos de tot el procés de co-creació, així com un
resum de les diferents fases del projecte i una vídeo- descripció del prototip final.

3.

Difusió del procés.

Al llarg de tot el procés hem anat compartint activitats, propostes i reflexions, tant a
l’intern de l’escola com a les xarxes externes:


A nivell intern, hem transmet i demanat informació al claustre i membres del
PAS mitjançant reunions i mails. Als nens, a través dels respectius tutors.
Als pares, amb circulars i activitats específiques de participació. A tothom, amb
l’exposició de murals als passadissos de l’escola.



A nivell extern, hem creat el bloc de la biblioteca, on hem anat registrant,
amb explicacions i fotos, les diferents fases del procés viscut. De la mateixa
manera ens hem fet presents a través de twitter, facebook i la pàgina web de
l’escola, la qual enllaça amb els blocs de cada cicle educatiu. També hem
compartit el procés amb la resta d’escoles de la nostra fundació, mitjançant la
pàgina web de la FEV

❏ Web de l’escola: http://www.sagratcoraldana.com/
❏ Twitter:@SagratCorAldana
❏ Facebook: https://www.facebook.com/escolasagratcoraldana
❏ Bloc de la biblioteca: http://sagratcoraldana-biblioteca.blogspot.com.es/
❏ Web de la Fundació Escoles Vicencianes: http://www.fundev.org/
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