
 

(Fotografia: El tren dels somnis) 

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

COMUNITAT I ESCOLA: CONSTRUINT UN 
CENTRE LLIURE DE VIOLÈNCIA 

 

L’Escola Mare de Déu del Montserrat és un centre d’infantil i primària. El curs 2001-

02 inicia el projecte educatiu de transformació en ‘Comunitat d’Aprenentatge’ amb 

els objectius de garantir una educació de qualitat per tot el seu alumnat que 

permeti la participació a la societat actual, així com la convivència.  

L’escola es troba ubicada al barri Montserrat a la perifèria de Terrassa i es 

caracteritza per un context socio-econòmic desfavorit que ha rebut diferents 

onades migratòries al llarg de la seva historia. Gràcies a la implementació del 

projecte educatiu, l’escola ha aconseguit la implicació activa de famílies, entitats 

del barri i en termes generals de l’entorn social en la vida escolar quotidiana.  

L’inici del projecte educatiu al 2001 neix amb la clara voluntat de superar el fracàs 

escolar existent i de gestionar la diversitat cultural- religiosa present al centre. Per 

tant, els resultats acadèmics assolits i la convivència actual són el resultat de la 

implementació de les 6 actuacions educatives d’èxit identificades per la comunitat 

científica internacional: l’organització del recursos a l’aula en grups interactius, les 

tertúlies literàries dialògiques per accelerar la competència lecto-escriptora, el 

reforç escolar a través de la biblioteca tutoritzada, la participació i formació de 

familiars, la formació del professorat en evidencies científiques i el model dialògic 

de prevenció de conflictes. Serà aquesta última actuació sobre la que centrarem 

especial atenció, sense que això menystingui la rellevància de tota la resta en el 

procés de transformació exitosa assolit. 

El model dialògic de resolució i prevenció de conflictes es comença a introduir al 

centre en la formació del professorat el curs 2009-10. En l’actualitat la formació 

rebuda, el procés comunitari de definició de la norma i la reflexió portada a terme 

tant per les famílies, el professorat com l’alumnat està permetent construir espais 

educatius segurs per tot el seu alumnat al donar resposta immediata i efectiva a la 

violència d’iguals i la de gènere.  
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1. CONTEXT SOCIAL DEL BARRI I DEL CENTRE 
 

L’escola Mare de Déu del Montserrat està situada en un barri perifèric de Terrassa, barri 

Montserrat. És una zona relativament petita ubicada a un costat de la riera, amb poc més de 

2000 veïns i veïnes. El barri te dues parts, la sud és on es concentra la població i la resta està 

ocupada per una zona de polígons. El barri apareix amb la construcció d’un bloc de pisos l’any 

1955 promoguts per ‘La Obra Sindical del Hogar’ (habitatge protegit). Aquest barri, des del 

seu naixement, ha estat estretament lligat a la immigració dels anys 50-60 atreta pel 

creixement industrial de la ciutat i la demanda de mà d’obra. Aquesta situació va influir en un 

creixement urbanístic i social desendreçat, i amb una greu mancança de serveis socials bàsics i 

d’infraestructures, que arrossega fins als nostres dies.  

En els darrers 20 anys, el barri que fins llavors havia acollit la immigració andalusa- 

extremenya, acull immigració extra-comunitària, principalment del Marroc i més recentment 

però en menor mesura sud-americana, de l’Àfrica negra i asiàtica. A l’any 2014 el barri  

Montserrat compta amb un 70% d’immigració estrangera entre la seva població (segons 

Serveis Socials, Ajuntament de Terrassa), i aquest fet ha rejovenit el barri però ha augmentat 

els reptes per gestionar la diversitat i la prevenció de conflictes. En conseqüència és 

fonamental parar atenció a l’activitat del moviment veïnal on es pot destacar el projecte de 

Mediació veïnal que des del 2003 es planteja la constitució de comunitats de veïns per 

prevenir els conflictes interculturals que es puguin produir, i posteriorment fer front a les 

dificultats econòmiques en la hipoteca o lloguer.  

Per altra banda, la població activa del barri la trobem ocupada principalment en el mercat de 

treball no qualificat. És així com la darrera crisi al 2008 incrementa la seva vulnerabilitat i per 

tant pateix un fort augment de l’atur, i posteriorment famílies sense cap ingrés o dependents 

de prestacions socials d’emergència. Aquesta situació ha desembocat en situacions extremes 

de recerca de menjar a les escombraries o recollida de cartró i ferralla, així com un increment 

de l’activitat a la economia submergida. D’aquesta situació de pobresa, una altra àrea 

greument afectada ha estat l’habitatge, on al 2012 s’havia arribat a compatibilitzar una mitja 

de quasi 2 desnonaments diaris (segons dades de la PAH- Terrassa). Uns habitatges, d’altra 

banda, de reduïdes dimensions -  aproximadament 50m2 –. Una altra problemàtica detectada 

per salut són casos de malnutrició infantil detectats pel CAP i un nombre elevat d’usuaris del 

banc d’aliments.  Es tracta per tant d’un context d’alta complexitat que requereix un gran 

esforç en la gestió de la diversitat i les necessitats existents.  

L’informe de l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de Terrassa) de la 

Generalitat de Catalunya pel curs 2016- 17 dictamina a l’escola CEIP Mare de Déu del 

Montserrat que el 82,2% de l’alumnat té Necessitats Educatives Específiques derivades de 

situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides (NEEDSCD). Això són 176 

alumnes dels 214 matriculats.  

Des de l’Escola Mare de Déu del Montserrat s’ha pal·liat l’impacte d’aquesta precarietat i la 

gestió de la pluralitat gràcies al procés de transformació que des del curs 2001-02 posa en 

marxa l’escola i està recolzat per la Generalitat de Catalunya. Des de l’inici, el centre es 

planteja un doble repte: la convivència i l’assoliment de l’èxit escolar. A diferencia de barris 

limítrofs amb un perfil cultural i sòcio-econòmic similar, el barri Montserrat no presenta 

situacions de violència destacables i això és gràcies a la intensa participació i implicació de la 

comunitat educativa, especialment de famílies i mestres, per tal d’accelerar aprenentatges i 
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garantir la convivència escolar. Aquesta participació va més enllà de l’escola tant en les seves 

activitats com en la seva incidència. Per exemple, al 2012 com a resposta a la crisi econòmica, 

s’amplia l’impacte d’aquesta transformació a través del ‘Somni de barri’ que pretén transferir 

actuacions d’èxit implementades ja al centre escolar a la resta del barri. D’aquí se’n 

desprenen projectes com ‘Hort Comunitari’ o ‘Taller de costura’ tots dos orientats a ampliar la 

ocupabilitat de les famílies i combatre la pobresa. 

És en aquest context, que en el curs 2001-2002 iniciem la fase de sensibilització per a la 

transformació de la nostra escola en una Comunitat d’Aprenentatge. Això ha comportat un 

procés de reflexió i de participació molt actiu per part de tots els agents educatius -

professorat, famílies, alumnat, administració, etc. – que ha garantit crear altes expectatives 

d’èxit tant acadèmic com personal de les famílies, resultats acadèmics per sobre de la mitja 

catalana i un centre orientat a la prevenció de la violència on l’alumnat es trobi segur.  

 

2. PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ CAP A UNA COMUNITAT D’APRENENTATGE 

L’escola Mare de Déu del Montserrat és una escola pública d’infantil i primària (P3 d’Educació 

Infantil  a 6è d’educació Primària) neix a la dècada dels 60. Després de 50 anys de 

funcionament, l’escola ha revertit la tendència envers el fracàs escolar i el conflicte gràcies a 

la implementació de les AEE (actuacions educatives d’èxit), convertint-se en un referent 

internacional (veure annex 2). Actualment els diferents test com les proves de competències 

bàsiques de la Generalitat de Catalunya, malgrat ser un centre d’alta complexitat situen els 

resultats al voltant de la mitja catalana o inclús per sobre en certes competències. Aquesta 

transformació ha impactat en la millora de la convivència doncs la manca d’aprenentatge 

incrementava el conflicte.  

Per aconseguir aquest segon repte, l’escola ha portat a terme una formació en profunditat 

que li ha permès desenvolupar un programa per prevenir i detectar possibles casos de 

violència d’iguals i/o de gènere. Possibilitant a la comunitat educativa realitzar una intensa 

reflexió sobre la violència i dotar-se d’eines eficients per protegir les víctimes i construir un 

centre segur. Així, el relat de Cati, que participa a la comissió mixta de convivència ens il·lustra 

l’èxit d’aquesta pràctica. És la mare d’un nen que ha patit el canvi de 3 centres escolars per 

haver estat víctima de bullying. I per primer cop, el seu fill s’ha sentit segur i feliç a l’escola. 

La clau d’aquesta transformació és una organització democràtica del centre i una eficient 

gestió dels recursos públics existents que malgrat la seva complexitat, no són superiors a 

qualsevol altra escola pública (tal i com reconeix l’estudi de la Fundación Telefónica que 

realitza el psicòleg i investigador Alfredo Hernando que identifica l’escola com una de les ’50 

escuelas más innovadoras del mundo’).  

No obstant, aquests resultats no han estat sempre així. Abans del 2001 el Claustre de 

professors i professores sempre estava implementant pràctiques educatives (sovint sense 

base científica) que proposaven experts però que no provocaven la millora de l’èxit escolar ni 

rebaixaven els problemes de convivència. Situació que generava un desencant i un malestar 

docent que afegit a l’enfrontament amb les famílies i veïns feia un clima escolar força difícil i 

gens motivador per l’alumnat. Era molt habitual que l’alumnat presentés conflictes en les 

seves relacions entre iguals, amb els adults i a més no obtingués el Graduat Escolar. També 

mencionar com inicialment, l’absentisme a l’escola era major, especialment entre alumnat de 

la comunitat gitana que acostumava a fer un abandonament prematur de la seva escolaritat. 
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En conseqüència, donat aquest context de baixos rendiment acadèmic i mala convivència, al 

llarg del curs 2000-2001 el centre decideix dur a terme una formació del professorat en 

comunitats d’aprenentatge aconsellat per l’educador social Xavier Folch. Les famílies han 

estat un element clau en aquest procés.  

Així, els mestres van rebre una formació intensiva de 30 hores en evidencies científiques 

sobre les Actuacions Educatives de més Èxit (en endavant AEE). Aquesta formació intensiva 

sobre les AEE implementades a les Comunitats d’Aprenentatge va comportar una intensa 

reflexió i debat intern. Finalment, després de la primera sensibilització es va consultar a les 

famílies, la possibilitat d’iniciar el projecte de transformació educativa que va comptar amb la 

col·laboració del professor Jesús Gómez de la Universitat de Barcelona a través de dues 

assemblees multitudinàries. El dia 31 d’octubre de 2001 es va prendre la decisió d’engegar el 

projecte per part del professorat, famílies i alumnat, amb el suport de l’administració. L’escola 

esdevé una de les primeres Comunitats d’Aprenentatge a Catalunya. Actualment som més 

d’un miler les escoles de tot el món que reorganitzen els recursos existents per garantir l’èxit 

escolar i la convivència.  

El següent pas de l’escola va ser el Somni que es va realitzar als mesos de desembre de 2001 i 

gener de 2002. Per primer cop, tots els agents educatius participants al centre – 

principalment professorat, familiars i alumnat – defineixen quina és l’escola que volen en 

relació a l’aprenentatge, la convivència, els valors, la infraestructura, etc. engegant així una 

nova manera d’organització democràtica al centre. Es va construir el tren dels somnis visible 

per tot el barri (fotografia de portada) que simbolitzava el trajecte de transformació cap a la 

millor escola, aquella que ‘tots volem pels nostres fills i filles’. Durant dos mesos tots els 

membres de la comunitat educativa podia expressar els seus somnis per millorar l’escola. Al 

curs 2014- 15 el centre torna a somniar per quarta vegada per tal de renovar i actualitzar els 

objectius a assolir. 

Els somnis expressats manifesten altes expectatives, especialment en quan a l’èxit escolar 

també en convivència.  Al  primer somni famílies, alumnat i professorat expressaven per 

exemple, “millorar els aprenentatges en Llengua i Matemàtiques”,  “més suport al 

professorat”, “més reforç pels nens i nenes”, “que els nens nouvinguts aprenguin més català”, 

“millorar la relació entre el professorat i les famílies”, “que els nens no es barallin tant”, 

“conèixer les religions”,  etc. Catorze anys més tard, s’aprofundeix en somnis de millora de la 

convivència: “respectar-nos més”, “tenir empatia”, “respectar el barri”, “portar-nos bé”, 

“xerrades sobre bullyng”, etc i també s’expressen somnis d’aprenentatge com “millorar 

l’anglès”, “treballar amb tablets”, “fer biblioteca tutoritzada pels exalumnes que fan ESO”,  

etc. 

A partir de tots aquests somnis, la comunitat d’aprenentatge va crear diferents comissions 

mixtes (formades principalment per familiars, professorat i alumnat) que assumeixen la 

coresponsabilitat de fer possible els somnis de la comunitat educativa. Una comissió gestora 

formada per membres de l’equip directiu vetlla per la coordinació de totes aquestes 

comissions i pel compliment dels somnis. El centre actualment funciona amb 11 comissions 

(Aprenentatge, Informàtica, Biblioteca, Festes,...). Són especialment dinàmiques i molt 

efectives: 

 La Comissió Mixta de Convivència formada per 8 alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació 

Primària, 2 o 3 mares i / o pares, la mestra  coordinadora de la convivència del centre i la 
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Directora o Cap d’Estudi. Es reuneix dos cops al trimestre i fa propostes per les altres 

comissions i tutories de classe i alhora recull les propostes. 

 La Comissió Mixta de Convivència de delegats i delegades de classe formada per divuit 

alumnes, dos  de cada classe , una mare i / o pare i la mestra coordinadora. Es reuneix un 

cop al mes 

 La Comissió Mixta de Convivència de Menjador formada per 8 alumnes usuaris de 

menjador, el coordinador i monitors de menjador, una mare/pare i la mestra 

coordinadora.  

Es reuneix un cop cada quinze dies. 

 

3. ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT- MODEL DE PREVENCIÓ DE CONFLICTES 

Les actuacions educatives implementades progressivament a l’escola i que expliquen el seu 

èxit es detallen a continuació. Ja al gener 2002 comencem a implementar les AEE amb 

l’extensió del temps de  l’aprenentatge amb la Biblioteca tutoritzada i el treball de grups 

interactius a l’aula durant l’horari lectiu a 6è d’Educació primària. 

A. Grups Interactius 

Consisteix en l’organització de l’aula en petits grups heterogenis de 5-6 alumnes que a través 

de la interacció dialògica resolen conjuntament l’activitat dissenyada pel professor. Cada 

grup compta amb el suport d’una persona adulta a més del professor/a. A l’escola, és una 

actuació que s’implementa des de l’inici del projecte de transformació i ha suposat una 

millora substancial en els resultats acadèmics com veurem en el proper apartat. Actualment 

s’implementa a tots els cursos hi ha 4 sessions a la setmana a Educació Infantil (2 de Llengua 

i 2 de Matemàtiques), a Primària hi ha 1 sessió de Llengua Catalana i 1 de Matemàtiques. A 

partir de 3er fins 6e a més s’inclou 1 sessió de Llengua Anglesa. De mitja es compta amb uns 

35 voluntaris que participen al llarg del curs de forma regular i continua, i 20 de forma 

irregular. Les activitats plantejades seguint la programació en Llengua Catalana són per 

exemple:  Gramàtica, Comprensió lectora, Expressió oral, Escriptura i sempre una de les 

activitats es planteja la seva realització amb TIC. 

És una forma d’organització de l’aula que dóna els millors resultats actualment pel que fa a 

l’aprenentatge però també a la convivència. Els Grups Interactius permeten multiplicar i 

diversificar les interaccions, així com augmenta el temps de treball efectiu. En aquest sentit, 

permet una organització més efectiva dels recursos presents al centre sense un increment 

del cost. Aquestes persones adultes addicionals poden ser professorat de suport del centre, 

familiars, voluntariat, alumnat de pràctiques, ex-alumnes, etc. 

S’aconsegueix d’aquesta manera evitar la segregació i competitivitat que es genera quan 

s’ha de treure de l’aula a l’alumnat considerat “difícil” o “lent”, o bé adaptacions curriculars 

exclusores que parteixen del dèficit de l’alumne. L’eliminació de pràctiques segregadores 

incidència a més sobre possibles actituds disruptives de l’alumnat al centre com a 

conseqüència de l’estigmatització i de la falta d’aprenentatge.  

Així per exemple el relat de Mariam i Diana, dos mares voluntàries a l’escola ens permet 

observar aquesta reorganització inclusora i efectiva dels recursos. Mariam, de Síria 

llicenciada en Matemàtiques i Diana, de Colòmbia que ha viscut a Miami per treball. Les dues 

dominen l’anglès i van ser voluntàries als grups interactius d’anglès durant el curs 2010. 

Aquests recursos de la comunitat va permetre que l’alumnat pogués treballar tot el 
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currículum previst pel curs i el tercer trimestre els va possibilitar ampliar contingut. La prova 

de competències d’aquell any al 2010 testimonia aquest impacte, doncs va superar la mitja 

catalana destacant la competència de ‘listening’ que va ser assolida pel 100% de l’alumnat. 

Els Grups Interactius al basar-se en nombroses i diverses interaccions, no només tenen un 

impacte en la dimensió instrumental de l’aprenentatge sinó també sobre l’educació en 

valors al enfortir lligams d’amistat. La presencia per exemple de la Mariam que porta 

mocador suposa un referent positiu per a tota la comunitat, especialment per l’alumnat 

marroquí. El relat del Manuel, el José, l’Andrea, la Soukaina i el Said ens il·lustra com la 

dimensió instrumental de l’aprenentatge i l’educació en valors van de la mà als grups 

interactius. En aquest sentit, com a exercici acadèmic el grup interactiu durant la classe 

d’anglès estaven dialogant sobre l’elaboració d’una pizza. En un moment donat el Manuel va 

advertir que no podíem posar pernil perquè sinó la Soukaina i el Said no en podrien menjar. 

El grup va estar immediatament d’acord amb aquest argument i van consensuar altres 

aliments. Tota l’argumentació va estar feta en anglès i tots els valors expressats s’orientaven 

cap a la l’entesa i la solidaritat. 

  

B. Formació i Participació de Familiars 

La implicació de les famílies a la vida de l’escola juga un paper indispensable des del 

moment inicial del projecte. Es treballa intensament per crear diferents espais de trobada i 

de participació. Així doncs les famílies participen en espais d’aprenentatge però també de 

decisió i inclús d’avaluació. Aquest aspecte, contribueix a compartir criteris educatius entre 

tots i totes, permet relacionar-se a les famílies entre elles, incrementa la motivació i els 

resultats acadèmics de l’alumnat, supera resistències i prejudicis o inclús permet identificar 

amb antelació possibles conflictes de convivència.  

En aquesta organització democràtica les comissions mixtes juguen un paper molt rellevant. 

Algunes d’aquestes comissions són: de voluntariat, d’infraestructures, de convivència, de 

delgats i delegades, d’aprenentatge, de ràdio. De manera conjunta mestres, familiars i 

alumnat posem en comú i prioritzem actuacions per donar resposta a la comunitat. 

L’oferta formativa s’obre també a les famílies, basada en actuacions d’èxit i responent a 

interessos i necessitats de les famílies (com alfabetització, preparació a l’examen de la 

nacionalitat, lectura de clàssics, informàtica, taller de costura, esport, etc.). Existeixen 

evidencies científiques que ens demostren que és tant necessària la formació de les famílies 

com la del professorat perquè incideix sobre els resultats i en el comportament de 

l’alumnat. Permet crear un discurs cohesionat sobre la importància de l’educació preservant 

la pluralitat identitària o d’estils de vida com per exemple ens relata la historia de Saida que 

acaba compartint als vespres la lectura de Shakespeare (Romeo y Julieta)  amb la seva filla de 

6è  que tenia molt d’interès al veure cada dia a la seva mare llegir i que ella també el llegia a 

classe amb els companys. 

 

C. Lectura dialògica. Tertúlies Literàries Dialògiques 

A l’escola Mare de Déu del Montserrat fem un debat un cop per setmana d’una obra de la 

literatura universal des de P3 fins a 6e, i inclosa la formació de familiars. Es tracta d’una 

actuació introduïda ara ja fa 10 anys al nostre centre. Majoritàriament es tracta de versions 
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adaptades. Les Tertúlies Literàries es tracta de la construcció col·lectiva del significat i 

coneixement de la lectura compartida partint del diàleg entre totes les persones 

participants a la tertúlia. Aquesta actuació afavoreix els lligams emocionals entre l’alumnat 

sense distinció d’edat, gènere, cultura o capacitat a la cultura clàssica.  

L’alumnat realitza la lectura a casa (o ocasionalment es prepara en altres moments al centre, 

especialment els més petits) i selecciona un fragment per comentar. Per tant el diàleg gira al 

voltant dels paràgrafs seleccionats i les interpretacions que se’n deriven. Es respecten els 

torns de paraules, i s’escolta l’argumentació dels companys/es. 

Alguns dels llibres que estem llegint: A 6è: Romeo y Julieta, El Lazarillo de Tormes, La Ilíada,  . 

A 5è: L’Eneida, La cabana de l’oncle Tom. A 4t: El Quijote, El fantasma de Canterville. A 3r: , 

L’Odissea, La volta al món en 80 dies. A 2n: El conte de Nadal, Robinson Crusoe, Frankestein.  

A 1r:  El llibre de la selva, Cavall de Troia. A P5: David i Goliat, El cavall de Troia, A P4: Aladí i 

la llàntia meravellosa. Formació de familiars: Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba, Las 

mil y una noches, La metamorfosis, Madre coraje, La casa de muñecas, entre d’altres. 

La lectura compartida des de la pròpia vivència personal ha generat múltiples beneficis 

fomentant la motivació a la lectura així com sobre la convivència al afavorir la reflexió 

aprofundida de la nostra pròpia socialització i l’enfortiment de lligams d’amistat. Així per 

exemple, Lamia reflexiona amb els seus companys sobre la importància de l’amistat 

veritable. Per fer-ho compara dos personatges d’obres diferents Sancho Panza i Passepartout 

(del ‘Quixot’ i de ‘La volta al món en 80 dies’ respectivament). Lamia suggereix al grup que 

‘tothom necessita un Sancho Panza a la seva vida’ una reflexió que va suscitar molt debat 

sobre què és l’amistat i com cuidem a les persones que són els nostres amics.   

En aquesta actuació de nou s’uneix la dimensió instrumental de l’aprenentatge com ens 

mostren els resultats de la competència lectoescriptora  que supera no només a centres 

d’alta complexitat com la nostra escola, sinó a la mateixa mitja catalana. I s’uneix amb 

l’educació en valors.  

 

D. Biblioteca tutoritzada 

Aquesta actuació implica l’ampliació del temps d’aprenentatge més enllà de l’horari lectiu, i 

per poder-ho portar a terme compta amb la col·laboració de voluntariat i familiars. 

L’activitat que és gratuïta es porta a terme de dilluns a dijous de 16.30 a 18.30h. Compta 

amb una gran acollida i demanda entre l’alumnat i les seves famílies, amb la qual cosa s’han 

hagut d’organitzar torns. A la biblioteca es dóna suport als alumnes en les seves tasques 

escolars, es resolen dubtes i s’organitzen altres activitats suplementàries com els conte-

contes tradicionals en llengües originals. L’objectiu és oferir un espai d’estudi extraescolar 

mitjançant la interacció entre les persones participants i animació a la lectura. 

 

E. Formació del Professorat en Evidencies Científiques 

Per a la implementació de les AEE és fonamental la formació del professorat en evidències 

científiques que permeti eradicar les ocurrències en educació donat que genera un impacte 

nefast. Per tant és important donar eines al professorat que els hi permeti anar sempre 

directament a les fonts teòriques més rellevants a nivell internacional, als resultats de major 
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rellevància en educació i a les publicacions de ranking. Així per exemple, a l’escola 

setmanalment compartim una lectura científica entre tot el professorat que ens permet 

formar-nos.  

 

F. Model Dialògic de Prevenció de Conflictes 

El diàleg és l’eina fonamental d’aquest model per donar resposta al conflicte i sobretot per 

prevenir-los. El consens entre les parts implicades (especialment l’alumnat) esdevé 

protagonista del procés sobre les normes de convivència. Generar espais de diàleg per tal de 

visibilitzar possibles problemàtiques i engegar la reflexió col·lectiva per donar una resposta 

contribueix a la prevenció. Es necessària la implicació de tota la comunitat per donar veu a 

totes les opinions i sensibilitats.  

A l’escola s’implementa el model a partir de l’any 2009-2010, i ha contribuït a una millora 

qualitativa de la convivència tant dins del centre com per extensió tota la comunitat 

educativa. A l’escola s’ha creat el Club dels Valents que es el resultat d’un procés llarg de 

reflexió i consens d’una norma comunitària (famílies, alumnat, professorat) on l’objectiu és 

prevenir actituds assetjadores o agressives, i en els casos extrems on es trenqui la norma 

per algun membre, el Club dels Valents es solidaritza sempre amb la víctima protegint-la i 

buscant ajuda.  

El model s’inicia a través de la formació al professorat i tertúlies pedagògiques. És al curs 

2013-14 quan es realitza un curs específic en prevenció de la violència de gènere i es 

preparen les bases per iniciar el procés de creació de la Norma i la seva aplicació durant el 

curs següent 2014- 15. Aquesta formació permet iniciar la reflexió sobre la existent 

trivialització de la violència, sobre la solidaritat amb les víctimes, l’ajuda entre iguals i rebuig 

de les actituds agressives, i sobre la socialització rebuda respecte l’atracció i valors. 

Posteriorment, una de les accions concretes que el centre decideix desenvolupar es la 

creació d’una norma compartida i consensuada per tota la comunitat educativa sobre un 

aspecte clau en la vida dels nens i nenes. 

A la nostra escola la comissió mixta de convivència va proposar una norma sobre la 

violència d’iguals. D’aquí es va iniciar el debat i reflexió en diferents espais i amb diferents 

agents educatius per consensuar una norma. Va ser un procés prolongat en el temps, doncs 

va permetre repensar sobre la socialització personal rebuda de cada un de nosaltres. En 

aquest sentit, després de la proposta de la comissió mixta, és el claustre i una assemblea de 

la comunitat la que pren el relleu. La comissió mixta recull la pluja d’idees, i fa passar la nova 

proposta classe per classe. Els delegats s’encarreguen de recollir les suggerències i 

conjuntament elaboren una tercera proposta. De nou es convoca una assemblea on es torna 

a presentar la nova proposta i es consensua la norma. Aquest procés permet que tota la 

comunitat participi, s’involucri en aquest procés de reflexió i posteriorment doti de 

legitimitat i fortalesa les normes consensuades, especialment a través de l’exemple. Donat 

que és un aspecte que afecta a la socialització rebuda, la formació que posteriorment es 

porta a terme es continua com per exemple a través del debat setmanal d’una lectura sobre 

la temàtica.  

La nostra escola va consensuar una norma basada en 6 punts: 
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- Hem de respectar els nostres companys i companyes i a totes les persones de la 

comunitat 

- No es pot agredir a cap persona de forma física: barallar-se, pegar, etc. 

- No es pot agredir de forma oral: insultar, criticar, dir mentides sobre ell o ella, ni 

amenaçar. 

- No es pot obligar a ningú a fer una cosa que no desitja 

- Ni discriminar: per qualsevol diferencia de religió, color de pell, ni menjar. 

- Hem de ser bons amics i amigues: hem de defensar la víctima. 

Tot aquest procés crea una sensibilització comunitària de rebuig cap a la violència, i dota 

d’eines a la comunitat per reaccionar contra aquesta. L’experiència del ‘Club dels Valents’ es 

basa en la norma consensuada sobre la premissa que tots a l’escola som valents i valentes. 

L’objectiu d’una persona valenta es que sempre ajudarà a qui pateix per terceres persones, 

això es diferencia del ‘xivato’ – que té una connotació negativa molt forta –. Segons Sanaa i 

Antonio: ‘el xivato agredeix (...). Són els que no saben guardar un secret excepte si el secret 

fa patir a una altra persona, perquè llavors si s’explica, se l’ajuda’ (recollit a Tribuna Abierta). 

Es crea un sentiment de grup i de solidaritat. Aquest clima crea fortalesa i permet aflorar 

casos de bullying perquè és el propi alumnat el que trenca el silenci, és el que no trivialitza 

situacions de violència i el que recolza solidàriament a la víctima. Permet abordar en tot 

moment problemes que preocupa a l’alumnat i a la comunitat educativa en general, 

mantenint així diàlegs transformadors. Per altra banda, es visibilitza l’actitud agressora però 

no s’etiqueta donat que en qualsevol moment, quan la persona agressora canviï d’actitud 

serà acceptat pel grup. Salah de 6 anys explica ‘si un covard es comporta com un valent 

podem jugar amb ell’. Les famílies i professorat també estan més sensibilitzades en la 

detecció i en la intervenció. Tot això contribueix a un millor clima escolar. 

 

4. RESULTATS 

 

La nostra escola posa en evidencia que l’èxit educatiu no depèn de la composició ètnica del 

aula o del centre. El nostre centre compta amb una alta diversitat lingüística i cultural, malgrat 

això i gracies a la implementació de les AEE, s’han assolit resultats acadèmics d’èxit. Així per 

exemple després de 5 anys d’implementació de les AEE a través d’una reorganització dels 

recursos, la competència lectoescriptura passa del 17% al 85%, i la immigració del 12% al 

46%.  

 

 

     12%    46% 

       Porcentatge alumnat immigrant 

 

Posteriorment les dades del curs 2010-11, en un entorn amb famílies de baixos nivells 

educatius però que gràcies a formes de participació d’èxit més democràtiques s’aconsegueix 

que per exemple la competència lingüística en llengua anglesa superi la mitja catalana 
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arribant al 100% de l’alumnat. Per altra banda, la composició ètnica de l’alumnat no ha deixat 

de créixer, i al 2011 supera el 70%. 

 

 

Els resultats de les proves de competències bàsiques pel curs 2016- 17 ens indiquen com en totes 

les competències (Llengua catalana, castellana, matemàtiques i anglès) l’escola està molt per 

sobre de la mitja d’escoles d’alta complexitat com la nostra. I en el cas particular de la 

competència lingüística del català i castellà  en un entorn que no és ni catalano ni castellano 

parlant, està també per sobre de la mitja catalana. A anglès i matemàtiques està molt a prop de 

la mitja catalana, i es pot destacar que tot l’alumnat arriba a assolir la competència a diferencia de 

la mitja.  

 

La composició de famílies pertanyent a 

minories culturals o ètniques per 

aquest curs suposa el 98,13% (85% 

estrangeres i 13,8% gitanes) 

 

 

 

L’escola porta demostrant des del 2001, que l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i especialment 

l’alumnat més vulnerable no és només un somni. Els resultats però, no es visiblitzen només en els 

resultats acadèmics. El procés de consens i implementació de la Norma durant el curs 2009-

10millora el clima escolar. Quan comparem l’escola abans i després de la implementació de la 

norma s’observa que per exemple entre el 2010 al 2017 es produeix una desaparició del 

absentisme (del 3% al 0), un respecte al mobiliari, desaparició del conflicte entre famílies (del 

2% al 0), reducció de l’aplicació de mesures disciplinaries. Volem destacar especialment com les 

agressions físiques i les verbals passen del 75-100% al 0-10% perquè la comunitat ha assumit una 

actitud de Tolerància 0 a la violència. Alguns exemples que il·lustren aquest procés: 

- Si insultes quan tu vulguis que juguem amb tu et direm NO i et deixarem sol (alumnat) 

- Si fas bromes que no m’agraden no t’ajudaré a fer els deures, ni baixaré amb tu al carrer 

(alumnat) 

- Estava jugant i he vist com acorralaven al meu amic al racó del pati i he anat a buscar 

ajuda a la mestra (club dels valents) 

- Ya no se me ocurre decir: No pasa nada, es cosa de niños, Ahora me implico y actuo   

(Tutora de 3º) 

Basic competences: English 2010-2011
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School Catalonia School Catalonia School Catalonia
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- un compañero de mi hijo le estuvo increpando des de la calle , amenazándolo y diciéndole 

insultos. He pensado que lo podríamos  tratar en la tutoría de clase de esta semana. Se 

podría invitar a la madre del chico también (mare de 5e) 

 

Es el segon any d’implementació de la norma però el canvi és substancial. El grau de satisfacció 

expressat pel professorat en relació al clima escolar passa del 65% al 90%, el de les famílies també 

augmenta fins al 85% i el de l’alumnat fins al 80%. Per últim també destacar com passem al 2010 

de 20% identificació de la violència a un 85% en l’actualitat (veure annexes). 

A més aquest procés de transformació ha anat més enllà dels murs de l’escola i com a resposta a 

la crisi econòmica actual s’han iniciat un procés on els membres de la comunitat educativa en 

col·laboració amb Investigadors/es i professionals de l’àmbit social treballen amb l’objectiu de 

millorar les condicions de vida de les persones del barri. 
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ANNEX 1- Mesures disciplinaries i percepció de la convivència al centre 

 2010 2017 

ABSENTISME CRÒNIC 3% 0% 

ABSENTISME CONSENTIT 5% 1% 

MOBILIARI 0-10% 0 

CONFLICTES ENTRE FAMÍLIES 2% 0 

EXPULSIONS DE CLASSE A UNA 
ALTRA  CLASSE  5 DIES 

6 ALUMNES 3 ALUMNES* 

EXPULSIONS DE L’ESCOLA A CASA 
5 DIES 

3 ALUMNES 
1 ALUMNE * (NOMÉS PORTA A 

L’ESCOLA UN CURS I MIG 

EXPULSIONS DE MENJADOR 10 ALUMNES 2 alumnes 

Clima de l’esbarjo   

Agressions físiques 75-100% 0-10% 

Agressions verbals 

75-100% 

0-15%  
(no s’utilitzen insults racistes” 
“moro de mierda”), ni insults 

d’ètnia “me cago en tus muertos” 

Vigilància específica dels WC per 
part d’un adult  

No 

SI 
*Es recull la demanda dels 

alumnes en la comissió mixta de 
convivència 

 

 

 

 2010 2017 

PERCEPCIÓ DEL PROFESSORAT BON  
CLIMA DEL CENTRE 

65 % 90% 

PERCEPCIÓ DELS FAMILIARS BON  
CLIMA DEL CENTRE 

75% 85% 

PERCEPCIÓ DE L’ALUMNAT  BON  
CLIMA DEL CENTRE 

65% 80% 

IDENTIFICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
Collejas, empentes, mirar al WC, 
tocar cul, … 

20% 85% 

   

Formació del professorat sobre el 
Model Dialògic Xerrades, tertúlia, 
vídeo,… 

10 hores  35 hores 

Formació de familiars Model 
Dialògic .. 

No SI  

Participació de les famílies a les 
tutories 

0 25% 

Assemblees de convivència d’escola 
Alumnat, famílies i professorat 

0 4 

Tutories de classe tema convivència 40% 90% 

Utilització  del Llenguatge del desig 
per part de l’alumnat  

0% 30% 

Utilització  del Llenguatge del desig 
per part dels docents 

5% 39% 
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Annex 2- Mencions- referencies- recolçaments  

- Fundación Telefónica. Así son las escuelas más innovadoras del mundo, 2016. 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/03/56b117fa22601d906e8b45e5.html  

- participació en diversos projectes de recerca competitiva d’entre els que destaquem: 

o INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in 

Europe. INTEGRATED PROJECT Priority 7 of Sixth Framework Programme. 

(2006-2011).  

o EDU-FAM. Mejora del Sistema educativo a través de la formación de 

familiares de grupos vulnerables. Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016. Referencia EDU2013-47731-R.  

o Proton. Modelling the Processes leading to Organised crime and Terrorist 

Networks. H2020 (2016-2019) 

o SALEACOM.Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: 

Innovative Eduation for a New Century. Marie Skłodowska-Curie Research 

and Innovation Staff Exchange (RISE) (2015-2017). 7th Framework 

Programme.  

 

- Visita d’autors de referencia mundial en educació. D’entre els quals destaquem 

professorat de Harvard, Berkley, Stanford, Auckland, etc.: Courtney Cazden, Shirley 

Steinberg; Michel Apple, Lorry Santamaria, Arnetha Ball entre d’altres 

- L’escola a més ha estat també focus de diferents mitjans de comunicació en diferents 

moments on es reconeixia la seva vàlua on podem destacar per exemple: 

o Diari Ara- Criatures, Quina escola volem?. 16 abril 2016, 

https://criatures.ara.cat/escola/Quina-escola-volem_0_1559844033.html  

o Le Figaro (Marie-Estelle Pech). 03 May 2010. À Barcelone, une école pilote 

pour réussir l'intégration. Marie-Estelle Pech envoyée spéciale à Barcelone  

o Der Tagesspiegel (Caroline Fetscher) Germany 13 June 2010 Die Odyssee der 

Kinder Homer für alle: Wie eine katalonische Vorzeigeschule um die 

Integration von eingewanderten Schülern kämpft 

o FLC CGIL (Galileo) Italy 03 May 2010 Insieme si studia meglio 

o Visao (Teresa Campos) Portugal 3 June 2010 Ensino O direito à inclusão 

o Asiiromani (Libertatea) Romania 13 June 2010 Imigranţii români, şcoliţi de 

spanioli Scris de Aşii Români Duminică, 13 Iunie 2010 18:52 

o Diario de Barcelona (Europa Press) Spain 28 April 2010 La Comisión Europea 

estudia exportar las experiencias educativas de 89 centros espanyoles 

o Ecodiario.eleconomista.es (Europa Press) Spain 27 April 2010 

o El Pueblo de Ceuta (Europa Press) Spain 23 April 2010 

o Telenoticies TV3, 3 febrer 2009 http://xtec.cat/crp-terrassa/bones-

practiques/CEIP_Montserrat.html  

Ver: http://creaub.info/included/wp-content/uploads/2011/12/Annex-6-

clipping.pdf  

- L’escola és a més centre formador tant d’alumnat de pràctiques, professorat estatal 

que visita el centre, com participació en diferents cursos i seminaris a nivell 

internacional com a Llatinoamèrica. 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/03/56b117fa22601d906e8b45e5.html
https://criatures.ara.cat/escola/Quina-escola-volem_0_1559844033.html
http://xtec.cat/crp-terrassa/bones-practiques/CEIP_Montserrat.html
http://xtec.cat/crp-terrassa/bones-practiques/CEIP_Montserrat.html
http://creaub.info/included/wp-content/uploads/2011/12/Annex-6-clipping.pdf
http://creaub.info/included/wp-content/uploads/2011/12/Annex-6-clipping.pdf

