
 

 

 

Amb els meus mestres he après molt;  

Amb els meus col·legues, més; 

Amb els meus alumnes encara molt més. 

 

Proverbi hindú 
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1. Introducció 
 

Vaig iniciar la tasca d’elaboració d’aquest estudi amb la intenció de fer una mena 

de recull del que ha estat la vida de la meva escola  durant els darrers anys.  

Permeteu-me que durant aquest treball quan parli de l’Escola Llagut l’anomeni la 

meva o la nostra escola. És una deformació professional. Els mestres tenim 

tendència a apropiar-nos de tot el que ens envolta: la meva escola,  els meus nens,  

la meva classe...i realment res més lluny de la realitat. La nostra “possessió” no 

ens dura moltes vegades més enllà d’un curs. Aquesta llicència lingüística  no vol 

ser pretensiosa,  ni fatxenda,  sinó que moltes vegades,  com és el meu cas,  està 

carregada de l’afecte i l’estimació amb què els docents tractem els elements que 

conformen la nostra tasca professional.  

L’any 1983 vaig arribar a l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador i des de llavors 

sempre he estat implicada en la vida del col·legi i del municipi. No pretenc fer un 

estudi històric estricte del que ha estat la vida de l’escola,  però si remarcar els 

canvis més significatius que ha experimentat en aquests darrers anys i les 

actuacions o maneres de fer que s’han dut a terme i que fan que el nostre Centre 

tingui un tarannà singular.  

Intentaré, dins aquest recorregut pel temps,  analitzar com ha influït el procés 

migratori dels darrers deu anys en els canvis que s’han produït a l’escola. 

També voldria fer una “radiografia” de l’estat actual de l’Escola Llagut:  plans 

que estan endegats i  projectes, així com dels recursos educatius del municipi. 

Penso que aquesta part del treball podria ser un bon punt de partida tant per 

l’Ajuntament de Sant Pere Pescador  com pel propi Centre  per poder dissenyar 

noves actuacions conjuntes.  

La perspectiva de futur és que es consolidin les retallades en l’àmbit del benestar 

social i de l’ensenyament i en aquest context de penúries econòmiques, una 

mirada enrere de la nostra història més propera  ens pot  ajudar a analitzar la 

nostra situació i esperonar la nostra imaginació en la recerca de recursos a tot 

nivell. 
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El treball que teniu a les vostres mans  està estructurat en tres blocs que són els 

que han emmarcat la meva recerca:  Una petita síntesi de la historia l’escola, un 

apartat on descric els trets singulars del nostre centre i que han forjat la seva 

idiosincràsia i un darrer bloc que pretén fer un repàs sobre les mesures que es van 

aplicar o encara es duen a terme a l’escola  per a la correcta integració dels nens 

nouvinguts. 

Al final aquest treball s’inclou un apartat on exposo els problemes i reptes que té 

l’escola en un futur immediat i les conclusions em serveixen per valorar 

l’assoliment  o no dels objectius que em vaig proposar i formular algunes 

possibles propostes de millora, 
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2. Objectius 
 

Davant l’enorme quantitat de material, un allau de papers, dossiers, expedients, 

registres, fotografies i records, etc., que precisava per tal d’elaborar aquest treball 

em vaig veure obligada a fixar uns objectius clars que marquessin la meva recerca 

per poder destriar allò que m’era més rellevant i del qual creia que havia 

d’escriure.  

Els objectius són els següents. 

● Fer una síntesi històrica des de l’any 1983 fins l’any 2013 de l’evolució de 

l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador.  

● Descriure els trets singulars que defineixen l’Escola Llagut i les mesures 

que s’apliquen a la nostra escola per tal d’afavorir la integració dels nens i 

nenes de famílies estrangeres.  

● Analitzar com ha influït el procés migratori dels darrers deu anys en els 

canvis que s’han produït en el centre.  

● Descriure la situació actual de l’Escola Llagut i com s’ha portat el terme el 

tractament de la diversitat en el Centre. 
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3. Marc teòric 
 

3. 1. Marc Legal 

En primer lloc,  i també per ajudar-me a estructurar aquest treball en la línia del 

temps faré un petit repàs cronològic de les diferents lleis,  decrets i normativa 

legal  que tenen especial incidència en el meu treball. Intentaré donar una 

pinzellada de la repercussió o grau d’incidència que van tenir aquestes normes en 

l’Escola Llagut.  

 

Llei de Villar Palasí o Llei General d’Educació (LGE 1970) 

Va ser aprovada cap als finals de l’època del franquisme i va suposar un pas 

endavant molt significatiu en la modernització de l’ensenyament.  

L’objectiu de LGE era fer partícip de l’educació a tota la població espanyola,  

aspecte important tenint en compte que l’any 1970 encara hi  havia un índex 

elevat d’analfabetisme. 

 La seva aportació més gran va ser L’Ensenyament General Bàsic (EGB) que 

garantia vuit cursos d’educació obligatòria,  gratuïta i comuna a tots els espanyols. 

Introdueix un nou concepte del procés d’ensenyament-aprenentatge: ensenyament 

personalitzat i individualitzat i l’avaluació continuada. 

Quan vaig arribar a Sant Pere Pescador els socialistes acabaven d’entrar al govern 

i tot el col·lectiu docent vivia amb expectació els possibles canvis que, en 

educació, havia de portar a terme el nou govern.Les tendències innovadores i 

progressistes anaven de la mà de moviments de renovació pedagògica i de grups 

de mestres que caminaven un pas endavant de la legislació.  

 

 Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE 1985) 

Era una llei que pretenia desenvolupar els principis que,  en matèria d’educació,  

promulgava la Constitució Espanyola. 
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Va ser aprovada en el mandat  del govern socialista i,  tot i que garantia el 

pluralisme educatiu i l’equitat, consolidava la doble xarxa de centres escolars. 

Així era: una pública (escoles e instituts) i una privada amb les dues vessants: les 

escoles privades concertades mantingudes amb fons públics,  en les quals es 

finançaven les places escolars dels nens i nenes des dels sis fins als catorze anys 

(a partir dels anys noranta,  des dels sis als setze) i les escoles privades sense 

subvenció.Tot i que es posaven condicions per la concessió d’ajut a les escoles 

privades,  amb el temps aquestes condicions s’han anat desvirtuant.  

Per primera vegada apareixen òrgans de govern participatius i es crea el Consell 

Escolar que permetia,  legalment,  als professors,  pares,  alumnes i personal de 

serveis participar en la gestió dels Centres Públics.  

Per a les escoles com la nostra no va representar un canvi organitzatiu important,  

però sí es va veure amb preocupació la tendència que mostrava a consolidar les 

“escoles privades” davant la incertesa de com es finançarien els centres públics.  

El ministre José Mª Maravall (ministre d’Educació entre 1982 i 1988) ha quedat 

en la memòria de molts dels meus companys com el ministre de la democràcia a 

qui se li van fer les vagues d’ensenyament més perllongades que es recorden1.El 

ministre Maravall  fou el pare de la LODE i cal reconèixer-li el mèrit de posar els 

fonaments de l’educació en el nostre país.  

 

Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE 1990) 

Derogava la LGE i suposava un canvi profund de l’estructura del sistema 

educatiu,  creant noves etapes i cicles. La LOGSE va suposar un avenç social 

important. Amb l’objectiu de superar el fracàs escolar es va establir que la 

obligatorietat de l’ensenyament arribés fins als 16 anys. 

La llei també incorporava la concepció conforme el sistema educatiu havia de 

preparar els infants per a la vida adulta enlloc d’educar-los per a la universitat. Per 

això,  es van prioritzar altres àmbits d’aprenentatge més enllà dels continguts 

                                                 
1 L’any 1988 l’ensenyament es va aturar en els centres públics durant quasi un mes per a demanar 
millores salarials i de pensions per al professorat. En definitiva, es protestava contra l’Estatut del 
Professorat que intentava tirar endavant el govern socialista. 
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conceptuals: sobre la manera d’aprendre i fer les coses,  en valors i actituds. Es 

considerava que l’educació en valors havia de ser transversal en totes les àrees i es 

van establir els anomenats eixos transversals. 

El mestre s’havia d’adaptar el currículum en funció del grup classe,  del context,  

de la realitat. El desplegament de la LOGSE va concretar com en el currículum 

s’establien el tres nivells de concreció: 

1.nivell d’administració: què es vol assolir? 

2.nivell escola: seqüència per cursos i àrees; com? quan? 

3.nivell unitats: com es treballa dins l’aula les àrees curriculars.  

La LOGSE preveia  una avaluació inicial,  una continuada i una final on calia que 

hi hagués un domini de conceptes,  procediments i actituds centrats en el progrés 

de cada infant.  

Mirant enrere és possible constatar que va suposar un canvi significatiu en la 

manera de treballar en tots els centres. Va perfilar les escoles d’educació infantil i 

primària amb el model actual. Iniciava el procés d’autonomia de les escoles que 

podien definir el seu projecte curricular i,   en una escola rural com la de Sant 

Pere, aquesta possibilitat va ser molt ben rebuda. La meva opinió és que 

segurament ha estat la llei que ha comportat canvis més importants en les escoles.  

 

Llei orgànica de qualitat de l’Educació (LOCE 2002) 

No entrava a fons  en una reordenació del Sistema Educatiu,  però d’alguna 

manera es pretenia desmantellar el sistema curricular que segons el govern del PP, 

impulsor d’aquesta llei,  no havia funcionat en la majoria de Centres. Pretenia un 

retorn als programes escolars de la dècada dels setanta. 

La LOCE no va arribar a entrar en vigor, després de l’arribada al govern dels 

socialistes es va paralitzar el seu calendari d’aplicació. 

Molts dels mestres que vam viure  l’intent d’implantació de la LOCE la vam 

veure com un gir desmesurat cap a la tendència purament academicista de 

l’educació. 
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En una escola com la nostra,  l’augment dels continguts curriculars i la pressió 

avaluativa ens semblava un propulsor de l’exclusió social. Intentar solucionar el 

fracàs escolar,  que és el que pretenia la LOCE,  augmentant els continguts era, en 

la nostra manera de veure, un generador de més fracàs escolar.  

Llei orgànica d’Educació (LOE 2006) 

Amb l’arribada dels socialistes al govern de Madrid va paralitzar l’aplicació de la 

LOCE i va fer una nova Llei d’Educació. En principi és una norma que intenta 

fusionar la LOGSE i la LOCE. Manté l’estructura dels Centres Educatius que va 

definir la LOGSE. L’esperit de la llei és oferir una educació de qualitat,  per la 

qual cosa cal implicar a tota la comunitat educativa.  

Les “competències bàsiques”(CB) són una expressió que pren especial 

protagonisme arran de la implantació de la LOE del maig de 2006 

L'article 6 de la LOE diu 

"s'entén per currículum el conjunt d'objectius,  competències bàsiques,  continguts,  
mètodes pedagògics i criteris d'avaluació". 

La LOE va portar als nostres centres una nova manera de programar,  va introduir 

les CB en el vocabulari dels docents i va introduir una nova cultura avaluativa 

(L’avaluació diagnòstica i les Competències Bàsiques).  

Un altre aspecte innovador és que per primera vegada estableix l’obligatorietat de 

dedicar un temps diari a la lectura 2, que en la nostra escola ja tenia un paper molt 

important.  

 

Llei d'Educació de Catalunya (LEC 2009) 

És una llei de rang autonòmic. Desenvolupa i concreta les competències 

d’educació que té Catalunya en virtut de l'Estatut de Catalunya i es basa també en 

el Pacte Nacional de l'Educació. 

                                                 
2 Decret 143/2007, de 26 de juny, article 8. 8.5 “ La lectura és un factor fonamental per al 
desenvolupament de les competències bàsiques i ha d'estar inclosa en el desenvolupament de totes 
les àrees. Els Centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 
30 minuts diaris destinats a la lectura”. 
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La LEC s'ha anat desplegant molt ràpidament en El Decret 102/2010,  de 3 

d’agost,  d’autonomia dels centres educatius,  que alhora ha derivat en un altre: 

El Decret 155/2010,  de 2 de novembre,  de direcció dels centres educatius 

públics a Catalunya. El nou model de direcció escolar que es desprèn d’aquests 

dos decrets està actualment en constant debat.  

La LEC ha estat vista per l’escola amb desconfiança,  sobretot perquè la 

comunitat educativa es malfia de les reformes i propostes de millora que proposa 

la Llei aixoplugats per les retallades en educació més dràstiques que hem viscut.  

 

Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (Avant projecte - LOMCE)   

La nova llei que pretén imposar el ministre Wert ha sotragat la comunitat 

educativa: proposa un canvi en els currículum de Primària i Secundaria i reduir el 

poder de les autonomies per a decidir el currículum escolar. Darrera d’aquesta 

reestructuració,  Wert,  ha reconegut que el “Ministerio” vol posar fre als 

continguts identitaris que es donen en algunes comunitats autònomes.  

Una de les frases que se li atribueixen al ministre Wert i que encén més els ànims 

dels docents és “la calidad de la enseñanza no va ligada a la inversión 

económica”.  

Citaré aquí les paraules de l’actual Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, que 

ha fet una dura crítica de la LOMCE i ha afirmat que “és una transformació total 

del sistema educatiu de l’estat i un atemptat contra totes les competències,  creant 

dos nivells d’assignatures”. La Consellera afirma que “voler fer els mateixos 

exàmens a tots els alumnes no té sentit. És tan greu el que hi ha darrera la 

LOMCE perquè canvia els valors fonamentals de l’educació,  l’estructura dels 

currículums i el marc competencial. Hem arribat a un punt crític”.3 

En espera de l’aprovació definitiva o no de la “Llei Wert” i de la seva concreció a 

Catalunya,  els docents continuem vivint la nostra tasca diària amb “il·lusió”,  

                                                 
3 Extret de la Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya (15-03-2013) 
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intentant no naufragar en un mar de notícies contradictòries,  pica-baralles entre 

Govern Central i Autonòmic,  retallades pressupostàries i reducció de personal.  

 

3. 2. L’ immigració a Catalunya 

Catalunya ha estat des de sempre una terra  d’acollida d’emigrants. En els anys 60 

desenes de milers de persones procedents, bàsicament, d’Andalusia i Extremadura 

van emigrar a Catalunya per motius econòmics i laborals. Es calcula que entre els 

anys 1960 i 1965 van arribar a casa nostra 680.000 persones. Ara bé, segons un 

estudi fet sobre la immigració a Catalunya4: 

“ la segona meitat dels anys seixanta la taxa d’immigració sobre la població total 

era similar a la registrada entre els 2001 i els 2006.” 

La diferència entre aquesta segona onada migratòria és que els fluxos migratòris 

en els darrers anys provenen d’arreu del món. 

Les comarques gironines, i l’Alt Empordà en concret, han rebut amb força 

intensitat aquests nous moviments migratoris. En un altre estudi realitzat l’any 

1998, quan encara ens trobàvem a l’inici la gran onada migratòria, “Els 

immigrants del continent africà a la comarca de l’Alt Empordà”5 ja aporta 

referències prou específiques del procés que s’estava iniciant. Segons podem 

extreure d’aquest treball, elaborat amb dades proporcionades pel Govern Civil de 

Girona l’any 1995, les taxes d’immigració de l’Alt Empordà eren molt elevades i 

en aquell moment Sant Pere Pescador ja era el municipi de la comarca amb la taxa 

d’immigració més elevada de població marroquina i gambiana. 

Tots els treballs que he consultat, i que esmeno a peu de pàgina d’aquest capítol, 

coincideixen a afirmar que la majoria dels immigrants a la nostra comarca han 

marxat de la seva terra per la manca de treball i la dificultat per sobreviure-hi. 

També hi ha algunes  persones que manifesten que han emigrat per millorar el seu 

nivell de vida ja que, tot i que en el seu país d’origen  tenien treball i vivenda, 

                                                 
4 La immigració a Catalunya. Jesús Fernandez-Huertas Moraga (IAE-CSIC), Ada Ferrer i 
Carbonell (IAE-CSIC) 
 
5“ Els immigrants del Continent Africà a la comarca de l’Alt Empordà”. Editat pel Consell 
comarcal de l’Alt Empordà. 
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creuen que no podrien assolir-hi un nivell de vida prou digne amb accés a un bon 

servei sanitari i educatiu. 

En un estudi realitzat l’any 2012,  també pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà,6 

s’especifica que les Comarques Gironines 

“és l'àmbit territorial que té un percentatge de població estrangera empadronada més 
elevat de Catalunya” 
 

A la següent taula podem veure la diferència que hi ha entre l’Àrea metropolitana 

de Barcelona on resideix el volum més gran de població estrangera i les nostres 

comarques. 

 

Demarcació/Any 2005 2010 2012 %2012 

Comarques Gironines 98. 662 163.657 163.899 21,84 

Àrea Metropolitana de Barcelona 531.040 763.631 706.998 14,70 

Font: Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Observem els grups d’estrangers  per nacionalitats, amb dades del 2012, el grup 

més nombrós tant a Catalunya com a l’Alt Empordà és el de nacionalitat 

Marroquina. Segons el mateix estudi l’any 2009 i, per primera vegada des de 

l’any 1998, la població estrangera va disminuir en el global de Catalunya 

mantenint-se, des de llavors, aquesta tendència. A l’Alt Empordà es va constatar 

un augment molt lleuger de la població estrangera empadronada en comparació 

als anys anteriors. 

En aquest treball es conclou:  

“Els municipis que concentren un major percentatge de població estrangera, més del 

35% de la seva població són els següents: Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, la 

Jonquera i Roses. Vuit municipis més: Cadaqués, Pau, l’Escala, Palau-saverdera, 

Torroella de Fluvià, Figueres, la Vajol i Darnius tenen un percentatge d’entre el 25% i 

el 35% de població estrangera”. 

                                                 
6 Informe estadístic: La població estrangera a la comarca de l'Alt Empordà. Gener del 2012. 
Realitzat per Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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Destaco, doncs, l’alt percentatge d’immigració dels dos municipis que seran 

especialment rellevants en el meu treball: Sant Pere Pescador i Torroella de 

Fluvià. 

 

3, 2. 1. Condicions de vida de la població estrangera a Catalunya 

Les condicions de vida de la població estrangera a Catalunya han estat subjecte de 

diferents estudis. Em centraré en el que va promoure la Fundació Bofill7 per  

enumerar els aspectes més rellevants d’aquest treball: 

 

Referent a l’habitatge 

Les condicions dels habitatges de les famílies estrangeres són molt variades, però 

en termes generals aquestes viuen en pitjors condicions que les catalanes. Trobem 

que les persones procedents del Magrib, resta d’Àfrica, Àsia, Oceania i Amèrica 

Central i del Sud són les que presenten  llars amb condicions més precàries. Les 

famílies que tenen habitatges de mides insuficients i amb més membres per unitat 

familiar són les marroquines (encara que aquesta tendència disminueix entre les 

famílies amb progenitors més joves). L’amuntegament, fruit del resultat de 

compartir l’habitatge amb més persones com a estratègia per reduir les despeses, 

el pateixen sobretot les famílies africanes. 

Una de les característiques més diferenciades dels habitatges de les persones 

immigrades és l’alt percentatge de vivendes en règim de lloguer (habitualment 

més antigues i degradades)  enfront el percentatge que aquest representa dins els 

nacionals. 

 

Referent al nivell de formació i l’aprenentatge de la llengua. 

En general, els immigrants a Catalunya mantenen una forta relació amb la seva 

llengua que és la que s’utilitza en les relacions familiars. La majoria d’estrangers 

adquireixen com a llengua vehicular el castellà i manifesten un gran nivell de 
                                                 
7 Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya. Fundació Jaume Bofill . Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 
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desconeixement del català. Aquest procés no és el que s’escauria exactament a 

Sant Pere Pescador, on els estrangers que treballen en feines agrícoles i en 

l’hostaleria adquireixen un coneixement del català prou acceptable, si bé és veritat 

que la majoria d’ells també coneix el castellà. A Catalunya, les dones procedents 

del Magrib són les que presenten un desconeixement més gran del català i del 

castellà. Aquesta tendència es confirma en el nostre municipi. 

El nivell d’estudis de la població estrangera a Catalunya varia considerablement 

segons el seu país d’origen. Els que tenen un nivell d’estudis menors són els 

immigrants africans, tant del Magrib com de la resta d’Àfrica. 

 

Referent al Mercat Laboral 

L’any 2006 la taxa de participació dels immigrants en el mercat laboral era bastant 

elevada (72% el quart trimestre), malgrat que es constatava una gran desigualtat 

entre gèneres que feia que els homes tinguessin un nivell més alt d’ocupació. Això 

era, i és degut, al fet que hi ha més dones que homes que es dediquen a tasques 

dins  l’economia submergida (neteja de llars, cura de persones grans, etc.). 

Però, durant el 2012, la taxa d’ocupació dels estrangers s’ha situat en els nivells 

més baixos dels últims anys: 46,7% el primer trimestre i 47% el segon i quart,  

amb una taxa d’ocupació global molt més baixa (47%) que els nacionals (61,6%). 

 

Referent a les pràctiques culturals i de lleure 

El temps de lleure de la població immigrada està majoritàriament dedicat al 

descans quan està a casa. Les relacions socials  i la diversió són les activitats en 

les quals inverteixen més temps de lleure fora de casa en detriment del consum 

cultural. 

Fixem-nos en les dades que ens aporta l’Estudi de la fundació Bofill extretes de 

l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya  (2006)8. Els 

entrevistats en aquesta enquesta, procedents d’Àfrica i sobretot del Magrib, 

                                                 
8 Impulsada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona  
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presenten un lleure a casa menys diversificat i particularment centrat a veure la 

televisió. 

L’activitat més generalitzada entre la població estrangera fora de casa és passejar 

(54,7%), seguida de sortir o xerrar amb amics (16,4%) i és la gent procedent 

d’Àfrica la que opta en major grau per aquestes dues opcions. 

L’ús d’Internet i de les noves tecnologies està implantat de manera desigual en les 

diferents generacions, igual que passa entre la població nacional. Tot i així, és 

possible observar com va creixent la presència d’Internet en les llars de 

procedència estrangera.  

Les vacances són aprofitades per la majoria d’estrangers per tornar, cada any o no, 

depenent de la distància, al seu país d’origen. 

 

3. 2. 2. Impacte de la immigració en el Sistema Educatiu Català  

Segons un altre estudi de la Fundació Bofill9, Catalunya té un dels sistemes 

educatius amb un major impacte del fet migratori:  

“el nostre país presenta la taxa d’immigració més alta de tot l’Estat espanyol i del 

conjunt de la Unió Europea (només després de Luxemburg)” .  

Bàsicament ha estat el sector públic de l’ensenyament qui ha assumit la major part 

d’aquest augment d’alumnat nouvingut. 

Ja hem vist com a partir de l’any 2009 la població estrangera comença a  

disminuir en el global de Catalunya. En l’estudi sobre l’Estat de l’Educació a 

Catalunya es constata que  d’ençà del curs 2008-2009 els percentatges d’alumnat 

estranger als diferents ensenyaments preobligatoris i obligatoris han tendit a 

estabilitzar-se o a decréixer, especialment a l’educació primària. Això no ha estat 

així en l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador on aquesta tendència decreixent no 

s’ha notat fins el darrer curs.  

 

                                                 
9 L’Estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011. Dirigit per Miquel Martínez Martín i Bernat 
Albaigés Blasi. Editat per la Fundació Jaume Bofill 



L’Escola Llagut. Tres dècades de la seva història ( 1983 – 2013) 
 

 17 

Segons els estudis comparats, citats en l’esmentat anuari, que s’han fet en els  

països europeus, s’evidencia que el fet migratori incrementa  

“ la complexitat educativa del sistema i conseqüentment també incideix en la seva 

eficàcia”.  

Això és així a Catalunya ja que és la segona comunitat autònoma de l’Estat 

Espanyol amb les diferències de resultats en comprensió lectora a les proves PISA 

més elevades entre l’alumnat d’origen autòcton i el d’origen immigrat (82 punts, 

mentre que la mitjana espanyola és de 58). Catalunya presenta també el 

percentatge més baix d’insuficiència formativa entre l’alumnat nadiu (9,9%) i un 

dels percentatges més elevats entre l’alumnat immigrat (40,7%). Això evidencia 

que el nostre sistema educatiu no ha aconseguit compensar les desigualtats 

associades al fet migratori o les ha compensat menys que en altres comunitats 

autònomes. 

 

3. 2. 3. La crisi econòmica i el seu efecte en l’educació 

La situació socioeconòmica de moltes famílies s’ha vist agreujada per la crisi 

vigent. D’ençà de l’any 2007 l’evolució del PIB per càpita a Catalunya està 

estancat al voltant dels 27.000 euros i des de l’any 2009 la taxa de pobresa relativa 

ha experimentat un augment significatiu fins al 23,4% entre la població infantil i 

el 18,4% entre la població total10.  

Una de les conseqüències immediates de la crisi és la situació de desigualtat 

educativa que ja pateix la part menys afavorida de la població. A Sant Pere 

Pescador, el gruix més gran de famílies que estan notant amb força la batzegada 

de la crisi són les famílies estrangeres.  

Tot i que ara caldria un major esforç en la protecció social aquesta no sembla ser 

la tendència del govern, ans al contrari, s’aposta per una reducció considerable de 

la despesa tant en benestar social com en educació. 

 

 

                                                 
10 Dades extretes de l’Anuari 2011: L’Estat de l’Educació a Catalunya. 
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L’anuari de l’estat de l’educació a Catalunya en aboca una evidència:  

“Els infants que provenen d’entorns familiars desfavorits tendeixen a presentar resultats 

acadèmics més baixos des d’etapes primerenques de la seva trajectòria educativa, tenen 

una probabilitat més elevada de participar en itineraris educatius amb menys projecció 

acadèmica (així com en programes d’educació especial), i són més proclius a abandonar 

prematurament els estudis”.  

L’alt índex de nens estrangers de l’Escola Llagut i la seva influència en la qualitat 

de l’ensenyament que es dóna a l’escola ha estat un motiu de debat per a la gent 

del poble des de l’inici del procés migratori. És evident que al ser l’única escola 

del municipi, els nens estrangers no poden ser escolaritzats en un altre Centre per 

aconseguir rebaixar el seu nombre. Afortunadament no s’ha produït mai un èxode 

de matriculacions cap a pobles veïns o escoles concertades de la comarca per part 

de la població autòctona de Sant Pere Pescador. Segons podem extreure de 

l’anuari de la Fundació Bofill11: 

L’heterogeneïtat social a les aules, lluny de perjudicar l’alumnat amb millor rendiment, 

com sovint es pensa, no té efectes sobre els seus resultats educatius i en canvi beneficia 

l’alumnat amb més dificultats educatives. Els processos de concentració d’alumnat amb 

més necessitats educatives en determinades escoles i aules, en canvi, reverteixen 

negativament sobre els resultats d’aquest alumnat i, conseqüentment, també del conjunt 

del sistema  

Personalment coincideixo amb el que es diu en aquest paràgraf i penso que és 

exactament el que passa a l’Escola de Sant Pere on es barregen nens de diferents 

classes socials, religions, cultures i llengües. Ara bé, l’esforç que es fa per part del 

professorat per atendre correctament a cadascun dels alumnes és molt gran enfront 

el que està fent l’Administració. Així veiem com se’ns retallen recursos humans i 

materials mentre augmenta la ràtio d’alumnes per aula. No veiem cap política 

concreta adreçada a millorar l’entorn concret de l’alumne desfavorit (ans al 

contrari: retallades dels ajuts escolars, dels pressupostos dels Serveis Socials, etc.) 

i valorem molt negativament que “La contenció del dèficit i la reducció del deute” 

hagin passat a ser l’objectiu de país que marqui i guiï totes les polítiques socials. 

 

                                                 
11 L’Estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011. “Cap a un model educatiu d’èxit: desigualtats 
i oportunitats en temps de crisi” Autors:  Miquel Martínez Martín i Bernat Alba Baigés Blasi 
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3. 3. Escola Inclusiva 

Segons Susan Bray Stainback 12 l’educació inclusiva  

“és el procés pel qual s'ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la 

raça o qualsevol altra diferència, l' oportunitat per continuar sent membre de la classe 

ordinària i per aprendre dels seus companys, juntament amb ells, dins l'aula”.  

En escoles amb una gran quantitat d’alumnes que pertanyen a cultures diverses, la 

pràctica educativa inclusiva és una necessitat. Les escoles multiculturals demanen 

un alt esforç al professorat que ha de crear i adaptar estratègies educatives eficaces 

perquè cadascun del seus alumnes se senti atès i pugui avançar segons les seves 

capacitats i el seu bagatge cultural. 

Aquest esforç del docent, com ja ha estat esmentat,  no s’ha vist acompanyant per 

l’Administració educativa. Al meu entendre, en els darrers anys els plans de 

formació han desatès el mestre de l’aula ordinària que sovint s’ha vist aclaparat 

per l’augment de la diversitat en el seu grup d’alumnes sense, en molts casos,  un 

suport eficaç dels Serveis Educatius.  

Les escoles han treballat la inclusió elaborant programacions, plans, estratègies 

etc. moltes vegades avançant-se al Departament, empeses per la necessitat de 

resoldre els entrebancs que anaven sorgint, i amb la voluntat que cap alumne fos 

exclòs del procés d’aprenentatge per la seva situació singular. 

Segons Pere Pujolràs13: “Una escola inclusiva és aquella en la qual poden 

aprendre junts, alumnes diferents”. Crec que aquesta “diferenciació” no podem 

aplicar-la solament als nens/es coneguts com “Necessitats educatives especials”. 

Aquest “ésser diferent” abasta un ampli ventall de qualitats i característiques de 

l’alumnat.  

L’escola rural ha de ser per força una escola inclusiva ja que és l’única en el 

municipi, és l’escola de tots els nens i nenes d’aquell poble i no tenen la 

                                                 

12 Extret de l’ Article: L'educació inclusiva: definició, context i motius. Suports: revista catalana 
d'educació especial i atenció a la diversitat vol. 5, num 

 
13 Aules inclusives i esrtuctura Cooperativa de l’aprenentatge. Pere Pujolràs i Maset. 
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possibilitat de triar-ne una altra. Recíprocament, l’escola ha de rebre tots els nens i 

vetllar perquè puguin “aprendre tots junts”. 

En l’apartat anterior sobre la crisi econòmica ja ha quedat molt clar que la barreja 

de les diferents classes socials a les aules no és en detriment dels alumnes que 

aconsegueixen bons resultats.  

L’Escola Llagut ha intentat mantenir maneres de fer que són hereves del seu 

passat com a petita escola rural. Projectes, treballs cooperatius, programacions 

intercicles, festes, sortides etc. són estratègies i actuacions que afavoreixen que 

tots els nens i nenes aprenguin plegats agrupant-se de manera heterogènia. 

 

3. 4. L’escola i el seu entorn 

Una escola rural ha d’estar arrelada per força al medi que l’envolta ja que 

interactua contínuament amb el seu entorn. Ara bé, en paraules d’  Ignasi Vila i 

Ramon Casares14,  la pregunta que cal fer-se  actualment és:  

“què entenem per entorn més immediat i proper al Centre Escolar?. Què és més proper 

per a un infant: el que surt a la pantalla de la TV o de l’ordinador o el que es veu a 

través de la finestra de l’escola, mancat moltes vegades de història o de significat?” 

És evident que cal que el currículum contingui elements de l’entorn més proper 

perquè els nens i nenes han de ser coneixedors d’allò que els envolta. Això és 

especialment important per als nens i nenes nouvinguts el quals han d’omplir uns 

buits en els referents més pròxims del nou món on es veuen abocats. 

També és necessari que aquesta aproximació a l’entorn es faci  respectant les 

circumstàncies de cada nen, és a dir,  treballant allò que aporta de casa seva, de la 

seva família, del seu país d’origen, etc, entenent que tota aquesta diversitat és una 

font de riquesa per a tots (alumnes i mestres). 

En una societat com l’actual, on la  globalització de les comunicacions permet que 

hi hagi conceptes molt llunyans a l’entorn físic o cultural més proper als nens que  

siguin per a ells més coneguts o familiars que allò que els envolta, podem integrar 

                                                 
14 Ignasi Vila i Ramon Casares. Educación y Sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre 
la escuela y el entorno social. Ed. Horsori. 2009 
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aquests conceptes com a font de coneixement, sempre i quan motivin el seu 

interès. Per exemple, els nens poden proposar estudiar els elefants que no són 

animals del seu entorn però que ells coneixen força bé. Cal aprofitar els 

coneixements que aporten per relacionar-los i apropar-los al medi que els envolta, 

si cal. 

Vila i Casares proposen tres processos que cal que faci l’escola per  apropar-se al 

seu entorn: Una aproximació als alumnes, una aproximació a les famílies i una 

adaptació al territori. 

L’aproximació als alumnes farà que es  

“projectin un referents comuns però sense ignorar els més heterogenis”.  

En l’aproximació a les famílies s’ha de fugir de l’idea que l’escola ofereix un 

servei a les famílies i considerar que escola i família han de col·laborar 

estretament per a crear uns referents educatius i treballar uns valors. 

En l’últim apartat, Ignasi Vila, parla de com l’escola ha de treballar per adaptar-se 

al territori:  

“Cuando postulamos una escuela como una institución significativa y organizadora del 

territorio hablamos de una escuela que ha dejado de ser sólo escuela de la 

administración (con la que le une una relación vertical) y que ha pasado a ser, en primer 

lugar, la escuela del alumnado y del profesorado que la compone, de las familias que 

conforman la comunidad escolar y de las entidades con las que colabora.” 

Crec que aquest últim aspecte és de vital importància per a les escoles com la 

nostra que no haurien pogut tirar endavant alguns dels seus projectes sense l’ajut 

de les entitats culturals i esportives del municipi, de l’administració local 

(Ajuntament),  dels Serveis Socials que han estat de gran ajuda i que sempre han 

col·laborat estretament amb l’escola i han estat el nostre pont amb el Consell 

Comarcal, dels serveis mèdics, etc.  
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4. Metodologia 
 

D’acord amb els objectius que em vaig marcar i que es troben escrits al capítol 2, 

l’elaboració d’aquest treball  no pretén emmarcar-se dins d’un tipus d’investigació 

pròpiament dit amb unes hipòtesis o preguntes per resoldre. Aquest treball que 

teniu a les mans és una història de vida professional que pretén descriure la meva 

tasca com a mestra, directora, companya i subjecte actiu de la vida d’una escola 

durant tres dècades. Evidentment una escola és un microsistema viu i que canvia, 

es transforma, que s’enfronta a nous reptes educatius: d’aprenentatge, de 

convivència, de diversitat, etc. 

Parteixo, doncs, d’una investigació qualitativa/interpretativa de marcat caràcter  

narratiu biogràfic  o, en paraules de Sánchez Valle (1994)15, podem parlar del 

mètode  biogràfic en educació.  

La investigació narrativa està essent molt utilitzada pels estudis sobre experiències 

educatives i aquest treball no se n’escapa.  

“la raó principal per l’ús de la narrativa en la investigació educativa és que les essers 

humans som organismes que contem històries, organismes que, individual i socialment, 

vivim vides relatades. L’estudi de la narrativa, per tant, és l’estudi de la forma en la qual 

els essers humans experimentem el món (...) l’educació és la construcció i la re-

construcció d’històries personals i socials; tant els professors com els alumnes conten 

històries i també personatges en les històries dels demés i en les nostres pròpies” 

(Connelly i Clandinin, 1995: 11-12)16  

Les històries professionals constitueixen narracions al voltant dels esdeveniments 

professionals que, més tard, es poden utilitzar per tal de formular-se preguntes o 

establir inferències sobre allò al qual es fa referència. També són útils per valorar 

la repercussió de les experiències vitals i de formació en les pràctiques 

professionals. 

“Aquesta tècnica resulta molt profitosa per captar les estructures cognitives que utilitzen 

les persones com a objecte d’estudi (professors, alumnes, pares, etc.) per tal d’organitzar 

                                                 
15 Extret del llibre “Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones.” de M. 
Paz Sandin Esteban 
16 Veieu nota anterior 
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els coneixements adquirits per les seves pràctiques professionals o experiències com a 

aprenents. També possibilita posar de relleu les diferències d’estructures que utilitzen els 

professors amb diferent grau d’experiència al voltant de determinades qüestions 

educatives o resolució de problemes a l’aula” (Colás, 1997 c: 283)17 

 

4. 1. Eines d’investigació utilitzades 

Observació directa: 

L’observació directa i activa al llarg dels trenta anys, que és el període que 

comprèn el treball, ha estat la tècnica que ha guiat tota la recerca passada pel 

sedàs del transcurs del temps. Això ha implicat una reflexió posterior que m’ha 

dut a noves interpretacions i a entendre  situacions que, en el moment en que es 

produïen, no es podien interpretar per que mancava la perspectiva de la llunyania 

temporal. 

M’ha calgut també fer un treball de síntesi i valoració dels meus records i del 

material que anava recopilant per a marcar el que realment volia fer constar en 

aquest treball i dels elements que em servirien per a arribar a unes conclusions. 

Recopilació, consulta i buidatge de documentació: 

- Documents personals, de la meva experiència dins les aules com a mestra 

(Programacions, quaderns de treball, treballs d’alumnes i material gràfic 

divers) i com a directora (projectes de direcció, llibreta de treball 

personal). 

- Documentació elaborada pel claustre i/o per les comissions. Projectes i  

plans diversos, programacions, etc. 

- Documentació de l’arxiu del Centre: actes del Claustre i del Consell 

Escolar, memòries anuals i  material gràfic divers. 

- Documents de normativa legal relacionats amb aquest estudi. 

 

                                                 
17 Veieu nota n. 15 
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4. 2. Contextualització del treball 

Per tal de focalitzar el marc contextual de la realitat des de la qual aporto la meva 

experiència professional (escola, comunitat eductiva, municipi, territori, etc.) 

m’ha calgut treballar des d’un paradigma quantitatiu/descriptiu . 

Les fons de dades que he consultat han estat: 

- Dades dels cens de la població de Sant Pere pescador des dels anys 80 

fins a l’actualitat per tal l’analitzar quina ha estat la seva evolució amb 

diferents gràfiques comparatives d’elaboració pròpia. 

- Dades de la matrícula escolar des dels anys 80 fins a l’actualitat per tal 

d’analitzar l’evolució de la matrícula dels alumnes de l’ Escola Llagut. 

Això m’ha permès  poder definir i limitar amb claredat quina ha estat la 

repercussió (més interpretativa) que ha suposat l’augment a les aules dels 

alumnes immigrants. Amb aquestes dades també he elaborat gràfiques 

comparatives que descriguin aquest procés. 

- Bibliografia i webgrafia diversa (ja esmentada en el marc teòric i també al 

llarg del treball) utilitzades per a la consulta d’estadístiques ja elaborades 

en altres estudis sobre immigració a nivell tant comarcal, provincial com 

de país i així poder fer la comparativa local amb el marc nacional. 

 

4. 3. Procediment 

He anat avançant en l’elaboració d’aquest treball passant per unes fases que 

descric a continuació: 

Primera fase. 

Vaig fixar-me uns objectius clars sobre el què volia aconseguir i sobre els quals 

anirien pivotant la meva recerca. A partir dels objectius vaig elaborar un primer 

esquema de treball o possible guió a seguir. Cal tenir en compte que no és fàcil 

emmarcar trenta anys de la vida d’una escola. Això em va obligar a obviar alguns 

aspectes que al meu entendre no eren prou rellevants.  
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Segona fase 

Per tal de contextualitzar el meu objecte d’estudi vaig fer una recerca de dades 

sobre el municipi a diferents nivells:   

− Dades quantitatives del padró municipal, que em van servir per a 

referenciar el procés d’augment de població del poble, i arxius municipals 

per a comprovar dades de construcció de l’edifici escolar i de les diferents 

obres realitzades. 

− Dades quantitaves del llibre de registre de matrícula del centre amb les que 

vaig confeccionar un registre del nombre d’alumnes totals i per classes de 

l’escola en aquests darrers trenta anys amb les incidències més destacades. 

El tractament d’aquestes dades donen suport a possibles reflexions i 

interpretacions en el marc de la meva experiència a l’escola durant aquestes tres 

dècades. 

Tercera fase 

Va estar marcada per la recerca de la normativa legal que tenia relació amb el meu 

treball: lleis, decrets, disposicions legals tan a nivell autonòmic com estatal. 

Alhora vaig fer una recerca i lectura bibliogràfica per a l’elaboració del marc 

teòric en el qual es  pogués sustentar allò que volia descriure en el meu treball. 

Quarta fase 

Primera escriptura dels tres apartats descriptius: la història de l’escola, els trets 

significatius del Centre i les mesures que pren i ha pres l’escola per a una correcta 

integració dels nens i nenes estrangers. En aquesta fase va quedar ja establert 

l’índex definitiu.  

Cinquena fase 

Redacció definitiva del treball, revisió i conclusions. Aquesta part és la que em va 

obligar a fer una reflexió més profunda sobre el fet educatiu i sobre el pas del 

temps en l’escola. 

 



L’Escola Llagut. Tres dècades de la seva història ( 1983 – 2013) 
 

 26 

5. El municipi 
 

Sant Pere Pescador és un municipi que pertany a la Comarca de l’Alt Empordà 

situat en el centre del Golf de Roses amb una extensió de 17, 80 km2.El cens 

actual de la població és de 2170 habitants.  

El riu Fluvià travessa el terme municipal i  aquí desemboca al mar. Tot el tram de 

la riba del riu,  el sector  litoral de platja i aiguamolls estan inclosos dins el Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i és l’únic indret de la costa brava on hi 

podem trobar més de sis quilòmetres de platja verge de dunes i sorra fina. 

Pel que fa a l’economia,  tradicionalment havia estat basada en l’activitat dels 

pagesos i dels pescadors,  però els darrers anys la cria de bestiar (granges) i el 

turisme han pres molta importància i són ara les activitats econòmiques més 

importants.  

 

 

Les terres planes i fèrtils del municipi es dediquen a conreus de regadiu com la 

fruita dolça gràcies als nombrosos canals que hi circulen i a la riquesa de les 
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aigües freàtiques, i la poma és el principal element de producció agrària i 

s’exporta arreu.  

La pesca havia tingut molta importància. Avui resten petites embarcacions 

amarrades al riu canalitzat,  però ningú viu únicament i exclusiva de la pesca. Al 

riu hi ha també un petit port esportiu.  

El turisme és el sector que ha tingut un desenvolupament més gran en els darrers 

vint anys,  això genera una gran quantitat de treballs temporals a l’estiu. A Sant 

Pere el turisme incideix especialment amb set càmpings que disposen de 7. 020 

places. També hi ha apartaments i vivendes de segona residència que es 

concentren a la urbanització de Bon Relax.  

L’ Escola Llagut és l’únic Centre d’Educació Infantil i Primària  del municipi que 

escolaritza també els nens i nenes del poble veí de Torroella de Fluvià sense 

escola en el seu municipi i és de règim públic  El poble compta també amb un llar 

d’infants de gestió municipal,  “El petit Llagut”. 

L’edifici del Casal Cultural és un equipament municipal on hi ha allotjats el Casal 

de la Gent Gran i la Biblioteca Municipal. Durant l’ hivern hi tenen lloc diferents 

activitats i cursets adreçats a un ampli ventall de la població. La Biblioteca 

municipal realitza activitats d’animació lectora,  com l’hora del conte i clubs de 

lectura.  

El club de futbol de Sant Pere és la institució esportiva més antiga del poble. 

Acull nombrosos equips de futbol base que van des de les categories pre- benjamí 

fins al juvenil. El club fa una tasca molt valuosa amb la seva secció de futbol base 

i  és una de les claus que ajuden a la integració dels nouvinguts i afavoreix la 

cohesió social del municipi. Tot i que compta amb algun equip de futbol femení 

en categories superiors,  la majoria dels equips del futbol base estan integrats 

únicament per nens. 

Al 2011 es va inaugurar en el municipi  un macro-edifici  reivindicat repetidament 

per la gent del poble: un Pavelló Poliesportiu situat al costat de l’Escola Llagut i 

que actualment també  fa la funció de gimnàs de l’escola. Aquest poliesportiu 

acull diferents activitats esportives,  d’activitats física i de l’esport. La creació 

d’un club de voleibol local,  quasi exclusivament amb equips femenins i en quasi 
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totes les categories ha permès a les nenes i noies santperenques accedir a l’opció 

de practicar esports d’equip.  

L’última entitat esportiva que s’ha creat a Sant Pere és un club de rem que té la 

seva seu al club nàutic. El club compta amb diferents equips,  un d’ells infantil,  

de rem amb la modalitat d’equips en llagut català i permet la pràctica d’un esport 

en el riu tan present sempre en la vida santperenca.  

 

5. 1. Evolució demogràfica de Sant Pere Pescador.  

L’augment de la població de Sant Pere Pescador ha estat gairebé constant durant 

els darrers 25 anys i els 1076 habitants que hi havia censats en el municipi a l’any 

1983 s’han duplicat en l’actualitat. 

 Gràfica nº 1. Font dades del Padró Municipal de Sant Pere Pescador,  elaboració pròpia. 

Una gran quantitat d’aquests nouvinguts vénen de realitats socials i culturals molt 

diferents a la nostra. També una gran quantitat d’aquesta immigració ha fugit dels 

seus països d’origen forçats per la impossibilitat de guanyar-s’hi la vida. En 

l’actualitat són una massa important de població amb una gran precarietat 

econòmica,  vulnerabilitat i risc d’exclusió social i als quals la crisi econòmica ha 

colpejat durament.  
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En la gràfica nº 1 es pot veure  l’evolució contínua dels santperencs. Aquest 

creixement se sosté bàsicament per l’arribada de població estrangera. En 

l’actualitat,  els estrangers gairebé representen un terç del total de la població,  una 

proporció que duplica la del conjunt de Catalunya18. 

Les característiques del poble,  dedicat a l’agricultura i al turisme,   van fer que 

des de mitjans dels anys noranta s’observés  un  increment constant i considerable 

de la immigració,  sobretot de països del Magrib,  seguit dels de l’Àfrica 

subsahariana. En els darrers deu anys també s’ha observat un creixement constant 

de famílies de l’antiga Europa de l’Est (Romania i Lituània són els més 

majoritaris) i de Sud-Amèrica. També tenim en el municipi algunes famílies que,  

normalment dedicades a negocis turístics,  provenen d’altres països europeus. 19  

Crec que en aquest increment de població també podem parlar d’un “efecte de 

crida”,  sobretot dins la població de procedència africana. Si bé els primers 

immigrants venien per treballar al municipi,  poc a poc van venir famílies a la 

majoria de les quals els pares es guanyaven la vida en la construcció o fent feines 

esporàdiques en altres municipis veïns,  però que, per coneixença o llaços 

familiars amb altres nouvinguts que ja vivien a Sant Pere, es van anar establint en 

el municipi.  

Dels 2170 habitants que estan censats en l’actualitat,  1319 tenen la nacionalitat 

espanyola,  la resta són estrangers. 

En la següent gràfica podem comprovar com la barra que representa la població 

espanyola es manté pràcticament estable des de l’any 2000,  mentre que el 

segment que representa els estrangers quasi triplica la seva mida.  

                                                 
18 Veure Annex. Les últimes dades del Padró Continu de l’IDESCAT sitúen Sant Pere Pescador 
com a sisè poble de Catalunya amb el major percentatge d’immigració. 

19 Aquest grup no formen un grup uniforme lingüísticament, doncs estem parlant de famílies que 
tenen com a llengua el francès, l’holandès, anglès i l’alemany majoritàriament. 
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Comparativa de l'evolució de la poblacio de  Sant P ere 
Pescador 

(Nacionals i Estrangers)
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 Gràfica nº 2.  Font dades del Padró Municipal de Sant Pere Pescador,  elaboració pròpia 

 

5. 1. 1. El col·lectiu africà 

Analitzant la gràfica n. 3 es pot veure que el grup més nombrós d’immigrants és el 

procedent d’Àfrica que ha duplicat amb escreix el seu nombre en els darrers deu 

anys. El  africans més nombrosos són els procedents de la zona del Magrib i,  dins 

aquests,  el grup majoritari prové de la zona rural al voltant de Nador al Nord del 

Marroc amb l’amazig com a llengua materna. 

La resta dels africans procedeixen de la zona subsahariana i principalment de 

Gàmbia,  encara que hi ha un grup considerable de senegalesos procedent de la  

Casamance. En aquest grup no hi trobem una unitat lingüística i les llengües més 

parlades són el fula i el manding. També hi ha alguna família sarahule i diola.  
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Evolució de la  poblac ió est rangera de Sant Pere Pes cador
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Gràfica nº 3.Font dades del Padró Municipal de Sant Pere Pescador,  elaboració pròpia. 

El sector de la població d’origen africà és el que està patint amb més força les 

conseqüències de la crisi econòmica. La gran majoria dels nouvinguts que 

treballaven en la construcció han esgotat en l’actualitat la prestació d’atur i 

subsisteixen amb l’ajuda del subsidi que en molts casos també han esgotat i que 

en la majoria és insuficient per fer front a les despeses familiars. Ens trobem amb 

una gran quantitat de mà d’obra sense qualificar i amb dificultats per accedir al 

món laboral. En moltes famílies són les dones les que aporten una part econòmica 

gràcies al treball temporal que realitzen a l’estiu en els càmpings de Sant Pere,  

dedicant-se majoritàriament a les feines de neteja. A la situació de precarietat 

laboral cal associar generalment l’ impagament de les hipoteques que aquestes 

famílies havien adquirit en èpoques de “vaques grasses”,  doncs molts s’havien 

embrancat a comprar uns pisos de segona mà situats a les afores del municipi per 
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un preu abusiu. En l’actualitat els Serveis Socials del municipi estan gestionant 

amb les entitats bancàries la possibilitat de pagar un lloguer social per a vàries 

famílies que estan en espera de ser desnonats de la seva vivenda.  

Gràfica nº 4. Font dades del Padró Municipal de Sant Pere Pescador,  elaboració pròpia. 

També es troba en aquest sector una gran quantitat de població jove,  entre setze i 

vint-i-cinc anys en situació d’atur. Alguns han acabat l’escolaritat obligatòria i no 

han continuat els seus estudis,  d’altres han arribat en els darrers anys al nostre 

país i encara no han regularitzat la seva situació laboral. Una gran part d’aquests 

grup malviu amb feines esporàdiques d’economia submergida.  

En els darrers dos anys hem pogut observar com s’inicia un degoteig de famílies 

magrebines que estaven sòlidament assentades a Sant Pere i que es traslladen a 

França  on tenen possibilitats de treballar i més ajuts socials per a poder fer front a 

les despeses familiars. També trobem els casos contraris de famílies que han estat 

desnonades de pisos de Figueres i Girona i es traslladen a viure amb familiars que 

tenen en el nostre municipi. Aquest fet explicaria perquè l’escola manté un 

nombre estable d’alumnes amb un petit increment de la matrícula i com les dades 

municipals demostren que la població manté un lleuger increment total amb una 

petita davallada en el sector de la població d’origen africà en els tres darrers anys.  
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5. 1. 2. Els altres grups de nouvinguts 

La població de països europeus que no pertanyen a la UE també s’incrementa 

extraordinàriament durant el període 2000/2006  per la constant arribada,  

bàsicament,   de romanesos que generalment desenvolupen feines relacionades 

amb el sector de l’hostaleria. Però en la gràfica podem veure com  a partir del 

2007 la població d’aquest origen cau en picat. Aquest fet és conseqüència de 

l’entrada a la Unió Europea de països de l’Est com Romania i Polònia,  els 

nacionals dels quals abans constaven com a nacionals de la resta d’Europa,   que 

ara passen a ser ciutadans comunitaris. Cal fer especial esment al grup de 

romanesos que ha triplicat el seu nombre en els darrers cinc anys. Aquest grup 

dedicat bàsicament a l’hostaleria i turisme (cambrers,  cuiners,  petits comerços,  

etc. ) en la seva majoria viuen del treball de la temporada d’estiu.  

El grup d’habitants procedent de l’Amèrica llatina representa un petit grup envers 

les altres nacionalitats. Tot i que han anat augmentant en els darrers anys no 

constitueix un grup molt important dins el conjunt d’estrangers santperencs. 

Normalment treballen en el sector de l’hostaleria i de la cura de persones grans.  
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6. El Llagut. De petita escola rural, a escola amb “bonys”. 

 

6. 1. Punt de partida.Com era l’escola als anys 80.  

Vaig arribar a l’Escola Llagut a l’any 1983 amb destinació definitiva. Llavors el 

Centre era una escola rural amb 212 alumnes i 9 mestres. 

La Generalitat tenia competència plena en matèria d’ensenyament20 des de l’any 

1980 i l’Escola de Sant Pere tenia la qualificació d’Escola Catalana,  per la qual 

cosa calia tenir la titulació de mestre de català per a poder accedir-hi.  

L’escola rebia alumnes transportats de Torroella de Fluvià,  sense escola en el 

municipi i escolaritzats en el nostre centre des dels 4 anys. A partir de cinquè de 

primària s’incorporaven al nostre Centre els nens i nenes de Sant Miquel de 

Fluvià i  de Vilamacolum que anaven a l’escola del seu poble fins a quart de 

primària. També venien els nens de l’Armentera que ja havien començat el procés 

de total escolarització en el seu poble, però els que havien estat traslladats a la 

nostra escola, van acabar aquí la seva etapa escolar obligatòria,  Aquest fet 

ocasionava que a partir de cinquè la ràtio d’alumnes per grup fos extremadament 

elevada,  mentre que es mantenia més baixa en el parvulari i els quatre primers 

cursos de la primària21. 

Aproximadament un vint per cent dels alumnes provenia de famílies castellano-

parlants que havien arribat des del sud de la Península per treballar en feines 

agrícoles,  serveis d’hostaleria i la construcció i que s’havien acabat instal·lant a 

Sant Pere Pescador. Aquest tant per cent, però, augmentava en la segona etapa 

d’EGB amb els alumnes de Sant Miquel de Fluvià,  pràcticament tots castellano-

parlants.  

                                                 
20 El reial  Decret 2809/1980, de 3 d'octubre,  regulava el traspàs de serveis de l'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament. 
 
21 Veure Annex. Quadre resum de la matricula de l’Escola Llagut i incidències. 
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La presència d’alumnes estrangers era, en aquells anys, molt puntual i sempre es 

tractava de nens i nenes de països europeus de famílies que s’establien a Sant Pere 

i treballaven o tenien negocis en el sector del turisme.  

El centre comptava amb  una única mestra per al parvulari i els nens de quatre i 

cinc anys anaven plegats en una mateixa aula,  tot i l’elevat nombre d’alumnes 

que aquesta suma suposava per a un grup de parvulari. Així es va mantenir fins el 

curs 1991-92 en que es va aconseguir una mestra més en el parvulari i és van 

incorporar per primera vegada a l’escola els alumnes de 3 anys. El parvulari va 

continuar mantenint un grup mixt dos  cursos més agrupant els nens de 3 i 4 anys 

o els de 4 i 5 anys segons el nombre de matrícula i comptant solament amb dues 

aules.  

En els grups d’EGB s’aconseguia quasi sempre tenir un nivell per grup  encara 

que, depenent del número de matrícula, podia haver-hi un grup de dos nivells. Els 

grups més nombrosos sempre eren els coneguts com “la segona etapa” (6è,  7è i 

8è ),  on als alumnes propis de Sant Pere Pescador,  s’hi ajuntaven els transportats.  

Curiosament,  el grup de vuitè sempre es mantenia amb un nombre més baix 

d’alumnes perquè  alguns nois i noies repetien curs abans d’arribar-hi i alguns 

deixaven l’escola a l’acabar sisè i setè,  doncs podien fer-ho quan complien els 

catorze anys si havien fet vuit cursos d’escolarització obligatòria22.També ens 

trobàvem amb els casos contraris d’alumnes que  romanien en el centre fins als 

setze anys,  edat màxima fins a la qual podien estar en l’escola. 

El Claustre era reduït. Les especialitats eren donades per oposicions o al sortir de 

la carrera sempre enfocades a delimitar la parcel·la d’ensenyament en la segona 

etapa,  on hi havia l’especialització de llengües,  de ciències i de socials o 

humanes.  

                                                 
22 Recordem que els alumnes que havien cursat vuit anys d’escolarització obligatòria i 
abandonaven els seus estudis sense haver aprovat el vuitè d’EGB obtenien el Certificat 
d’Escolaritat. Aquest títol els permetia accedir a la Formació Professional. Per l’altra banda, els 
alumnes que aprovaven l’EGB obtenien el títol del Graduat Escolar que els obria les portes del 
BUP (Batxillerat Unificat Polivalent). 
Aquesta doble titulació va estar abolida amb la LOGSE, que instaura un únic títol a l’aprovar 
l’ESO el de Graduat en Educació Secundaria que permet l’accés a Batxillerat i a la Formació 
Professional. Els alumnes que, havent complert els setze anys,  abandonen l’ Institut sense haver 
aprovat el darrer curs de l’ESO es troben sense cap titulació que certifiqui els anys que han 
estudiat i amb poques opcions de continuar la seva formació. 
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6. 2. Comença el canvi. Dècada dels 90.  

En 1990 apareix la  Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) 

aprovada per les Corts de Madrid quan el PSOE comptava  majoria absoluta  

Una de les conseqüències immediates d’aquesta nova llei en el nostre centre és 

que el curs 1991-92 ja hi comença el primer grup de P-3.A l’etapa de parvulari se 

li canviarà el nom i se l’anomenarà,  a partir d’ara,  Educació Infantil.  

Durant aquesta dècada l’escola veurà com,  a resultes de l’onada d’immigració 

que entra a Catalunya,  comencen a arribar famílies africanes al municipi. El curs 

1989-90 arriba al nostre centre la primera família magrebina: la família El Harché. 

Encara no es parlava de reagrupament familiar,  ni de llei d’estrangeria,  ni de 

NIE, etc. En els passaports que ens van presentar a l’hora de formalitzar la 

matrícula simplement hi figurava un visat de turista. 

Però aquests turistes havien vingut per quedar-se i ara són una família sòlidament 

instal·lada a Figueres,  on s’hi van traslladar després de viure una dècada en el 

nostre municipi. Els germans més grans estan casats i emmainadats. La filla gran,  

tot i que ja és mare de família, no ha deixat mai de treballar com administrativa i 

el tercer fill de la família és per ara l’únic nen d’origen magrebí que ha passat pel 

nostre Centre i ha obtingut un títol Universitari (INEF). 

Durant aquesta dècada l’arribada de famílies magrebines a l’escola va anar 

augmentant de manera lenta,  però constant. 

Potser valdria la pena remarcar aquí l’alt nivell d’integració que van assolir les 

primeres famílies magrebines i gambianes que vam tenir en el municipi. En 

efecte,  a més de jugar en els equips de fútbol base s’aconseguia que tant nens 

com nenes participessin en totes les activitats culturals que es desenvolupaven en 

el municipi: formaven part de la colla sardanista,  participaven en el pessebre 

vivent,  acudien a les sessions de cinema infantil que llavors es projectaven els 

diumenges,  etc.  
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6. 3. De l’EGB a Cicles de Primària. 

El curs 1996-97 va ser el darrer que hi va haver el vuitè d’EGB a la nostra escola. 

El setè d’EGB va marxar a l’ Institut de Castelló d’Empúries a fer el Primer 

d’ESO.De mica en mica l’escola s’anava transformant. Perdíem els nois i noies 

grans de la casa i amb ells,  algunes de les activitats i maneres de fer que havien 

estat institucionalitzades en el Centre.  

La matrícula de l’escola havia anat disminuint des de l’any 1983 fruit de la 

davallada de natalitat generalitzada a tot l’Estat i perquè els alumnes de Sant 

Miquel, Vilamacolum i l’Armentera que venien a cinquè de primària a la nostra 

escola,  per a més tard cursar la segona etapa van anar deixant de venir 

paulatinament. Primer els nens i nenes de l’Armentera van aconseguir fer tota 

l’escolaritat en el seu municipi i més tard els alumnes de Sant Miquel de Fluvià 

van aconseguir quedar-se al poble fins a sisè.  

El punt en el qual es va fer efectiu l’aplicació de la reforma educativa que 

proposava la LOGSE va representar el pic mínim d’alumnat en el centre. 

Tal i com es pot veure en la gràfica següent el curs 1998-99 vam tenir 115 

alumnes,  la matrícula més baixa que recordo de l’escola,  i així es va mantenir 

durant cinc cursos fins que l’arribada massiva de la immigració a partir del curs 

2004-05 va fer que el seu número anés augmentant paulatinament.  

Evolució de la Matrícula en l'escola LLagut
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Una de les activitats que es va perdre amb la marxa dels alumnes de segona etapa,  

i que encara ara es recorda en el municipi és la celebració d’un Play-Back. Era un 

espectacle on els alumnes de vuitè mostraven les seves qualitats imitadores dels 

artistes de moda per aconseguir diners per al seu viatge de final d’EGB que 

tradicionalment es feia a Galícia. La preparació d’aquest espectacle implicava a 

tots els mestres del centre que ajudaven amb assajos,  vestuari,  preparació dels 

escenaris,  decorats i s’allargava durant ben bé un mes. Segurament no era una 

activitat curricular en l’estricte sentit de la paraula,  però representava una activitat 

molt important per a l’escola amb una gran quantitat de treball en equip tant per 

part del alumnes com del claustre del centre. Aquests “Play-Backs” tenien un èxit 

aclaparador i l’afluència de públic normalment desbordava la sala on es feia,  

doblant l’aforament permès. 

El nostre Centre venia d’una tradició d’escola rural on era un costum que les 

festes i celebracions es fessin sempre amb la participació de tots els alumnes i on 

els més grans prenien un paper important com a protagonistes i organitzadors dels 

actes. S’ha intentat mantenir aquest esperit fins a l’actualitat realitzant els canvis 

adients i adequant-los a l’edat dels més grans de la casa,  ara dos anys més petits.  

El curs 1999-00 vam crear la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)23 per 

donar resposta a la necessitat d’atendre correctament la cada vegada més gran 

quantitat  d’alumnes que necessitaven una atenció individualitzada a les nostres 

aules. L’escola comptava ja amb una aula de suport que dedicava la major part del 

seu temps a atendre nens nouvinguts. La comissió d’atenció a la diversitat vetllava 

perquè els pocs recursos de suport amb els quals es comptava fossin repartits 

equitativament entre tots els nens i nenes que ho necessitàvem. També coordinava 

les actuacions conjuntes que es feien amb determinats alumnes. La CAD és un 

dels recursos més eficaços amb els que hem comptat a l’escola per atendre la 

diversitat i que ha funcionat amb regularitat fins a l’actualitat,  amb reunions 

periòdiques, com a mínim mensuals. La composició d’aquesta comissió ha variat 

                                                 
23 A l’annex adjunto una còpia del primer  protocol que va redactar l’escola per a regular la 
mecànica i funcionament de la Comisió d’Atenció a la Diversitat . 
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molt des de la seva creació ja que en un primer moment estava formada per el Cap 

d’Estudis,  la mestra d’EE i l’EAP del Centre.  

En el curs 2000 -01 el claustre de l’escola decideix elaborar un Pla de Lectura 

per impulsar l’hàbit lector en els alumnes i un Pla d’Acollida que marqués 

l’itinerari i les actuacions que calia fer quan arribava a l’escola un nen o nena 

nouvingut.  

El Pla de Lectura que es va elaborar va ser la llavor i el principi de les diferents 

actuacions que s’han dut a terme en el centre relacionats amb la lectura i va 

permetre, més endavant i gràcies a la preocupació i interès que hi havia a l’escola 

per aconseguir crear un hàbit lector en els nostres alumnes,  elaborar un projecte 

“puntedu” per a la biblioteca escolar24.Els mestres vèiem amb preocupació com 

les aules s’anaven omplint de nouvinguts i ens mancaven recursos per atendre’ls 

correctament. Crear un hàbit lector en el nostre alumnat ha estat una constant a 

l’Escola Llagut en els darrers anys. En aquell moment en què es necessitaven 

alumnes autònoms,  que avancessin segons les seves possibilitats amb el seu pla 

personalitzat era obvi que calia apostar per donar un impuls a la lectura. El 

document elaborat,  vist amb ulls actuals,  pot semblar simple però ens va ajudar 

molt a consensuar maneres de treballar i vam establir la mecànica de la utilització 

de la Biblioteca. Lligat a aquest Pla Lectura,  l’escola va realitzar dues accions 

formatives per al professorat en el Propi Centre dins del Pla de Formació de Zona 

que van resultar molt profitoses així com també vam iniciar l’activitat de Padrins 

de Lectura.  

Però el que realment va marcar el període de final dels noranta i principi dels dos 

mil és la constant arribada de nens nouvinguts a les aules de l’escola. Recordo que 

en  un principi els mestres vam veure com casos anecdòtics els primers  nens i 

nenes que arribaven dels països africans. Val a dir que a l’Escola Llagut sempre 

havíem comptat amb la presència de nens i nenes de famílies estrangeres,  però no 

representaven un nombre significatiu en el total de l’alumnat i eren nens de 

famílies europees amb unes condicions econòmiques molt favorables i amb una 

cultura molt similar a la catalana. L’arribada de nens i nenes del Marroc i de 

                                                 
24 Veure l’annex Pla de Lectura que es va elaborar en l’escola. 
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Gàmbia a tots els nivells de l’escola va començar a ser una constant. La majoria 

de nens i nenes venien sense escolaritzar en els seus països d’origen,  amb una 

cultura molt diferent a la nostra i en molts casos amb el trauma que representava 

el trencament amb els seus orígens i el trasllat a Catalunya. Tot això va  provocar 

que el Claustre decidís  buscar estratègies que ajudessin a fer aquesta arribada a 

l’escola el menys traumàtica possible. L’Administració encara no parlava de 

recursos de suport i ajut a les escoles que anaven augmentant l’índex de 

nouvinguts. A l’escola vam constatar que el procés que s’havia iniciat,  fruit del 

fet migratori,  semblava no tenir aturador. Tampoc pensàvem que arribaríem a 

l’índex d’immigració que vam tenir més endavant. El curs 2000-01,  el tant per 

cent d’immigració arribà al 25% .  

El número total d’alumnes de l’escola era la meitat del que és en l’actualitat i la 

ràtio d’alumnes per aula rondava els 14.Això permetia que aquests nens i nenes 

nouvinguts poguessin ser atesos a les aules ordinàries amb bastant eficàcia. Vist 

tot el que he exposat anteriorment, s’entendrà que el Claustre de l’escola decidís 

elaborar un Pla d’Acollida que marqués el protocol d’actuació amb els alumnes i 

les seves famílies i que establís els itineraris i les actuacions que calia seguir amb 

l’alumne nouvingut. Aquest document  va ser modificat l’any 2005 quan a 

l’escola se li va concedir una aula d’acollida. 

El curs 2002-03 l’escola elaborà un Pla de Conversa com a conseqüència dels 

bons resultats que estava donant el Pla de Lectura i la necessitat d’establir criteris 

comuns i estratègies comunes l’objectiu del qual era 

“Aconseguir que els alumnes estrangers aprenguin de la manera més ràpida i eficaç  la 

llengua catalana per integrar-se el més aviat possible en el sistema educatiu català”.  

 

6. 4.  La transformació que no es veia venir. . .a partir del 2003.  

Des de la meva arribada al Centre sempre havia estat lligada a càrrecs 

d’organització i des del curs 1988-89 havia ocupat la secretaria. El curs 2003-04 

assumeixo la direcció de l’Escola Llagut. És per aquest motiu que trio l’any  2003 

com a inici de l’últim període  d’aquest capítol històric. El curs 2003-04 iniciem 
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un augment de matrícula espectacular que arribarà a duplicar el nombre total 

d’alumnat en deu anys i l’índex de nens i nenes de famílies estrangeres arriba a un 

55%.  

El claustre va considerar la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic que impliqués 

tota la comunitat escolar. Es pretenia  poder coordinar tots els recursos existents a 

l’escola i trobar-ne d’altres possibles que  ajudessin  a integrar amb el mínim de 

temps possible i amb la major qualitat lingüística a tots els nens i nenes que 

s’incorporaven al nostre centre i no coneixien el català. Aquest Pla va ser 

presentat a la convocatòria que va fer el Departament d’Ensenyament25 i va ser 

aprovat pel període de quatre cursos (2004 – 08).  

També vam aconseguir gràcies a la intervenció de l’Inspector de Zona una dotació 

d’aula d’acollida per al curs 2004-05.La nostra escola va entrar en grup dels  

primers centres que van gaudir d’aquest recurs a la província de Girona i la única 

que no era encara una escola graduada. L’elevat nombre d’alumnes nouvinguts 

feia que  quasi tot el temps de la mestra d’Educació Especial  fos dedicat a la seva 

atenció individualitzada. Aquest fet també va ser tingut en consideració pel 

Departament a l’hora d’adjudicar l’aula d’acollida.  

El curs 2008-09 l’Escola Llagut endegà un Pla Experimental de Llengües 

Estrangeres (PELE). La transició que s’havia de fer per anar reconduint horaris i 

currículums a la nova distribució de l’horari de les llengües estrangeres i la 

implantació de la sisena hora,  va empènyer  l’equip directiu del centre  a elaborar 

aquest projecte d’innovació educativa. El “PELE” contemplava  tota la 

redistribució horària de les llengües estrangeres  de manera gradual  per a passar 

del francès com a primera llengua a segona i a l'inversa, de l’anglès com a segona 

llengua a primera. També contemplava incrementar les hores d’anglès per aquells 

alumnes que s’anessin incorporant a aquest com a primera llengua impartint 

durant un trimestre i a Cicle Superior l’àrea de  música en anglès,  utilitzant la 

metodologia AICLE.  

                                                 
25 Ens  acollirem a la convocatòria feta pel Departament d’Ensenyament segons la resolució 
ens/2907/2003, de 23 de setembre publicada en el DOG núm 3977 amb data del 30 de setembre 
del 2003 
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6. 4. 1. La sisena hora 

La sisena hora26 s’implantà a la nostra escola el curs 2008-09,  amb tot l’enrenou 

que van suposar els nous horaris i la nova planificació curricular. En una escola 

com la nostra aquesta mesura va ser rebuda amb entusiasme. En el moment en què 

ens trobàvem, l’ampliació d’una hora més al dia ens permetia esponjar el mateix 

currículum i continuar amb la nostra línia de ser respectuosos amb el ritme de 

treball de cada infant. Vam optar per ampliar les hores de llengua dedicant a tota 

la primària una hora a l’expressió escrita i un altra a l’expressió oral i la lectura. 

Aquells aspectes que en el centre ja es treballaven (la lectura,  la conversa,  les 

festes populars,  el cant coral) van tenir una entitat pròpia i van poder comptar 

amb una dedicació horària específica. Malauradament solament vam poder gaudir 

tres cursos dels seus avantatges que a la nostra escola bàsicament repercutien en: 

a)  La reducció de l’horari lectiu del professorat va augmentar el temps que 

es podia destinar a gestió i coordinació. En una escola com la nostra on els 

aspectes als que es dediquen més esforços són l’atenció a les famílies i 

l’atenció individualitzada que requereixen molts dels nostres alumnes,  el  

fet de disposar de més temps “institucionalitzat” perquè els docents 

mimessin les activitats tutorials va ser molt ben rebut.  

b) La nostra escola compta amb un nombre considerable de nens 

transportats i d’altres que utilitzen regularment el servei de menjador per 

necessitats familiars. Amb la sisena hora la franja de descans del migdia es 

va escurçar. Algunes de les activitats extraescolars que organitzava 

l’AMPA es van passar a la tarda,  després de la jornada escolar. Els 

alumnes que normalment no feien servir els serveis de menjador i les seves 

mares  també es van veure beneficiats per aquesta mesura,  doncs sortien 

una hora més tard al migdia.  

c) Van ser uns cursos,  els tres en els quals vam aplicar la sisena hora,   on 

la dotació de professorat era prou generosa fet que ens va permetre 

                                                 
26 Aquesta ampliació de l’horari escolar és una mesura que hem d’emmarcar en el Pacte Nacional 
per a l’Educació  
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augmentar l’aplicació de models organitzatius i d’atenció a l’alumnat molt 

profitosos.(Desdoblaments,  tallers,  elaboració de projectes,  etc. . . )  

d) Potser l’aspecte més important va ser l’augment d’atenció escolar a tots 

els infants amb els components d’equitat i cohesió social que això 

implicava. Als alumnes que tenien més necessitats per motius familiars,  

socials i econòmics,  l’allargament de l’horari escolar els va ajudar a 

compensar algunes de les seves mancances i a manifestar una millora en el 

seu rendiment escolar.  

L’eliminació de la sisena hora en plena crisi econòmica i amb urgències per a 

contenir la despesa d’ensenyament ens va impedir valorar els efectes que hauria 

tingut a llarg termini  la seva implantació en el nostre Centre. 

 

6. 4. 2. De la sisena hora al SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

Segons el Departament d’Ensenyament:  

“El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt 

d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit 

escolar de tots els alumnes,  amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les 

necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena. ”27 

El curs 2011-12 perdíem la sisena hora i se’ns imposà el SEP. Tot i els arguments 

grandiloqüents que el Departament d’Ensenyament va fer servir per a convèncer 

el professorat de les bondats i avantatges que representava el nou recurs,  a la 

nostra escola la supressió de la sisena hora es va percebre com un fracàs de la 

política educativa que s’estava portant a terme en el país fruit de les retallades. 

Tots els avantatges que havia suposat la sisena hora van desaparèixer. A part de la 

reducció de plantilla que això va suposar,  també vam perdre mitja dotació de 

l’aula d’acollida que va quedar reduïda a mitja jornada.  

Els nostres esforços per atendre correctament la diversitat a les aules van 

trontollar. Cal pensar que en els darrers cursos el nombre d’alumnes per aula 

havia anat augmentant considerablement fins arribar a desdoblar diferents nivells. 

                                                 
27  Extret literalment de la pagina web xtec. http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep/quees 
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Si bé es veritat que aquests grups desdoblats compten amb una ràtio molt baixa en 

els altres ens trobem amb aules amb un  grup considerable d’alumnes. Tot i que a 

l’actualitat no parlem tant de nens nouvinguts,  sí que ens trobem a les aules una 

gran quantitat de nens amb necessitats d’aprenentatge fruit de la seva situació 

socioeconòmica molt desfavorida. Són nens dispersos,  que necessiten l’atenció 

constant del professor i que aquest els estimulí i els empenyi a esforçar-se. El SEP 

pot ajudar en problemes puntuals d’aprenentatge de determinats alumnes,  però no 

soluciona la massificació de les aules que les retallades de plantilla ens imposa.  

L’horari en què es fa el SEP,  a última hora del matí,  fa que alguns alumnes no 

aprofitin l’estona que se’ls dedica. 

A això cal afegir que en els darrers quatre anys hem entrat de ple en la cultura de 

les avaluacions externes i internes (Prova de sisè i avaluació diagnòstica de 

cinquè). Els docents de la nostra escola,  sobretot els de Cicle Superior,  senten la 

pressió dels continguts curriculars. Tot i que l’escola dóna una importància 

relativa al resultat d’aquestes proves,  sí que observem que cada vegada tenim més 

pressió per assolir bons resultats per part de la Inspecció i dels pares dels alumnes. 

En definitiva,  la meva opinió és que el SEP és un recurs insuficient per atendre la 

diversitat de Centres com el nostre on solament amb l’esforç constant dels docents 

i de posar-hi moltes hores aconseguim tirar endavant amb els nostres alumnes.  

 

6. 5. Estudi de l’Evolució de la matrícula en els darrers anys.  

En l’evolució de la matrícula de l’Escola Llagut cal que fem especial esment a 

l’augment constant que ha sofert des del curs 2004-05, arribant al seu punt màxim 

el curs 2011-12 on es doblaren pràcticament el nombre d’alumnes que tenia 

l’escola a principi dels 2000.  

Aquest fet ha suposat veure com l’edifici escolar es feia del tot insuficient per 

acollir a tots els nens, dissenyar noves estratègies d’acollida de l’alumnat i 

d’atenció a la diversitat i reformular algunes de les pràctiques organitzatives i 

curriculars que estaven instaurades en el centre.  
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En la següent gràfica podem veure l’augment constant dels alumnes que ha tingut 

el centre i podem veure també com aquesta tendència es trenca i sembla ser que 

comença a aturar-se,  perquè aquest darrer curs (2012-13) ha estat el primer que 

no hi ha hagut augment d’alumnat,  ans al contrari una petita disminució. Si bé 

encara és aviat per confirmar si aquesta tendència s’acabarà consolidant i entrarem 

en un procés de davallada o d’estabilització de la matrícula,  crec que és oportú 

fer-ho constar. 

 

Gràfica nº6. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut. Elaboració pròpia 

En l’apartat de població del municipi ja vaig apuntar com a l’Escola havíem 

observat el fet que  vàries famílies nouvingudes,  totes amb mainada en edat 

escolar,   havien deixat el municipi empeses per la crisi econòmica. Aquest 

degoteig de trasllats sembla que continua,  doncs per al curs 2013-14 ja tenim la 

confirmació de tres famílies magrebines que es traslladen a França. Tot i que la 

matrícula del nivell de P3 per al proper curs confirma la tendència de classes 
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massificades (27 alumnes matriculats a l’hora de tancar aquest treball),  l’augment 

d’alumnat sembla que s’atura degut al trasllat de famílies fora del municipi.  

 

Gràfica nº7. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut. Elaboració pròpia- 

Analitzant la gràfica anterior s’observa com la línia que representa els alumnes del 

país es manté pràcticament estable en els darrers catorze cursos. Aquest és un dels 

aspectes més important que crec que val la pena destacar  de l’Escola Llagut. Les 

famílies santperenques “de tota la vida” han continuat portant els seus fills i filles 

a la seva escola,  a l’escola on molts d’ells havien anat de petits,  a l’escola del 

poble. Ha estat una quantitat mínima,  quasi inexistent de famílies les que han 

optat per l’alternativa que suposava una escola privada o una escola d’un altre 

municipi. Això ha estat així fins i tot en el grup on el tant per cent dels nens 

nouvinguts excedia el 80%.Posaré un exemple,  el curs 2003-04 es van matricular 

a P3 11 nens estrangers i 2 no estrangers,  i en el P3 del curs 2005-06  la 

matriculació va ser de 3 alumnes no estrangers i 12 alumnes estrangers. Els nens i 

nenes de famílies catalanes haurien pogut costejar una escola privada,  però no ho 

van fer.  
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Les famílies catalanes que han apostat per l’escola del municipi,  malgrat saber 

que en el grup de P3 on havia d’anar el seu fill-a solament hi hauria dos o tres 

nens més que parlessin català han fet un acte de confiança en el nostre centre 

digne de tenir en compte. Ells són els que han permès demostrar que,   tot i 

l’elevat nombre de nens nouvinguts en les nostres aules,  l’escola mantenia el 

nivell de qualitat en l’ensenyament que ens feia mereixedors de la seva confiança. 

També han estat els nostres defensors en el municipi i els testimonis de com es 

duia amb naturalitat el procés d’integració dels nouvinguts.           

L’augment d’alumnat també ha fet que la distribució de nivells del centre hagi 

sofert canvis significatius. Fins al curs 2003-04 teníem una escola cíclica. Hi 

havia aules que comptaven amb dos nivells. A partir del 2004-05 passem a ser una 

escola graduada amb un tutor per nivell. Més endavant,  l’escola ha anat creixent. 

El curs 2008-09 va entrar el primer P3 desdoblat. En l’actualitat (curs 2013-14) 

tenim tres “bonys”,  (nivells desdoblats),  que són  1r,  2n i 3r de primària. Els 

nivells de parvulari no estan desdoblats però la ràtio d’alumnes per aula és molt 

elevada: 27 alumnes de P3,  26 de P4 i 25 de P5 pel proper curs.  

En la comparativa de gràfiques del tant per cent de població immigrant en el 

municipi i de la distribució de matrícula a l’escola en tres punts del procés de 

l’augment de població nouvinguda podem observar com sempre el tant per cent 

del municipi va molt per sota del de l’escola.  

A l’any 2000 el tant per cent de població estrangera era d’un 17% a Sant Pere,  

però a l’escola el tant per cent ja era de 25%.En aquest punt,  el processos de 

reagrupament familiar estaven començant i encara hi havia en el municipi una 

gran quantitat de nouvinguts que mantenien la seva família en el seu país 

d’origen.  
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Gràfica nº8. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut i Padró municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Elaboració pròpia. 

 

Cinc anys després el municipi pràcticament va duplicar el seu tant per cent 

d’immigrants,  32%.L’escola el va duplicar amb escreix i ha mantingut el tant per 

cents de nens nouvinguts per sobre del 50% fins aquest darrer curs (2012-13).En 

aquest període els processos de reagrupament familiar es van accelerar. Els caps 

de família van veure com els tràmits que havien endegat van donant resultats i van 

aconseguir portar la dona i els fills a Sant Pere. També s’instal·len en el municipi 

nouvinguts que provenien d’altres municipis de Catalunya atrets pels llaços 

familiars i de coneixença dels que ja vivien a Sant Pere. Tant uns com altres  són 

majoritàriament gent jove i famílies,  moltes d’elles nombroses,  i amb nens en 

edat escolar. 
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Gràfica nº9. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut i Padró municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Elaboració pròpia. 

 

L’última gràfica comparativa ens mostra l’estat actual de la situació. Malgrat que 

es manté la matriculació d’una gran quantitat d’alumnes en els nivells baixos el 
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tant per cent d’immigració de l’escola ha disminuït. La vinguda de nens des de 

l’estranger s’ha aturat. El curs 2011-12 va ser el darrer que vam tenir nens que 

venien directament del seu país d’origen (una família gambiana).Han passat ja uns 

anys des de l’arribada dels primers immigrants i ens trobem amb un nombre 

significatiu d’alumnes de famílies procedents de fora de l’Estat que són 

considerats a tots els efectes “espanyols” amb DNI. 
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Gràfica nº10. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut i Padró municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Elaboració pròpia. 

 

També vull fer constar que a l’actualitat tenim al parvulari tres alumnes que són 

fills d’exalumnes nouvinguts de les primeres famílies que arribaren als anys 

noranta. Són la segona generació i les seves mares dominen la nostra llengua,  

coneixen els nostres costums i la nostra escola a la perfecció. No podem 

considerar aquests nens com a nouvinguts,  encara que les seves famílies 

continuen mantenint un fort arrelament a la seva cultura d’origen. És un fet curiós 

destacar que les mares d’aquestes criatures,  totes ex alumnes nostres,  s’han casat 

amb nois en el seu país d’origen que més tard o d’hora han aconseguit portar a 

Catalunya.  

En l’evolució de la matrícula de nens de famílies estrangeres per país de 

procedència en els darrers deu anys veiem que el grup majoritari i que ha sofert 

més increment és el del països del Magreb seguit del de la resta d’Àfrica. El grup 

de famílies de la Unió Europea ha anat augmentant a la vegada que disminuïa el 

nombre d’alumnes de famílies de països que no pertanyen a la Unió Europea. 

Això es degut al procés d’integració d’alguns països de l’antiga Europa de l’Est a 

la Unió Europea  (Romania,  Bulgària,  Lituània,  etc. . . . ).Actualment el grup 
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nacional més nombrós de nens i nenes estrangers de la Unió europea de l’Escola 

Llagut és el procedent de Romania. 

Gràfica nº11. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut i Padró municipal de 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. Elaboració pròpia. 

Per últim val la pena fixar-se en l’evolució que ha sofert el grup de nens i nenes 

procedents d’Amèrica Llatina: aquest va experimentar un lleuger augment però és 

el grup que més ha disminuït a l’escola des de fa dos cursos. Fa tres anys que 

estem notant com les famílies sud-americanes de la nostra escola s’han acollit a 

les mesures endegades pel govern per aquells emigrants que volen tornar al seu 

país d’origen cobrant tot l’atur de cop i entregant les targetes de residència i han 

iniciat “el retorn”28.L’arribada de noves famílies sud-americanes s’ha aturat.  

 

                                                 
28 El “Ministerio de Trabajo e Inmigración”, a través de la “Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, Dirección General de Integración de los Inmigrantes”, finança el Programa de Retorn 
Voluntari de persones immigrants juntament amb la Unió Europea a través del Fons Europeo per 
al Retorn. 
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6. 5. 1.  Alumnes transportats 

Tots els alumnes transportats de la nostra escola provenen del municipi de 

Torroella de Fluvià que no compta amb escola pròpia. Torroella és un terme 

municipal força gran que comprèn els pobles de Sant Tomàs de Fluvià i 

Vilacolum.  

Els darrers anys s’ha construït una urbanització al poble de Vilacolum,  molt ben 

comunicat i força a prop de Figueres. L’adquisició de vivendes habituals en 

l’esmentada urbanització per parelles joves,  moltes amb fills en edat escolar, ha 

fet augmentar en els darrers anys el nombre de transportats.  

Un aspecte que cal destacar és que els alumnes transportats no paguen res pel seu 

transport ni pel menjador escolar,  doncs aquesta despesa va a càrrec del 

Departament d’Ensenyament. El Consell Comarcal és qui gestiona el transport i 

supervisa el menjador escolar.  

Analitzant la gràfica n. 12 veurem com el punt màxim de nens i nenes transportats 

que hem tingut és el del curs 2011-12 amb 47 alumnes que arribaven cada dia 

amb l’autocar.  

El Departament d’Ensenyament ha mantingut converses amb l’ajuntament de 

Torroella sobre la possibilitat d’obrir una escola en el seu municipi i així 

descongestionar una mica la nostra.  
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Gràfica nº 12. Font de dades: Registre de matrícula de l’Escola Llagut Elaboració pròpia 

 

Sembla que les característiques especials que he esmentat sobre el municipi de 

Torroella han desaconsellat la planificació d’un centre escolar propi: 

• Els nens de Torroella no provenen d’un únic poble,  si no de tres i força 

allunyats entre ells,  tant com per a impedir el desplaçament a peu. Per 

qual cosa  s’hauria de gestionar un servei de transport intern en el municipi 

o haurien de ser els pares que portessin els seus fills a l’escola.  

• Calia valorar en quin poble s’ubicava l’escola. Si bé semblava que havia 

de ser en el de Torroella,  aquest era i és el que te menys nens doncs la 

majoria vénen de la urbanització de Vilacolum.  

• Un sector dels pares de Torroella no veien amb bons ulls que els nens 

anessin a l’escola del poble,  doncs perdien la gratuïtat del menjador 

escolar i el servei que els ofereix l’autocar que passa a les 8. 30h.del matí i 

els torna a les 17h.a casa. 
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6. 6. Transformacions de l’edifici.  

L’Escola Llagut ocupa un edifici d’una sola planta situat al centre del municipi. 

Aquest edifici consta de dues parts comunicades per una sala que es fa servir com 

a sala de mestres: la part vella i la part nova. Tot i que cap de les dues parts es pot 

considerar recent sempre s’ha utilitzat aquesta nomenclatura per diferenciar les 

dues ales de l’escola referint-se a la seva data de construcció.  

La part vella és el nucli antic i primitiu de l’edifici. Va estar planificat en el temps 

de la República i va ser acabat i estrenat en plena guerra civil a l’any 38 (segons 

m’han explicat els avis del municipi). Aquesta part és una construcció amb classes 

molt àmplies,  sostres alts,  passadissos generosos i grans finestrals. Dues entrades 

bessones donaven accés a l’interior: una per les nenes i l’altra pels nens.  

Al final de la guerra civil l’escola va deixar de funcionar i acabada la guerra va 

allotjar per uns mesos una companyia de “pontoneros” i presos de guerra que 

reconstruïen el pont de Sant Pere. Però de seguida es va posar de nou en 

funcionament. L’any 40 ja trobem anotacions en el diari de l’Escola de la Classe 

de les Nenes que confirma que ja s’havia reprès l’activitat escolar per a tots els 

nens i nenes en aquest edifici.  

La part nova és l’ampliació que es va fer a principis dels anys setanta. Continuava 

amb l’estil de l’edifici inicial i s’ampliava en la mateixa planta. Està construïda 

també amb espais amplis on les aules i els passadissos són de mides prou 

acceptables. 

A principis dels anys vuitanta em vaig trobar amb un edifici que tenia les aules 

corresponents per a l’escolarització dels alumnes d’EGB. El parvulari ocupava 

una única aula i el menjador escolar dues aules de la part vella. L’escola no 

disposava de cap espai d’us comú i una de les entrades de la part vella feia les 

funcions de despatx i sala de reunions.  

A l’any 1985 es construeix el que és fins l’actualitat l’última ampliació de 

l’edifici: un menjador escolar annex a la part vella amb un porxo que el comunica 

amb un dels accessos a l’edifici. Durant el que queda dels anys vuitanta l’edifici 

es consolida amb una aula per curs. 
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Al llarg dels anys noranta s’inicia la davallada de la matrícula de l’escola i els 

grups classe cada vegada són més reduïts. Per altra banda l’escola comença a 

necessitar espais comuns i de serveis. S’opta per remodelar dues aules grans de la 

part vella fent-ne tres de més petites i una altra aula gran de la part nova dividint-

la en aula ordinària i un espai més petit per aula suport. El parvulari ocuparà dues 

aules i l’altra antiga entrada que queda de l’escola de nens s’habilitarà com a sala 

d’informàtica. També s’aconsegueix alliberar un espai per a utilitzar-lo com a 

biblioteca.  

Amb la pèrdua dels dos nivells de l’antiga EGB l’escola pot recuperar dues aules 

més que son reconvertides: una,  en aula de música i l’altra,  en aula de Plàstica.  

El curs 2009–10 s’instal·la el primer mòdul prefabricat per a poder donar cabuda 

al primer curs de P3 desdoblat que teníem en el centre. A partir d’aquell any se 

n’han anat col·locant dos més totalment imprescindibles degut a l’augment de 

grups.  

Si bé és veritat que al llarg d’aquests anys s’han anat fent obres de millora de 

l’edifici (substitució de les finestres i de tots els vidres de l’escola,  adequació del 

sistema de calefacció,  renovació dels sanitaris,  etc. . . ) no s’ha fet cap més  

ampliació i remodelació 

Actualment, doncs, tenim tres mòduls prefabricats amb un total de sis aules que 

allotja el parvulari del centre. Comptem amb un únic espai, que fa a la vegada, de 

despatx comú per a tot l’equip directiu i “sala de màquines” (fotocopiadora,  etc.). 

Les aules, que en el seu moment es van refer comptant amb grups de quinze nens, 

ara són molt petites per encabir grups de més de vint alumnes.  

Tot i les obres de condicionament que periòdicament fa l’ajuntament,  l’edifici 

sempre presenta mancances que provoquen unes despeses desmesurades: cablejat 

elèctric deficient,   humitats,  envelliment de la fusteria,   problemes de 

clavegueram,  desaigües obsolets i d’altres de la pròpia construcció. Donada 

l’antiguitat de l’escola,  tot i  les consecutives reformes que s’han fet,  aquesta no 

observa els estàndards de seguretat ni de bon funcionament que en l’actualitat es 

requereixen. L’última gran millora va ser l’arranjament del pati  que comunica 
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amb el nou pavelló poliesportiu que utilitzem de gimnàs i que ha permès millorar 

molt les condicions de les classes d’Educació Física.  

El curs 2007-08 es van fer gestions conjuntes entre l’Escola i l’Ajuntament davant 

de la Delegació Territorial d’Ensenyament per aconseguir la remodelació i 

ampliació total de l’edifici per adequar-lo a les necessitats i normativa actuals. El 

projecte de remodelació i ampliació va tirar endavant i es va arribar a fer un 

avantprojecte. Aquesta construcció,  molt esperada i reivindicada per tots els 

sectors de la comunitat educativa,  ha quedat totalment arxivada i paralitzada en el 

context actual de crisi. Amb la col·locació dels mòduls prefabricats el 

Departament dóna per resoltes les necessitats d’escolarització de l’escola i de 

moment no es preveu que hi hagi cap possibilitat d’ampliació. 

La problemàtica actual, doncs, del nostre Centre29 continua essent el dèficit 

d’espais per a aules específiques,  manca de despatxos,  separació dels mòduls de 

l’edifici principal,  sanitaris insuficients i instal·lacions antigues en tot l’edifici. 

Tot i això reconeixem l’avantatge de gaudir d’uns espais molt lluminosos,  oberts 

a l’entorn santperenc,  a prop del riu Fluvià i  un pati amb grans arbres que donen 

un aire molt especial a la nostra escola.  

 

6. 7. Relacions Escola-Municipis.  

A data d’avui a l’Escola  Llagut hi ha matriculats 227 alumnes,  39 dels quals 

pertanyen al municipi de Torroella de Fluvià.  

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador es fa càrrec íntegrament de les despeses de 

manteniment de l’edifici escolar: neteja,  subministraments d’aigua,  llum,  

calefacció i telefonia,  obres de reparació, servei de consergeria i obres de millora.  

Els diferents alcaldes i equips de govern que han passat pel consistori santperenc 

quasi sempre han manifestat una gran sensibilitat per les necessitats de l’escola. 

Conscients de l’augment del nombre d’alumnes amb dificultats que estàvem 

experimentant i comprovada la insuficient atenció psico-pedagògica que es rebia 
                                                 
29 Veure annex. Plànol de l’escola. 
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per part del Departament (EAP),  l’AMPA va proposar contractar un servei de 

psicologia,  dos dies dues hores a la setmana,  amb el suport econòmic de 

l’Ajuntament. Aquest servei funciona des de fa quinze anys i és de gran ajuda per 

als alumnes que el necessiten,  les famílies i el professorat. Des de fa temps en el 

pressupost municipal santperenc s’assigna una quantitat per a ajudar a l’escola a 

pagar l’autocar d’alguna de les activitats que organitza: la despesa de l’autocar 

que ocasionava l’Intercanvi amb Montastruc-la-Consèillère  era íntegrament 

sufragat per l’Ajuntament. Actualment es fa càrrec de l’import de l’autocar Sant 

Pere –Roses –Sant Pere en les deu sessions del curset de natació que fan el 

alumnes del CM i d’una part de l’autocar de Cantània30. 

L’Ajuntament de Torroella de Fluvià s’ha negat repetidament a fer cap tipus de 

copagament amb l’Ajuntament de Sant Pere pel que fa a les despeses de 

manteniment de l’escola. No obstant subvenciona a l’AMPA la seva part 

proporcional del servei de psicologia que  té l’escola. Des de fa dos cursos,  

atenent les contínues peticions de l’escola,   l’Ajuntament de Torroella també 

paga la despesa proporcional al seu nombre d’alumnes en concepte de subvenció 

als autocars de natació i de Cantània. 

Normalment el regidor o regidora assignat a l’àrea d’Ensenyament de 

l’Ajuntament és la persona que manté el contacte més continuat amb la direcció 

de l’escola. Però essent  Sant Pere un poble petit, normalment també es té un 

contacte molt directe amb l’alcalde. 

En l’època actual de crisi la disponibilitat econòmica de les entitats locals ha 

disminuït considerablement i Sant Pere no és una excepció. Tot i això,  el nostre 

ajuntament intenta mantenir  els compromisos econòmics que té amb  l’escola. 

L’escola té per norma participar en totes les activitats que ens siguin proposades 

per l’Ajuntament i que tinguin a veure amb la vida cultural del municipi o 

dinamització de la vida ciutadana (cantates,  festivals,  recitacions,  diades 

especials,  festes de la gent gran,  festivitat de Reis,   etc). Aquest fet representa 

moltes vegades una sobrecàrrega per al professorat,  doncs la franja horària on es 

                                                 
30 Cantània és una activitat de cant coral adreçada a l’alumnat de segon i tercer cicle de primària , 
on cada any s’estrena una cantata per a orquestra i gran cor. 
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desenvolupen aquestes activitats sol ésser fora de l’horari lectiu i en dies festius. 

Per part del Claustre, d’altra banda,  es valora molt positivament aquestes 

col·laboracions amb el municipi perquè enriqueixen als nostres alumnes amb unes 

vivències socials i els reafirma el sentiment de pertinença al seu poble a tots per 

igual,  doncs una gran part del nostre alumnat no podria tenir aquestes 

experiències si no fos de la mà de l’escola.  

 

6. 8. El paper de  la Direcció 

Ja he esmentat anteriorment que el curs 2003-04 accedeixo a la direcció de 

l’escola de manera provisional per a cobrir la vacant de l’anterior director que 

havia demanat trasllat a un altre centre.  

En una escola petita com la nostra,  el càrrec de direcció fuig de les formalitats i 

encarcaraments que pot arribar a tenir en un Centre de grans dimensions o en un 

Institut .La figura del director-directora és, a vegades, una mena de comodí que fa 

una mica de tot (omplir paperassa,  relacions públiques,  cobrir les absències del 

professorat,  conserge,  encarregat de manteniment,  etc. i sobretot,  escoltar molt 

a tothom). No puc concebre que una escola com la nostra pugui tirar endavant 

sense aconseguir una dinàmica de treball en equip de tot el Claustre. L’equip 

directiu fa les funcions d’organitzador i dinamitzador de les tasques que s’han de 

fer. En el meu primer projecte de direcció vaig expressar-ho: 

“La tasca del director en l’actualitat està cada vegada més ocupada per les tasques de 

gestió purament burocràtiques i en molts casos s’allunya de qüestions més  pedagògiques 

.Intentaré que la meva tasca de gestió sigui transparent i en la mesura que això sigui 

possible vull aconseguir que les decisions que calqui prendre siguin sempre fruit d’un 

debat dins del Claustre amb un model de direcció participatiu. ” 31 

Tots els meus companys m’han sentit dir moltes vegades que em faciliten molt la 

tasca de la direcció i que gràcies a ells puc tirar endavant el meu càrrec. Sempre 

els verbalitzo una teoria,  que no té res de científica i no deixa de ser una dèria 

personal i és que penso que el claustre d’una escola és com la família: Tens la que 

                                                 
31 Veure annex. Projecte de Direcció (2005-2008) 
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t’ha tocat! Però és la teva. Això passa, també,  amb els mestres d’una escola. Fins 

ara la provisió de places t’assigna uns professionals amb qui hauràs de treballar i 

conviure32 i, com a totes les famílies,  en un claustre hi ha de tot....Però la reflexió 

que faig als meus companys és que ens hem d’avenir i buscar la coses positives,  

perquè tothom en té i, amb això, tirar endavant projectes que siguin factibles 

aprofitant les qualitats,  habilitats i disponibilitats de tots i cadascun dels membres 

que conformen el Claustre.33 

 

6. 8. 1. Primer projecte de direcció.  

Els curs 2004-05 vaig presentar el meu primer projecte de direcció. En l’extracte 

que escric a continuació queda palesa la meva visió de com havia de ser l’escola 

que volíem: 

“Penso que un dels valors principals del nostre Centre i que hem de conservar sigui com 

sigui és la familiaritat en què tots,  alumnes i mestres ens tractem i ens trobem. La nostra 

Escola és única en el municipi i això fa que no hi hagi tria possible quant al Centre 

Escolar. Ens sentim orgullosos de la nostra escola  que és la de tots els nens i nenes del 

municipi: nens que a casa seva parlen el català,  el castellà amb molts accents diversos,  

l’amazig,,  l’àrab,  el francès,  el romanès,  el flamenc,  l’anglès,  el rus,  l’alemany,  el 

mandinga,  el diola,  el fulla,  el sarahule,  etc. . .però que a col·legi  utilitzen entre ells la 

llengua catalana i això els fa ser partícips  d’ una comunitat comuna que és la seva 

escola i el seu poble: Sant Pere. ”34 

 

Els objectius del meu primer projecte intentaven aconseguir fites que donessin 

respostes a les necessitats que estaven emergint a l’escola: 

                                                 
32 Aquest fet canviarà properament. Segons l’esborrany publicat del nou decret de plantilles 
s’atorga a les  direccions dels centres una capacitat molt àmplia en la tria de la plantilla del centre 
escolar. Les direccions tindran capacitat per designar bona part del claustre i poder de decisió 
sobre les particularitats específiques quant a titulació, experiència, tècniques específiques de 
treball, etc, de cada lloc de treball del centre. Aquest poder per definir i escollir lliurement la seva 
plantilla pot ser un recurs valuós per a mantenir la cultura d’un centre però també una porta oberta 
a  l'arbitrarietat, l'amiguisme, la subjectivitat, la desigualtat i l'enfrontament si no s’exerceix amb 
transparència. 
 
33 Actualment, per fer-ho més científic i formal,  parlaríem de punts forts i punts febles de la 
matriu DAFO 
34 Veure annex. Projecte de Direcció (2005-2008) 
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1. Aconseguir que els alumnes estrangers aprenguin, de la manera més ràpida i eficaç, la 

llengua catalana  per integrar-se amb  normalitat i el més aviat possible en el sistema 

educatiu català.  

2. Potenciar l’ús i l’aprenentatge del llenguatge per a tots els alumnes de l’escola.  

3. Aconseguir una relació fluïda i de total cooperació entre tots els estaments implicats en 

la nostra Comunitat Educativa per aconseguir un ensenyament de qualitat.  

Tots tres objectius venien recolzats en un Pla Estratègic que havíem redactat i ja 

s’havia aprovat,  del qual parlaré més endavant i que havia de ser el “pal de 

paller” de les actuacions que s’havien de dur a l’escola durant els següents quatre 

anys.  

El projecte de direcció es va veure prorrogat per quatre anys més. En total van ser 

vuit cursos de treball intens, fruit del qual van sorgir diferents actuacions que 

continuen vigents a l’escola.  

 

6. 8. 2. Segon projecte de direcció.  

El curs 2011-12 vaig presentar el segon projecte direcció per al període 2012 – 

2015.Aquest va ser un document més elaborat que el primer on hi vaig haver 

d’ajustar els seus continguts a les directrius  que marcaven la LEC35 ,  el Decret 

d’Autonomia36  i el Decret de la Direcció dels Centres Educatius37.  resolució 

ENS/3009/2012,  de 14 de desembre,  concretava la seva estructura: 

“El projecte de direcció ha d’ordenar el desenvolupament i l’aplicació del projecte 

educatiu per al període de mandat de la direcció.  

El projecte de direcció ha d’explicitar els aspectes següents: 

− Una diagnosi actualitzada del centre.  

− Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic,  vinculats a la millora dels resultats 

educatius.  

− Les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu.  

− Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del 

centre i a la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de 

                                                 
35 Llei 12/2009  del 10 de juliol, d’educació (LEC). Títol  IX (articles 139-155) : de la direcció i el 
govern  dels Centres Educatius 
36 Decret 102/2007 DE 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius  
37 Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció dels centre educatius públics i del personal 
directiu professional 
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tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de 

motivació i de satisfacció.  

− Els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció,  d’acord amb els indicadors 

de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i 

és vigent,  entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure’n de referits a 

l’acord esmentat.  

− Els mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i participació.  

− Els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de 

la participació de la comunitat escolar en el centre. ” 

Per tant,  el document resultant38, segueix una estructura més formal i inclou els 

indicadors d’avaluació pertinents i els mecanismes de retiment  de comptes. Crec 

que actualment es tendeix a una cultura de la direcció molt professionalitzada on 

s’arriba a l’extrem de voler controlar tots els aspectes de la funció directiva i on es 

tendeix a donar un excessiu protagonisme a les mesures quantitatives els resultat 

de les quals provenen dels resultats d’uns indicadors o d’una prova d’avaluació.  

Del segon projecte de direcció jo destacaria un petit apartat “la nostra visió de 

futur” on hi havia expressat una declaració d’intencions i una mica la recopilació 

del que volíem ser i que era fruit de la nostra cultura d’escola: 

� Volem ser una escola integradora que treballi per tal que tots els nostres alumnes,  

segons les seves capacitats,  assoleixin el màxim de destreses en les competències 

bàsiques.  

� Volem ser una escola que prioritzi la igualtat social i afavoreixi les oportunitats en 

activitats fora de l’àmbit purament escolar treballant  especialment  la música,  els 

esports i la lectura.  

� Volem aconseguir despertar en els nostres alumnes un sentiment de pertinença a la 

nostra escola que els identifiqui com a individus que pertanyen a la nostra comunitat 

escolar,  al municipi i,  per tant,  els faci més bons ciutadans del nostre país.  

� Volem ser una escola eficaç on els mestres treballin a gust i prioritzant la feina directa 

amb els alumnes.  

� Volem ser una escola arrelada en els nostres municipis participant activament en la vida 

cultural i social dels nostres pobles.  

Cada un d’aquests punts són fruit d’una reflexió feta amb els meus companys de 

l’equip directiu i que tenen la seva correspondència en els projectes que tenim 

                                                 
38 Veure annex. Projecte de direcció 2012 - 2015 
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endegats l’escola,  en els seus trets diferencials i en la nostra manera d’entendre 

l’ofici  de fer de mestre.  

 

6. 9. Proves d’avaluació 

Quan parlem de “proves d’avaluació” en un centre de primària,   actualment ens 

referim a les que són normatives i impulsades pel Consell Superior d’Avaluació 

del Sistema Educatiu. Aquestes proves es realitzen a dos nivells de primària:  

o L’avaluació diagnòstica que s’aplica a l’inici del cinquè curs de primària 

i  hauria de permetre avaluar l’assoliment de la competència comunicativa 

i la competència lingüística a final del cicle mitjà. És una avaluació interna 

i és considera que té un caràcter orientador i formatiu per als centres.  

o Les proves d’avaluació de sisè són externes i mesuren el grau 

d'assoliment de competències bàsiques (d’ara endavant CB) en acabar 

l'educació primària. Segons els Departament   

“Faciliten informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les 

competències bàsiques de l'alumnat”.  

La tendència del Departament és de donar cada vegada més importància als 

resultats d’aquestes proves. Entenc  que,  en ser obligatòries per a tots els centres,  

les CB puguin aportar informació sobre el sistema educatiu Català,  però en una 

escola com la nostra mai hem estat “angoixats” pels seus resultats. Evidentment 

que sempre ens han servit com a punt de reflexió i anàlisi. Des de la implantació 

de la LOE i el decret39 que estableix quines son les vuit competències bàsiques 

que s’han d’assolir al final de l’Educació Obligatòria,  ens hem vist obligats a 

replantejar-nos la manera de programar el currículum. 

Tot i això,  a vegades hem pogut comprovar que la nostra manera de fer no estava 

tan lluny del que es proposava des del Departament.  

Posaré un exemple: un nen que arriba als nou anys a un país estrany,  en una 

llengua estranya i no ha estat mai escolaritzat i ha arribat a assolir uns continguts 

                                                 
39 Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària. Generalitat de Catalunya 
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acceptables a nivell de CM a l’hora passar a l’ESO, segurament no té el nivell 

estàndard en competència lingüística però el que sí sabem és que ha treballat les 

competències metodològiques (aprendre a aprendre,..) les competències 

d’autonomia,  etc. d’una altra manera no hauria fet un avenç tan espectacular. I 

l’assoliment d’aquestes competències li permetrà anar avançant i suplir les 

mancances que pugui tenir.  

En una escola com la nostra,  on a cada classe podem trobar molts de nivells,  

l’adquisició de les competències d’autonomia i iniciativa personal és pràcticament 

una necessitat. Els nens i nenes han de treballar moltes vegades seguint el seu 

ritme i, per tant, han de saber ser autònoms,  alhora que han de ser capaços 

d’ajudar-se els uns als altres.  

Gràcies a les diferents aportacions que ha anat fent el Departament,  l’AMPA i 

l’Ajuntament tenim força ben dotat el centre en ordinadors i recursos digitals. 

Això fa que des de ben petits els nens i nenes es familiaritzin en la utilització dels 

recursos de les TIC com una eina per avançar en el seu procés d’aprenentatge.  

He cregut oportú fer un capítol especial referent a les proves d’avaluació perquè 

hem vist com cada vegada rebem més pressió per part del Departament sobre 

l’assoliment de bons resultats en aquestes. També se’ns insta a fer una anàlisi 

profunda dels resultats obviant amb freqüència altres paràmetres que puguin haver 

influït en ells.  

Observem com moltes vegades les fites que se’ns plantegen són bàsicament 

quantitatives: tenir uns bons resultats en uns indicadors que pengen de nombrosos 

i inacabables aplicatius.  

És per aquest motiu que en el meu segon projecte de direcció vaig incloure com a 

indicadors d’avaluació  de les diferents actuacions proposades la millora dels 

resultats de les proves de  competències bàsiques40. 

Tot i això,  l’anàlisi dels resultats de les darreres proves reafirma la meva tesi que 

els nostres alumnes les superen amb uns resultats prou acceptables. Si ens fixem 

en els resultats en els tres darrers anys41 podem extreure el següent: 

                                                 
40 Veure annex Projecte de direcció 2012 – 2015. 
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− En Llengua Catalana la nostra escola té una mitjana global en els 

darrers anys  de 0,53 per sobre de la mitjana de Catalunya (78,20). 

Aquesta diferència és força considerable en el darrer curs on la mitjana de 

la nostra escola és de 4,7 més que la mitjana de Catalunya. Aquest resultat 

ens permet pensar que el nivell de la llengua catalana a la nostra escola és 

força bo. No s’ha d’oblidar que aquesta,  la llengua catalana,  és la llengua 

vehicular per a tots els alumnes tot i que molt pocs la tenen com a llengua 

materna. Si pensem que a Catalunya el tant per cent d’alumnes d’origen 

immigrant està situat al voltant del 12 %  podem concloure que estem en el 

bon camí en el treball que realitzem en aquesta llengua. Segurament els 

esforços realitzats en el Pla de Conversa,  el Pla de Lectura i els tallers 

d’expressió escrita han ajudat a millorar el nivell.  

− En Llengua Castellana la mitjana global de la nostra escola en els 

darrers tres anys és de 1, 57 per sota  la mitjana de Catalunya.(73, 37). 

Per a molts dels nostres alumnes  el castellà és una llengua que utilitzen 

només a les hores que hi dediquem a l’escola. No cal oblidar que l’entorn 

de l’escola i del poble és en català. Els nens i nenes,  a diferència del que 

passa en altres municipis amb un alt nivell de població estrangera,  parlen 

entre ells o bé en la seva llengua familiar o bé en català. La poca quantitat 

d’alumnes procedents de Sud Amèrica de la nostra escola també ajuda al 

fet que el castellà sigui una llengua molt poc utilitzada entre ells.  

− En Llengua estrangera global (anglès) ens trobem per sota la mitjana 

de Catalunya en 10, 93 (60, 80).Valorem molt positivament que el nostre 

nivell hagi anat pujant progressivament cada curs. Hem de tenir en compte 

que el curs passat era el tercer cop  que els nostres alumnes s’avaluaven 

d’anglès com a primera llengua estrangera. Per això ens trobem en 

inferioritat de condicions amb els nens i nenes que han fet l’anglès com a 

primera llengua estrangera des de primer de primària. En aquest sentit,  la 

utilització de la metodologia AICLE a l’assignatura de Música en el CS 

creiem que ha estat molt útil.  

                                                                                                                                      
41 Veure annex  Històric dels resultats de les Competències Bàsiques. 
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− En Competència matemàtica global la mitjana de la nostra escola és 

de 2 punts per sobre la mitjana de Catalunya. (84, 13). Considerem 

molt positius els resultats en aquesta matèria ja que han anat augmentant 

any rere any.  

El Departament d’Ensenyament classifica les escoles de primària en tres grups 

segons el nivell de complexitat del centre,  índex d’alumnes estrangers en les 

aules,  nivell socioeconòmic de l’alumnat,  etc. La nostra escola es troba dins el 

grup d’escoles classificades amb el nivell C42. El Departament permet fer l’anàlisi 

de les dades que s’extreuen del resultat de les proves de CB i dels aplicatius en 

comparació a totes les escoles de Catalunya o solament amb les que estan dins el 

mateix grup el qual té assignat. A l’escola sempre tenim tendència a analitzar les 

nostres dades comparant-les amb el conjunt de tota Catalunya. Preferim fugir dels 

encasellaments que ens puguin venir donats per les nostres característiques. Ara 

bé,  una ullada ràpida a la comparativa dels resultats de les nostres avaluacions 

amb els centres de complexitat similar a tota Catalunya en aboca uns resultats 

encara molt més encoratjadors43. 

 

                                                 
42 La classificació de la tipologia dels centres comprèn tres nivells A, B i C. Essent el nivell A els 
de menor complexitat i el nivell C els de major complexitat. 
43 Veure annex Evolutius dels indicatius de Centre en els darrers anys, comparativa amb escoles 

tipus C.  

 



L’Escola Llagut. Tres dècades de la seva història ( 1983 – 2013) 
 

 65 

7. Què fem a la nostra escola? Trets singulars.  
 

En aquest capítol exposaré les actuacions,  activitats o característiques singulars 

pròpies de l’Escola Llagut. Evidentment no són recursos ni actuacions exclusives 

del nostre Centre i les podem trobar en altres escoles arreu de Catalunya però 

creen una   idiosincràsia singular i pròpia que el caracteritza. 

 

7. 1. La lectura i la biblioteca.  

Ja hem vist, en l’apartat històric, com el primer Pla de Lectura de l’escola data del 

curs 2000-01. Aquest era un document molt modest que pretenia establir uns 

acords de Centre sobre el fet lector. Aquest Pla va ajudar a impulsar i dotar  

bàsicament la biblioteca d’aula com un recurs imprescindible per a posar la 

lectura a l’abast de tots els nostres alumnes.  

La biblioteca de l’escola estava dotada de llibres de consulta però li mancava 

encara mobiliari adient,  recursos tic i llibres de lectura.  

 

7. 1. 1.  Padrins de lectura 

Aquesta activitat s’inicià el curs 2001-02. Tot i que és una actuació amb entitat 

pròpia va néixer amb el primer Pla de Lectura del Centre (2001).Ara està 

institucionalitzada i és un dels objectius de continuïtat de l’escola. Més endavant 

es va  potenciar amb el projecte “puntedu” i es continua contemplant en el Pla 

Lector que hem iniciat aquest curs.  

Es tracta d’una cooperació entre els alumnes de sisè curs que apadrinen els nens 

de  primer per ajudar-los a llegir un dia a la setmana. És una activitat que va 

néixer del tarannà cooperatiu que hi havia a l’escola,  hereva d’una escola rural on 

els més grans sempre ajuden i guien els petits. L’escola s’ha esforçat sempre,  

malgrat el creixement que ha experimentat, en mantenir aquest esperit.  
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7. 1. 2. Projecte “Puntedu” 

L’any 2005 el Departament inicia el Programa de selecció de Projectes 

d’innovació de Biblioteques escolars. 44 L’escola Llagut va presentar un projecte i 

va ser seleccionat.  

L’equip directiu del Centre va elaborar un projecte d’innovació educativa on es 

deia: 

“L’ús,  l’aprofitament i el gaudi de la biblioteca sigui l’eix vertebrador que  aconsegueixi 

augmentar el gust per la lectura en els nostres infants i que aprenguin a aprendre amb la 

utilització de tots els recursos que la bibilitoteca-mediateca els  pugui oferir” 

“Volem que la Biblioteca de l’escola s’orienti com a un lloc on la comunitat educativa 

(alumnes,  mestres,  pares,  etc. . . ),  exerceixi la seva activitat de documentació,  

aprengui a cercar,  desxifrar,  conèixer i gaudir del coneixement”45 

El títol que vam posar al nostre projecte: “Fem biblioteca,  fem ciutadans,  fem 

país!” és,  segons la meva opinió,  prou explicatiu de la situació que vivíem en el 

Centre. Un dels eixos principals que guiaven les nostres accions educatives era 

intentar la ràpida integració dels nens nouvinguts i despertar en ells el sentiment 

de pertinença en els tres àmbits: escola – municipi - país.  

És per això que els objectius i les accions que proposava el projecte anaven molt 

més enllà de les aules i intentava implicar a tota la comunitat educativa. Així per 

exemple la nostra intenció era: 

− Dinamitzar la biblioteca amb diferents activitats lligades amb la biblioteca 

municipal i oberta a tota la comunitat educativa.  

− Introduir d’una manera àgil el servei de préstec de llibres i diferents suports 

audiovisuals.  

− Fer  la biblioteca escolar  accessible a tots els membres de la comunitat escolar 

i implicar-se en el context de la comunitat local.  

− Agilitzar i fixar el servei de préstec de llibre i de suport audiovisual als alumnes 

i mestres  de l’escola. 46 

                                                 
44 Convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "“puntedu”" 2005. ORDRE EDC/179/2005, 
de 22 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació 
educativa duts a terme per centres docents sostinguts amb fons públics de Catalunya. [DOGC núm. 
4375 - 02/05/2005] 
45 Veure annex  Projecte “puntedu” 
46 Estret del projecte “puntedu”. Veure l’annex 
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Aquestes són,  entre moltes altres, una mostra de les fites que la biblioteca escolar 

es marcava en vers la comunitat educativa. Aquests objectius van engegar 

activitats com: 

− Promoure campanyes i orientacions sobre lectura a totes les famílies de 

l’escola facilitant-los  llistats de llibres adients per a cada edat,  

novetats... aprofitant sobretot les dates assenyalades (Nadal i Sant 

Jordi).  

− Organitzar activitats que afavoreixen  la sensibilització cultural i social 

per a dinamitzar les festes populars,  locals i la festa de l’escola. 

− Incloure activitats entorn a la Biblioteca escolar dins el 

desenvolupament dels Tallers de pares i mares que es realitza a 

l’escola.  

Amb el servei de préstec,  que continua en l’actualitat,  es va aconseguir que les 

desigualtats que podrien existir pel nivell econòmic dels alumnes que no 

disposaven de llibres a casa seva,  poguessin ser apaivagades. Cada nen o nena pot 

triar el llibre que més s’avé als seus gustos o a les seves possibilitats de 

comprensió.  

Gràcies a la dotació econòmica que anava associada a la concessió del projecte es 

van poder actualitzar i ampliar el fons de lectura de la Biblioteca. Amb la dotació 

informàtica del Departament vam poder posar vuit ordinadors i un projector amb 

pantalla que avui en dia és digital. Així vam aconseguir que la Biblioteca fos un 

espai on els nens poden fer la recerca de la informació a tots els nivells. El 

projecte “puntedu” tenia també associat  una dotació de mitja jornada de personal 

per a tirar endavant el treball de se’n derivava d’aquest:  el mestre encarregat de 

tirar endavant el “puntedu” va poder fer la catalogació de tots els llibres,  

adequació de l’espai,  agilitzar el servei de préstec i coordinar la posada en marxa 

de  totes les activitats de dinamització lectora. 47 

                                                 
47 Veieu com a exemple  l’annex sobre la Programació Anual curs 2007-08. La concreció de les 
accions programades dins el Projecte Punt Edu l’apartat corresponent del Pla de Centre del curs 
2007-08 
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Vam poder comptar amb una mestra encarregada del projecte “puntedu”  

entusiasta de la lectura i de l’ofici de “fer de mestre”,  que va ésser l’encarregada 

de la Biblioteca des de l’any 1993 fins que es va jubilar. Actualment continua 

venint a l’escola voluntàriament fent tasques de manteniment de biblioteca i 

preparació d’activitats de dinamització lectora. En els moments actuals de 

retallades i manca de personal,  la seva ajuda és molt important per l’escola i molt 

valorada per l’actual encarregada de la Biblioteca Escolar.  

 

7. 1. 3. Pla Lector 

Des del curs 2011-12 el Departament inicia l’actuació de l’Impuls de la Lectura a 

tots els centres escolars48.L’escola dins les activitats proposades pel Departament 

ha iniciat una reelaboració d’un nou Pla Lector,  fonamentat en els tres eixos: 

Saber llegir,  llegir per aprendre i el gust per llegir.  

Comptem amb el bagatge de totes les nostres experiències prèvies ja endegades en 

el Centre  al llarg dels anys i continuem entenent  la biblioteca escolar com a  part 

integrant del procés educatiu. Orientem la biblioteca com una eina bàsica en 

l’adquisició de la lectura i l’escriptura,  com una eina per a desenvolupar les 

capacitats per a informar-se i accedir al coneixement de l’aprenentatge i de la 

cultura. 

Dins les actuacions que hem impulsat amb el nou pla lector emmarquen una nova 

activitat:  

Els acompanyants de Lectura. Iniciat el passat curs 2012-13 amb la idea 

d’implicar el màxim la comunitat educativa en el procés d’aprenentatge dels 

nostres alumnes. S’ha plantejat com una activitat lúdica per reforçar el gust per la 

lectura dels nens i nenes de segon. 

                                                 

48 El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de 
l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix com a 
objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'educació 
bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura. 
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Durant el tercer trimestre,  cada divendres a la tarda van venir familiars d’alumnes 

de l’escola com a voluntaris. Cada acompanyant agafava un alumne i llegien junts 

durant mitja hora aproximadament. L’èxit d’aquesta activitat va ser absolut. Van 

participar pares,  mares,  germans,  avis,  etc… i de totes les procedències.  

  

7. 2. Tractament de les llengües estrangeres 

La nostra escola va impartir com a primera llengua estrangera el francès fins al 

curs 2008 -09. En el cicle superior es feia l’anglès com a segona llengua 

estrangera des del 2001-02. 

Per tant durant els anys d’arribada massiva d’alumnes nouvinguts a les nostres 

aules vam impartir dues llengües estrangeres en el cicle superior. Als nens i nenes 

d’incorporació tardana solament se’ls assignava una llengua estrangera,  la que era 

més propera al seu bagatge cultural  (llengua que havia estudiat en el seu país 

d’origen,  etc. . . ).  

En els casos on vam tenir (i tenim)  nens i nenes que tinguessin com a llengua 

materna una de les dues llengües hem aprofitat al màxim les seves aptituds com a 

model fonètic,  com a lector i en el treball cooperatiu de conversa amb els altres 

alumnes. També sempre s’ha intentat parlar amb la família perquè posés a 

disposició de l’alumne lectures més avançades i quaderns d’escriptura perquè en 

el moment del treball individual el nen/a pogués treballar la seva llengua a un 

ritme més adient per al seu nivell avançat.  

Davant la posada en marxa de la sisena hora que ens permetia ampliar l’horari de 

la segona llengua estrangera i la imminent jubilació del mestre que ocupava la 

plaça de llengua francesa com a primera llengua estrangera,  l’escola va decidir 

presentar un pla d’innovació de llengües estrangeres. 49 

 

                                                 
49 Pla experimental de llengües estrangeres per a Centres educatius de titularitat del Departament 
d’Educació (Programa C de l’Ordre EDU/201/2008, de 30 d’abril) 
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7. 2. 1. Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) 

Es desenvolupava durant tres cursos i va esdevenir l’oportunitat d’incorporar a 

l'aula la metodologia per projectes i impartir blocs de continguts curriculars 

(AICLE) 50 en una llengua estrangera. 

El nostre projecte es titulava: “Caminem cap a l’anglès com a primer llengua 

estrangera sense oblidar-nos del francès”51 i, tal i com el seu nom indica, era un 

pla per ordenar la transició d’una llengua a l’altra. Contemplava tota la 

redistribució horària de les llengües estrangeres  de manera gradual i la intenció 

d’incrementar les hores d’anglès per als alumnes que s’anaven incorporant a 

aquest com a primera llengua,  impartint durant un trimestre l’àrea de  música en 

anglès  utilitzant la metodologia AICLE en el CM i CS.  

Es va triar la música com a àrea curricular en metodologia AICLE  per les 

característiques especials en què es fa la música en el nostre centre i aprofitant 

l’avinentesa que la mestra especialista de música comptava amb el títol de cinquè 

de l’EOI i un molt bon domini de la llengua anglesa. 

La mestra de música aplica la metodologia Dalcroze a les seves classes. Aquesta 

metodologia implica un aprenentatge de la música a través del cos i del moviment 

amb una audició,  una creació i una improvisació totalment actives. A Primària,  

les seves capacitats motrius són molt bones per continuar desenvolupant el sentit 

musical a través del cos Això facilitava que els nens i nenes de  CS fossin capaços 

d’entendre en llengua anglesa les ordres i el vocabulari que s’aniria  introduint 

relacionat amb l’àrea instrumental. D’aquesta manera el disseny de les unitats de 

programació segueixen el mateix esquema durant tota la primària canviant,  

únicament,  la llengua vehicular amb la qual s’imparteix.  

La cançó també té una enorme importància en aquesta escola i durant el trimestre 

que s’implanta la llengua anglesa a l’àrea de música les cançons que es treballaran 

són en anglès aprofundint al màxim en la seva correcta  pronunciació. 

                                                 
50 AICLE: Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres. En anglès CLIL: Content 
Language Integrated Learning,  
51 Veure annex Projecte Pla Experimental de llengües estrangeres. 
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Amb l’aprovació del projecte PELE, l’Especialista de Música va rebre formació 

en la metodologia AICLE sufragada pel Departament a la Universitat de Norwich 

(Anglaterra) durant tres mesos. La valoració d’aquesta formació va ser molt 

positiva per part de l’escola i de la mestra participant doncs li va permetre 

dissenyar i programar totes les unitats que ha estat impartint durant aquests anys. 

L’impacte en els alumnes d’aquesta formació és evident,  doncs ja vaig apuntar en 

l’apartat de les proves de CB com els resultats de la Llengua estrangera eren els 

únics que realment valoràvem i del que ens sentíem d’orgullosos. La comparació 

amb tota Catalunya i amb escoles que han fet anglès, moltes d’elles des de 

parvulari, no ens és tant desfavorable. I en l’apartat  de la comprensió oral és on 

sempre hem tret els millors resultats52.  

 

7. 2. 2. El Francès com a segona llengua estrangera.  

El Francès va continuar en el nostre centre com a segona llengua durant quatre 

cursos més. Vam seguir escrupolosament tota la planificació de transició que 

havíem proposat amb el PELE53,  fins a deixar establert el currículum de francès 

adaptat com a segona llengua estrangera,  bàsicament a nivell oral i en el Cicle 

Superior de Primària amb una assignació horària de dues hores setmanals.  

La supressió de la sisena hora,  que ens va agafar a tots per sorpresa i que ni tan 

sols intuíem quan vam iniciar el PELE, ens va obligar a replantejar-nos la 

distribució horària de totes les matèries. El francès va continuar un any més però 

retallant les hores que s’hi dedicaven i finalment el claustre va fer una reflexió 

sobre el plantejament de mantenir la segona llengua estrangera en el nostre 

projecte d’escola. Finalment el claustre va valorar l’opció de suprimir el francès. 

Les raons que varen avalar aquesta decisió van ser: 

- El poc temps dedicat a la matèria feia que en realitat no es fessin  avenços que 

es consolidessin en aquesta llengua,  sobretot perquè després el seu 

aprenentatge no tenia continuïtat a l’ESO. En canvi, això no passava quan es 

feia l’anglès com a segona llengua perquè,  tot i treballar-la a nivell oral i de 

                                                 
52 Veure annex  Històric de resultats de les Competències Bàsiques 
53 Veure Annex  Projecte Pla Experimental de llengües estrangeres (Pele  pàg 5) 
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forma introductòria,  els nens continuaven el seu aprenentatge a l’Institut on 

només es pot triar, com a llengua estrangera a primer d’ESO, l’anglès ja que el 

francès no s’ofereix, com a optativa,  fins a tercer d’ESO.  

- El tant per cent elevat d’alumnes que ja compten amb una llengua materna 

que no és ni el castellà,  ni el català sempre els ha dificultat l’aprenentatge 

d’una segona llengua estrangera. En les circumstàncies en què es plantejava la 

supressió del francès (classes amb elevat nombre d’alumnes,  reducció de 

professorat que no ajudava a la planificació de grups flexibles,  etc. . ) vam 

optar per afegir les hores que es dedicaven al francès a consolidar bé 

l’aprenentatge de la llengua catalana.  

 

7. 2. 3.  Intercanvi amb l’escola pública de Montastruc-la-Consellèire 

He cregut oportú fer un apartat de l’Intercanvi perquè va ser una de les 

experiències més reeixides i que més bons resultats ens ha donat a l’escola pel 

que fa a l’impuls d’aprenentatge d’una llengua estrangera,  com a activitat de 

convivència per a tots els alumnes i les seves famílies i pel que implicava el 

coneixement d’una altra cultura i formes de viure 

Des del curs 1988-89 al curs 2009-10 ,  l’escola va institucionalitzar un intercanvi 

escolar amb nens i nenes de l’escola publica de Montastruc,  un poble prop de 

Toulouse com a suport a l’aprenentatge del francès. 

Aquesta activitat tenia  una durada d’una setmana i els nens i nenes eren allotjats 

per les famílies tant a Montastruc com a Sant Pere. Durant el dia es realitzaven 

activitats conjuntes de caire lúdic o educatiu. Al començament de l’intercanvi era 

fàcil allotjar els nens francesos amb les famílies dels nens santperencs,  però a 

mesura que l’ immigració va anar creixent a l’escola,  les condicions dels 

habitatges,  les  situacions familiars i laborals del pares de l’alumnat van anar 

canviant. Això va anar creant situacions en les quals l’intercanvi escolar nen per 

nen era difícil de realitzar,  però l’escola no volia renunciar a aquesta experiència 

considerant que era molt profitosa per a tot l’alumnat. 
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El Centre tampoc volia que els nens que no podien allotjar cap alumne francès 

deixessin de viure l’experiència per la qual cosa,  amb l’ajut de l’AMPA que 

s’encarregava de mobilitzar a tots els pares, s’aconseguia  que aquelles famílies 

que no podien allotjar nens participessin en l’intercanvi preparant algunes de les 

activitats que feien tots els nens (festa de comiat amb la preparació d’un sopar 

amb degustació dels plats i dolços típics les diferents cultures,  preparació de 

pícnic per les sortides,  etc. ). Gràcies a l’ajut de les famílies,  la subvenció de 

l’Ajuntament santperenc (que pagava la despesa integra de l’autocar) i l’AMPA 

es va aconseguir  que la quasi totalitat dels alumnes del Cicle Superior poguessin 

participar en les activitats de l’intercanvi amb tota normalitat.  

Durant tots els anys que es va fer l’intercanvi es van produir situacions molt 

curioses que ara,  amb la perspectiva dels anys que han passat sobten una mica,  i 

fins i tot podrien ser qualificades d’irresponsables. Per exemple,  sempre hi havia 

un mestre que feia el desplaçament al poble francès amb el seu cotxe particular i 

la resta (mestres i alumnes) anàvem amb l’autocar. Un dels motius pel qual dúiem 

el cotxe era perquè alguns dels nens o nenes que ens emportàvem mai tenien els 

papers en ordre... Quan encara no tenien permís de residència a Espanya 

necessitaven un visat per passar a França que normalment no tramitaven. Però a 

l’hora de marxar,  fèiem firmar un paper als pares a l’Ajuntament i ens els 

emportàvem. Això sí,  sempre amb el neguit que ens paressin a la Jonquera i ens 

demanessin els papers de tots els alumnes. Llavors sabíem que dos o tres no 

passarien el control i seria el mestre amb el cotxe el que els tornaria a Sant Pere,  

mentre els altres continuarien cap a Montastruc. Però era un risc que corríem 

davant la perspectiva de no privar a cap nen o nena de l’experiència de 

l’intercanvi.  

Curiosament l’alumnat de l’escola francesa era d’una tipologia molt diferent al 

nostre. Montastruc-la-Conseillère és un poble a prop de Toulouse considerat 

quasi un barri residencial d’aquesta capital. La majoria de les famílies de l’escola 

són de classe mitja alta,  que treballen en indústries de Toulouse amb unes 

vivendes de grans dimensions. Alguns dels nostres nens quedaven impressionats 

per les mides de les cases i el ritme de vida que es desprenia de les condicions 

d’aquestes. En el cas contrari,  els nens francesos gaudien vivint en petits 
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apartaments i podent sortir a jugar una estona tots junts pel poble amb els nostres 

nens. La tipologia d’habitatge disseminat que hi havia al poble francès impedia 

que els nens es poguessin relacionar entre ells fora de l’horari escola. Tot el 

contrari del que passava a Sant Pere. Els mestres francesos valoraven molt 

positivament que els seus alumnes poguessin veure diferents maneres de viure i 

es relacionessin amb nens de diferents cultures.  

Malauradament el francès es va  deixar d’impartir com a llengua estrangera a la 

nostra escola i aquest fet va ser un dels motius que s’acabés aquesta activitat que 

tan bon record va deixar amb tots els nens i nenes que la van gaudir. 

 

7. 3. L’educació artística.  

M’agradaria començar aquest apartat dient que crec a la nostra escola sempre hem 

estat afortunats en el tractament de l’educació artística i especialment en l’àrea de 

música.  

Quan vaig arribar a l’Escola Llagut,   la mestra de música era una persona externa 

al centre pagada per l’AMPA i no va ser fins al curs 1995 – 96 que es va  crear la 

plaça de especialista de música per part del Departament d’Ensenyament. No 

obstant,  tots els mestres de música que jo recordo en l’escola,  tant els 

subvencionats per l’AMPA com els adscrits pel Departament,  han estat mestres 

molt compromesos amb la seva feina amb una gran professionalitat i capacitat per 

organitzar activitats conjuntes a tota l’escola. 

Per altra banda,  el claustre sempre ha mostrat una especial predisposició a 

organitzar diades,  representacions i activitats teatrals per a diferents festes i 

celebracions. La conjuntura d’aquests dos fets dóna com a resultat que tenim en el 

Centre una tradició de treballar l’expressió artística en tots els seus àmbits (teatral,  

musical i plàstic). Si quan érem una petita escola era fàcil organitzar 

esdeveniments festius i culturals,  aquesta tradició s’ha intentat mantenir fins a 

l’actualitat tot i que el nombre d’alumnes sigui molt més elevat.  

Quan l’índex de nens estrangers va començar a augmentar a les nostres aules,  

vam sentir pel poble els primers comentaris negatius sobre aquesta situació. 
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Alguns santperencs,  en molts casos sense vinculació directa amb l’escola,  es 

permetien argumentar els desavantatges i els inconvenients que tindrien pel 

rendiment escolar dels nens i per la marxa de l’escola l’augment dels nens i nenes 

immigrants. 

Aquests comentaris van anar creixent en intensitat i el Claustre de l’escola va 

decidir que el que calia era augmentar la presència dels nostres alumnes al 

municipi i obrir l’escola encara més al poble i a les famílies. Calia que féssim 

activitats on tothom pogués apreciar el grau d’integració que tenien els nostres 

alumnes i com els nouvinguts enriquien amb les seves vivències a tot l’alumnat 

sense baixar el nivell d’aprenentatge.  

És per això que vam intensificar les col·laboracions amb les festes que 

organitzava el municipi,  lectures poètiques,  festivals,  cantades,  jornades de 

portes obertes,  etc.  

L’àrea de música sempre va ser i és  una de les nostres aliades a l’hora de preparar 

molts esdeveniments.  

 

7. 3. 1.Projecte de Cant Coral 

El projecte de cant coral escolar es va iniciar el curs  1998 – 99 i continua vigent a 

l’actualitat. Implica dues maneres pedagògiques d’actuació: una més interna i 

curricular a través d’activitats programades pel propi centre i l’altra més externa  

prenent part en les festes locals del nostre municipi.  

Totes dues impliquen un treball escolar intens de preparació i assajos que es 

concreten en concerts,  col·laboració en actes institucionals,  col·laboracions 

teatrals,  participació en grans cantades (Cantània,  trobada de Corals),  oberts a 

tothom i on les famílies poden participar gaudint del treball dels seus fills.  

Els concerts  que es fan a final de curs sempre tenen un fil conductor relacionat 

amb el projecte interdisciplinari que s’està treballant. 

Tot i la redistribució horària que va implicar la supressió de la sisena hora,  

l’escola ha optat per mantenir el cant coral com a matèria curricular. En 

l’actualitat cada cicle compta amb la seva coral i una hora setmanal de treball de 
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cant coral dins l’horari escolar. També som conscients que la realització d’aquesta 

activitat està molt lligada a la nostra especialista de música amb destinació 

definitiva en el Centre. La seva manera de treballar dins l’àrea de música (basada 

en la metodologia Dalcroze),   la seva capacitat per a portar corals de més de 

cinquanta alumnes i la seva empenta fa que possiblement fos un projecte que es 

veiés afectat per un canvi de titular en l’educació musical del Centre.  

En les nostres corals canta tothom,  mai s’ha fet una tria d’alumnes. Els nens 

nouvinguts sempre han assistit a les activitats artístiques des del primer dia 

d’incorporació a l’escola. És precisament amb aquests nens on hem obtingut uns 

dels resultats més espectaculars per la rapidesa com s’aprenen la lletra de les 

cançons,  la disponibilitat que mostren per a treballar la plàstica i les seves ganes 

de participar.  

També sempre s’ha procurat que en les activitats artístiques hi haguessin petites 

pinzellades de les diferents cultures presents en l’escola. Això es tradueix en 

cançons,  lectura de poemes,  recitació de dites orals,  explicació de contes,  

exposicions,  etc. . .en les llengües africanes,  en romanès,  holandès,  francès, 

etc...sempre segons la presència d’alumnes en l’escola de les diferents 

procedències. 54 

 

7. 3. 2. Coral Juvenil 

La Coral Juvenil és una iniciativa de la nostra mestra especialista de música que 

es desenvolupa en horari extraescolar actualment subvencionada per l’Ajuntament 

i l’Associació Coral Les Veus del Fluvià.  

Es tracta d’una Coral formada per alumnes de l’escola del Cicle Superior i ex 

alumnes del Centre que van a l’Institut de Castelló d’Empúries. 

Els concerts de la Coral Juvenil assoleixen un grau de qualitat molt elevat. Cal 

pensar que els participants en aquesta coral no han tingut cap ensenyament 

musical fora de l’àmbit escolar. Ara bé,  per les aptituds musicals que tenen els 

                                                 
54 Veure annex.  Un coro escolar para la integración”. Cuadernos de Pedagogía.  
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seus membres i  per l’alt grau d’implicació que demostren els participants sempre 

han tingut uns resultats,  que m’atreviria a qualificar, d’espectaculars.  

Els assajos es fan un dia a la setmana i a la mateixa aula de música de l’escola. 

L’assistència és totalment voluntària. Permet als alumnes del Centre que així ho 

desitgen aprofundir en el cant coral i als alumnes que deixen l’escola continuar 

practicant l’activitat coral i estar en contacte amb l’escola.  

La coral Juvenil té ja vuit anys d’antiguitat i és un element integrador important,  

sobretot  de les nenes d’origen estranger ja que moltes d’elles troben, en aquesta, 

una activitat gratificant que els permet continuar cantant amb els seus companys i 

fer sortides per a realitzar concerts,  trobades amb altres corals arreu de Catalunya 

i fins i tot a l’estranger.  

 

7. 4. L’Activitat física i l’esport.  

L’Escola Llagut es va acollir al Pla Català de l’Esport 55 des del curs 2007-08  

amb el qual vam veure la possibilitat de trobar un recolzament econòmic i 

d’assessorament per a les activitats d’Educació Física que ja organitzàvem. 

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la 

pràctica d’activitats físiques i esportives. Més concretament,  dins els objectius 

que va marcar el mateix Departament en  podem destacar els  següents (en negreta 

assenyalem els que creiem que tenen una especial incidència en una escola com la 

nostra): 

− Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de 

l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària,  amb una incidència 

especial en el col·lectiu de noies.  

− Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives,  

cercant la participació per damunt de la competitivitat.  

                                                 
55 Els Departaments d’Educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim 
mitjançant la Secretaria General de l’Esport, van acordar a finals del 2004 impulsar el Pla Català 
d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en 
activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar 
aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables. 
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− Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar,  facilitant 

l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar,  i en especial dels 

nouvinguts.  

− Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la 

tolerància,  el respecte als altres i a les regles,  la confiança en un mateix,  

l’esforç de superació,  l’autocrítica,  l’autonomia,  la capacitat de decisió,  

l’autogestió,  la cooperació,  el treball en equip,  entre d’altres.  

− Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits 

saludables que contribueixin a un millor benestar.  

− Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la 

gestió de les associacions esportives escolars de nova creació. 56 

Actualment  les retallades es deixen notar amb força també en aquest programa. 

S’ha rebaixat la quantitat que s’atorgava com a subvenció per a l’organització  de 

les activitats i els pagaments es fan amb un gran endarreriment. També algunes 

de les activitats que s’organitzaven des dels Consells Comarcals i que assolien un 

gran èxit de participació s’han vist reduïdes o suprimides (les jornades de 

formació del dinamitzador i les jornades esportives dels dissabtes són les que més 

han sofert la tisorada econòmica).La participació en el Pla Català genera una gran 

quantitat de paperassa,  molta feina fora d’horari escola  de trobades de 

coordinació,  d’acompanyament als alumnes en les trobades del dissabte,  etc. 

L’escola ha tingut la sort de comptar amb una especialista d’Educació Física que 

juntament amb l’AMPA de l’escola no han escatimat esforços ni temps perquè el 

Pla tirés endavant.  

Les activitats que s’han dut a terme en la nostra escola sota el paraigua del Pla 

Català de l’Esport i que tenen continuïtat en l’actualitat són: 

− Esport extraescolar un dia a la setmana a un preu veritablement reduït i 

assequible a totes les famílies dels nens i nenes de primària.  

− Participació en totes les trobades que organitza el CCAE els dissabtes 

amb un cost zero per les famílies. Aquestes trobades són molt enriquidores 

per als nens i nenes ja que surten fora del municipi i es troben amb altres 

nens i nenes d’altres pobles. El sentiment de pertinença que es pretén 

                                                 
56 Extret dels Objectius del Pla Català de l’Esport. www.gencat.cat/ Departament de la 
Presidència/ Secretaria General de l’Esport 
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treballar a l’escola amb els nens estrangers,  sentint seva l’escola i el 

poble, s’enforteix amb el contacte amb nens d’altres centres escolars i 

d’altres municipis tot participant en competicions esportives on sempre es 

prima la participació vers la competitivitat. Aquesta activitat és una de les 

que ha vist disminuir la seva freqüència en el darrer curs per problemes de 

finançament.  

− Cursos de Natació dins l’horari escolar per a tots els nens i nenes del 

Cicle Mitjà  inclosos com a matèria obligatòria dins l’àrea d’Educació 

Física. Per a la realització d’aquesta activitat cal desplaçar-se a la piscina 

coberta de Roses i gràcies a l’ajut de l’Ajuntament, que subvenciona 

l’autocar,  al PCE i l’AMPA, que subvencionen la despesa corresponent a  

monitoratge i accés a la piscina,  s’aconsegueix que pugui ser obligatòria 

per a tothom dins l’horari escolar i amb cost zero. 

Considerem molt important aquesta actuació  per al benestar dels nens i 

nenes de Sant Pere ja que havíem comprovat a l’escola com molts dels 

nostres alumnes provinents de famílies magrebins i gambianes no sabien 

nedar. Aquest fet és realment preocupant en una població com Sant Pere 

ubicada enmig del golf de Roses, amb una de les platges més llargues de la 

Costa Brava i amb el riu Fluvià travessant el municipi. Fou per aquest 

motiu que el Centre,  vetllant la igualtat d’oportunitats, va creure oportú 

instaurar la natació obligatòria durant dos cursos escolars per a tots els 

alumnes. La participació en aquestes classes de natació és del 100% de 

l’alumnat. Encara que al principi l’escola va tenir problemes amb alguna 

família d’origen magrebí,  que no acabava de veure clar que les seves filles 

anessin a la piscina i que es posessin el banyador, la insistència del Centre 

en l’obligatorietat de l’activitat i el benefici que això podia representar pel 

benestar de les seves filles va aconseguir que hi acabessin participant. 

− Curset de vela i windsurf per al Cicle superior. És una activitat 

adreçada als alumnes de cinquè. Són diverses sessions durant el mesos de 

maig i juny.Com que és una activitat que es realitza en horari escolar i dins 

l’àrea d’educació física és obligatòria per a tots els nens i nenes. 
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S’aconsegueix que l’activitat sigui completament gratuïta gràcies a la 

col·laboració de l’AMPA  i a les subvencions que es concedeixen a 

l’escola de Vela que cobreixen les despeses de monitoratge i material. 

L’escola considera que aquesta és una activitat molt integradora perquè 

facilita l’accés a uns esports que són considerats d’elit a tots els nens i 

nenes. La proximitat amb la platja i les facilitats que té el municipi de Sant 

Pere per a la pràctica de la Vela i del Windsurf fa que aquest curset tingui 

molt sentit i que tots els nens i nenes acabin el cicle superior tenint unes 

mínimes nocions sobre aquests esports amb els quals,  una gran quantitat 

d’ells,   difícilment haurien pogut entrar en contacte si no hagués estat amb 

la intervenció de l’escola.  
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8. Mesures que aplica l’escola per a afavorir la igualtat i la 
correcta integració dels nens nouvinguts.  
 

8. 1. Pla de conversa 

El nostre Pla de conversa va ser una actuació, que tot i ser  molt senzilla va 

obtenir uns resultats molt gratificants. En l’actualitat té la seva continuïtat en 

Educació Infantil,  on la mecànica que es va establir dels tallers sempre ens ha 

resultat molt útil.  

El primer curs que vam posar en marxa el Pla de Conversa, el 2003-04, vam tenir 

un P3 on dels 13 alumnes matriculats,  solament 2 eren de famílies catalanes. Era 

el segon curs que tenia l’índex més alt d’immigració en un nivell. A més ens 

trobàvem amb el fet que la majoria dels nens estrangers eren magrebins i 

gambians i, degut a que no havien anat a la llar d’infants, desconeixien totalment 

el català. 

Amb solament dos nens catalano-parlants a la classe i la mestra vam considerar 

que faltaven models de conversa i estímuls perquè els nens i nenes poguessin anar 

assolint la llengua catalana. En previsió d’aquesta situació ja teníem el Pla de 

conversa dissenyat,  només calia el moment d’implementar-lo.  

Una de les actuacions que crec que val la pena destacar són els “tallers de 

conversa”. Aquests es feien diàriament  amb una durada de quinze a trenta minuts 

i barrejant alumnes no catalanoparlants amb catalanoparlants de diferents nivells 

(P3,P4 i P5). S’intentava que els nens no catalano-parlants tinguessin com a 

model el mestre  i també els seus companys que parlaven en català,  que ajudaven  

a que la conversa fos dinàmica,  més viva i més motivadora. Els nens catalano-

parlants,  sobretot els de P3,  també gaudien molt d’aquests tallers perquè els 

permetia treballar amb nens d’altres nivells. A part del taller de conversa també hi 

havia altres activitats que es feien barrejant els nens dels diferents nivells: taller de 

medi,  taller de plàstica,  etc. En l’època en què es va implementar el Pla de 

conversa la ràtio d’alumnes per classe era molt baixa i això facilitava molt el 

treball per tallers. En l’actualitat, amb 27, 26 i 24 alumnes de P3,  P4 i P5 
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respectivament,  l’escola ha de dedicar una part considerable del seu reforç al 

parvulari per poder tirar endavant qualsevol activitat d’aquest tipus.  

 

8. 2. Pla estratègic 

Per a fer front al repte d’acollir a tots els alumne nouvinguts que no coneixien la 

nostra llengua i per assegurar la seva ràpida i eficaç integració al sistema escolar,   

l’equip directiu del Centre va dissenyar un Pla Estratègic (2004 – 2008). El seu 

objectiu principal era potenciar l’ús i l’aprenentatge del llenguatge per a tots els 

alumnes de l’escola,  fent especial incidència en el fet que els alumnes estrangers 

aprenguessin amb el mínim temps possible la llengua catalana per tal d’integrar-se 

amb normalitat a la vida de l’escola i del municipi. Dels tres objectius bàsics que 

es proposava el Pla,  dos tenien especial incidència en el tractament de la 

diversitat del Centre.  

1. Aconseguir que els nostres alumnes adquireixin les capacitats bàsiques de primària 

en un grau suficient per a poder continuar els estudis de l’ESO sense dificultats.  

2. Aconseguir que els alumnes estrangers (tant en les etapes d’educació infantil com 

primària) aprenguin de la manera més ràpida i eficaç  la llengua catalana per  

integrar-se amb normalitat i el més aviat possible en el sistema educatiu català.  

3. Potenciar  i aconseguir una relació fluïda i de total cooperació entre tots els 

estaments implicats  en  la nostra comunitat educativa i el nostre municipi per 

aconseguir un ensenyament de qualitat. 57 

La posada en marxa de les actuacions i dels acords que es derivaren del Pla va 

representar una sotragada important en la vida de l’escola i va implicar tota la 

comunitat educativa. En el contracte que es va fer amb el Departament58 

s’especifiquen totes les actuacions que es van dur a terme,  amb la seva 

temporització i els indicadors d’avaluació.  

El pla estratègic,  lligat al pla de conversa va donar molt bons resultats. Posaré un 

exemple:  el curs 2005-06 va entrar a l’escola un P3 de 15 alumes. Solament tres 

eren de famílies catalanes,  la resta eren estrangers. Es donava la casuística que hi 

                                                 
57 veure annex  Pla estratègic. 
58 Veure annex  Contracte del pla estratègic. 
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havia dues parelles de germans bessons que tenien com a llengua materna l’àrab i 

que no havien anat a la guarderia. En aquest cas vam que pensar que seria difícil 

que els nens i nenes de llengua àrab i amazig agafessin el costum de parlar en 

català entre ells,  donat que representaven el gruix d’alumnes més gran del grup i 

donada l’existència dels germans que,  evidentment, ja parlaven entre ells en la 

seva llengua materna. 

Es van primar els desdoblaments dels grups d’Educació Infantil per a realitzar els 

tallers de conversa i fixant-nos en uns dels objectius que ja marcava el Pla de 

conversa: 

“Aconseguir que el català sigui la llengua utilitzada en els jocs espontanis per als nens 

que acaben l’Educació Infantil i el Cicle Inicial. ”  

Vam aconseguir que els nens de P3,  fins i tot en el pati,  tinguessin sempre una 

mestra al seu costat que jugués amb ells i els ensenyés i controlés el vocabulari de 

l’hora d’esbarjo (sorrador,  pala,  etc.) Aquesta mestra també era la dinamitzadora 

del joc intentant que els nens i les nenes es barregessin per jugar i no es quedessin 

solament amb els que parlaven com ells. Donat que  els nens entraven en un món 

escolar i  un vocabulari nous. . .van avançar molt ràpidament i avui en dia podem 

dir el seu nivell de coneixement de la llengua catalana és el mateix que el dels 

seus companys que van tenir el català com a llengua materna. La prova més 

evident és que aquests germans que són bessons parlen entre ells en català. Aquest 

és un fet que han observat a casa seva i ja passa amb més germans de l’escola. 

Segons ens expliquen les famílies quan hi ha una conversa entre tots els membres 

s’utilitza la llengua materna,  però quan els nens  parlen entre ells,  tot i estar a 

casa,  parlen en català. Difícilment observem grups de nens de la mateixa 

nacionalitat que han començat l’escolarització en el nostre centre que parlin entre 

ells en la seva llengua un cop han assolit l’aprenentatge del català.  

Un altre aspecte important és que amb el Pla estratègic vam crear canals de 

comunicació i cooperació entre Ajuntament,  Consell Comarcal, AMPA,  

Departament d’Ensenyament i el propi Centre. Es van establir trobades 

periòdiques entre tots els estaments i sobretot es va estrènyer molt més la relació 

amb els Serveis Socials del municipi. En una escola de la nostra tipologia,  avui 
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en dia no podríem tirar endavant la nostra tasca educativa sense l’Ajut de tots 

aquests estaments. 

També es va engegar un treball més intens amb l’AMPA per implicar d’una 

manera activa a totes les famílies dels nostres alumnes en la vida educativa del 

Centre.  

Un altre aspecte en el qual vam treballar molt i varem aconseguir resultats positius 

ha estat la participació de tots els nens i nenes en les sortides i activitats 

extraescolars que organitzàvem. Havíem constatat els darrers anys que,  a mesura 

que anava augmentant el tant per cent d’alumnes de nacionalitat estrangera i 

d’incorporació tardana en el nostre centre,  el percentatge de participació dels 

alumnes en les sortides,  activitats culturals i activitats extra-escolars que 

programava el centre anava disminuint (sempre havíem pogut comptar amb 

pràcticament el 100% dels alumnes i en aquell moment van començar a notar una 

davallada progressiva). La majoria dels nens i nenes que no prenien part en 

aquestes activitats fora del recinte escolar  eren estrangers i provenien de famílies 

amb dificultats econòmiques. Així, es van engegar una sèrie d’actuacions,  amb 

l’ajut de l’AMPA,  per obtenir subvencions per aquestes activitats. També 

iniciàrem el Pla individual de Gestió dels Ajuts de llibres que atorgava el MEC 

que mereix un apartat propi i explicaré més endavant. 

Associades a les accions de recerca de finançament vam desenvolupar unes 

accions de sensibilització amb els pares i mares per conscienciar-los de la 

importància de la participació dels seus fills en tots els actes que organitzava 

l’escola.  

A l’Escola Llagut sempre hem primat la realització de sortides. Veiem com alguns 

dels nostres alumnes,  tot i portar uns anys a Sant Pere són desconeixedors del 

nostre patrimoni arquitectònic i natural més proper. És de cabdal importància que 

tots els nens i nenes puguin assistir a les sortides que organitza el Centre,  entre 

altres motius perquè segurament no hi anirien si no fos amb l’Escola.  
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8. 3. Pla LIC 

El maig del 2004 es creava la Subdirecció per a la Llengua i la Cohesió Social59,  

que presentava,  pocs mesos després,  el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social 

(Pla LIC) .  

Aquest Pla proposava: 

”garantir la igualtat d'oportunitats per accedir a una educació de qualitat per a tothom,  

respectar la diversitat cultural i consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador 

d'un projecte educatiu plurilingüe fonamentat en els valors de la convivència,  l'equitat i 

la inclusió escolar i social de tot l'alumnat. ” 

El Departament d'Ensenyament creava un equip d'assessorament en llengua, 

educació intercultural i cohesió social (ELIC) a cada servei territorial,  la  funció 

dels quals era ajudar als centres escolars a concretar i dur a terme les accions que 

proposaven.  

Es creaven també les aules d’acollida per assegurar la bona atenció de l’alumnat 

nouvingut. Per coordinar les diferents actuacions que el centre havia de preveure 

per aplicar el Pla LIC es creà en cada Centre Escolar el càrrec del  coordinador 

de llengua,  interculturalitat i cohesió social (CLIC)  

 

8. 3. 1. Aula d’Acollida 

L’Escola Llagut disposà d’una Aula d’Acollida des del curs (2004-05). Ja he fet 

referència en l’apartat històric com va ser un dels primers centres amb aquest 

recurs degut a l’alt percentatge d’immigració que tenia l’escola en aquell 

moment.  

El nombre d’alumnes atesos  variava cada curs encara que, en els primers anys de 

funcionament, estava al voltant d’una dotzena de nens. Es prioritzava sempre 

l’assistència a l’Aula d’Acollida per als nens que feia  menys temps que s’havien 

incorporat al Sistema Educatiu Català. 

També he apuntat anteriorment que el curs 2011-12,  paral·lelament a la supressió 

de la sisena hora,  es va reduir la dotació de l’Aula d’Acollida del centre a mitja 

                                                 
59  Decret de reestructuració del Departament d'Ensenyament (decret 282/2004) 
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jornada. És ben cert que en els dos cursos anteriors a aquest fet, l’arribada de 

nens nouvinguts havia començat a disminuir i també disminuïa la quantitat 

d’alumnes que complien el primer requisit per a ser atesos en aquesta aula 

(alumnes incorporats de nou al sistema educatiu a Catalunya,  els darrers 24 

mesos) 

Però,  la normativa de les aules d’acollida també deia que 

“caldrà atendre els nens i nenes que per la seva competència lingüística o pel seu nivell  

de coneixements bàsics requereixin una atenció educativa específica”. 

Donades les característiques del nostre centre,  amb un 55% d’immigració totals 

en aquells moments i que arribava a ser un 80 % en algunes aules i el baix nivell 

cultural de les famílies nouvingudes, on en molts casos pare i mare no estaven 

alfabetitzats, evidenciàvem que molts dels nostres alumnes complien aquesta 

segona part del requisit tot i que fes més de dos anys que estiguessin escolaritzats 

a Catalunya. Cal tenir en compte que un gruix dels nens i nenes que eren atesos a 

l’Aula d’Acollida eren nouvinguts procedents d’Àfrica, la majoria sense 

escolaritzar en el seu país d’origen i amb una llengua molt allunyada de la nostra. 

El tutor de l’Aula d’Acollida també donava suport als nivells de parvulari amb els 

tallers de conversa,  on la quantitat de nens procedents de famílies estrangeres 

exigia una dedicació intensa per part de l’escola.  

Però les retallades pressupostàries van poder més que les nostres argumentacions i 

finalment, el curs 2012-13, ja no hem disposat d’aquest recurs.  

L’Aula d’Acollida de l’escola (i   per descomptat la seva mestra, que alhora era la 

Cap d’Estudis del Centre) van fer una tasca importantíssima. No solament vetllava 

pels nens i nenes que arribaven,  sinó que també establia els canals de 

comunicació amb la seva família i els atenia de manera individualitzada, sempre 

que calia fer-ho, amb l’ajut del tutor ordinari del nen. Coordinava totes les 

actuacions d’assistent social,  infermeria,  família i escola que calgués fer. En 

aquest sentit era un gran ajut per al tutor ordinari.  

L’Aula d’Acollida es preocupava del procés d’aprenentatge dels alumnes però  el 

que era més important és que vetllava pel seu benestar personal,  pel seu procés 

d’adaptació a la nova vida i a la nova cultura. Introduïa els nens en un món nou. 
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La tutora de l’Aula d’Acollida va treballar estretament amb el coordinador CLIC 

per a tirar endavant les actuacions sobre la llengua i la cohesió social que es feien 

a l’escola.  

En definitiva,  l’Aula d’Acollida va establir  vies de cooperació entre tots els 

nivells de l’escola i entre els serveis externs al Centre,  la qual cosa va facilitar 

molt la integració dels nens i nenes nouvinguts.  

Posaré un exemple: l’Aula d’Acollida treballava les nostres tradicions més a fons 

que a l’aula ordinària. Un nen nouvingut a sisè vivia la festa de la castanyada a la 

seva aula i amb els seus companys. Prèviament però, havia fet un treball de 

comprensió i explicació a l’Aula d’Acollida del que la festa significava per a 

poder entendre-la,  que òbviament els seus companys de sisè no feien. Aquest 

treball comportava intentar omplir tots els buits sobre les tradicions del nostre país 

que els altres nens i nenes havien adquirit al llarg de la seva escolarització i que 

ell, com a nouvingut, no tenia. Així,  si els nens de parvulari feien panellets,  els 

alumnes de l’aula acollida del primer any també s’afegien al taller, si els de CI 

feien una representació teatral sobre el Marrameu ells hi col·laboraven, etc.... 

 

8. 3. 2. Creació del  CLIC. 

Ja hem vist com el pla LIC instaura la figura del coordinador CLIC a totes les 

escoles. Les nostres coordinadores CLIC han anat al llarg d’aquests anys 

treballant en col·laboració amb l’assessor LIC (exterior al Centre) per  impulsar 

actuacions a diferents nivells: dins l’aula,  a nivell d’escola i en les famílies.  

Una de les primeres tasques que es van dur a terme és reformar el Pla 

d’Acollida 60 per adequar-lo a la nova situació i introduir el protocol d’actuació de 

l’Aula d’Acollida en els nens nouvinguts. 

Un altra actuació que cal destacar del CLIC  es que va ser l’encarregat de 

coordinar el  procés d’elaboració del   Projecte Lingüístic del Centre, tasca que es 

va dur a terme durant dos cursos.  

                                                 
60 Veure annex Pla d’Acollida 
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El document resultant és una bona eina que marca la línia lingüística que segueix 

el centre a tots els nivells. Es contempla la diversitat cultural del centre i es valora 

molt positivament la diversitat lingüística ja que, en la seva elaboració, vam poder 

reflexionar sobre el que ja s’estava fent a l’escola en el tractament de les llengües i 

de la diversitat i deixar-ho escrit.  

En aquest projecte manifestàvem que la relació directa entre l’aprenentatge del 

català i el reconeixement i valoració de la llengua d’origen familiar de l’alumnat 

és important. Òbviament és impossible conèixer les llengües de tots els nostres 

alumnes, moltes d’elles allunyadíssimes dels sistema lingüístic i fonètic del català, 

però arrel del projecte lingüístic vam anar recopilant recursos ja editats o treballs 

que havien anat fent altres centres sobre les peculiaritats de l’aprenentatge del 

català en nens de diferents procedències que ens han estat sempre de gran ajut. 

Un altre aspecte destacable d’aquest Projecte Lingüístic es que va  instaurar la 

conveniència que en els actes com el fi de curs o de Nadal hi hagués una 

representació de la varietat lingüística dels alumnes presents en l’escola. 

 

8.3.3. Xerrades amb les famílies africanes 

Potser una de les tasques més singulars i gratificants de les actuacions LIC és la 

posada en marxa de les xerrades amb les famílies africanes. En principi es 

programen tres xerrades amb famílies gambianes i tres amb famílies marroquines 

en horari escolar. Si la dinàmica dels curs ho requereix es fan algunes sessions 

addicionals.  

El Consell Comarcal col·laborava en aquestes xerrades posant a la disposició de 

l’escola el servei de traducció. Actualment aquest servei s’ha vist afectat per les 

retallades i són els mateixos assistents els que fan la traducció o explicació a les 

mares o pares que encara no tenen un bon domini de la llengua. També en alguns 

temes puntuals participen en les xerrades els Serveis Socials del municipi o 

l’assessor LIC.  

L’escola és la que convoca les xerrades i proposa temes que són d’interès per al 

col·lectiu de mares i pares. 
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Aquestes reunions s’han valorat molt positivament per part de l’escola,  l’ELIC,  

els serveis socials i els propis participants.   

Crec que és bo que posi un exemple de la utilitat d’aquest recurs:  a principi de 

curs sempre es fa una xerrada on es recorda als pares i mares tot allò relacionat 

amb els papers que cal fer quan es reprenen les classes. També se’ls presenta el 

projecte interdisciplinari que es treballarà a l’escola. Aquest darrer punt és 

importantíssim per la bona marxa del projecte.  

Així, fa dos cursos, l’escola va treballar “El Petit Príncep”. A la  xerrada que es va 

fer amb les famílies se’ls va explicar la història del Petit Príncep, els valors que 

transmetia i el que volíem treballar. Les mares (bàsicament les que més 

assisteixen) van quedar entusiasmades amb un “conte tan bonic” que cap dels 

assistents coneixia ni havia sentit anomenar mai. Sense aquesta explicació prèvia 

un gruix important de famílies no entendria la utilitat ni finalitat dels objectes o 

ajuts que els nens  demanen a casa seva per a dur-ho a les classes i tirar endavant 

el projecte61.  

En aquestes xerrades sempre procurem utilitzar suport audiovisual. Una altra 

situació curiosa va ser quan el curs passat dins el nostre projecte interdisciplinari 

“Catalunya i les seves tradicions” una classe de P5 va decidir posar-se com a nom 

“Els diables del correfoc”. Les mares africanes van manifestar la seva indignació 

sobre el fet que a uns nens tan petits els anomenéssim “diables” (Dins la cultura 

islàmica la figura diable-dimoni té un caràcter molt més macabre que en la 

nostra). La xerrada que vam fer  va servir per  explicar el projecte i els hi vam 

mostrar vídeos de correfocs, (i d’altres tradicions catalanes que molts 

desconeixien: castellers, capgrossos, etc.). Les mares van entendre el sentit del 

nom i van quedar més tranquil·les. 

 

                                                 
61 Per exemple: Els nens de parvulari demanaven a la mare un test per a plantar la “seva flor”. 
Sense un coneixement de la història del Petit Príncep és difícil entendre el significat d’aquesta 
acció. Els nens de CS van decidir treballar, com aspecte relacionat amb la novel·la, Àfrica. Les 
famílies van col·laborar molt activament facilitant-nos objectes, llibres, fotografies, vestits, per a 
fer una exposició, van fer xerrades amb els nens i van organitzar un taller de pintura de mans amb 
henna. 
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8. 4. Menjador Escolar. 

El curs 2004-05, després d’observar que hi havia nens de famílies de religió 

islàmica que no es quedaven al menjador escolar tot i gaudir d’un ajut 

socioeconòmic concedit pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà,  l’escola va 

iniciar un treball per a  plantejar un canvi en la dinàmica del menjador.  

Ja feia anys que en el menjador del Centre es substituïa la carn de porc per als 

nens de religió islàmica per un altre tipus d’aliment. Tot i això,  les famílies que 

feien un seguiment més estricte dels preceptes corànics eren les que no deixaven 

que els seus fills utilitzessin el menjador escolar perquè la carn no era halal.  

Amb l’ajut dels mediadors del Consell Comarcal es van fer reunions amb les 

famílies magrebines i gambianes per a copsar les seves necessitats i poder 

intercanviar punts de vista amb l’escola. És evident que el menjador és un element 

important en el procés educatiu del nen. Sobretot en el cas d’aquells alumnes que 

ens ocupaven, la majoria pertanyents a famílies nombroses amb necessitats 

econòmiques i que moltes vegades estaven sols en el domicili familiar durant el 

migdia si la mare anava a treballar.  

Finalment es va decidir dissenyar un menú que contemplés totes les necessitats 

dels nostres alumnes i que evités que cap nen deixés d’utilitzar el servei del 

menjador escolar per motiu de la religió familiar. Un cop elaborats els tres menús 

es van presentar als pares,  fent palès l’esforç que havia fet l’escola per a facilitar 

les coses a totes les famílies. Amb aquest fet vàrem aconseguir també tractar el 

tema del dejú del ramadà aconseguint el compromís verbal de les famílies que  la 

mainada no faria ramadà en els dies lectius. Tots els menús són elaborats a la 

cuina de l’escola, la qual cosa dóna a les famílies una certa tranquil·litat per tal 

que es compleixin estrictament els acords presos. 
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La proposta de l’escola pel que fa  al menús escolars es concreta en la possibilitat 

de triar entre tres menús62:  

● Un menú sense cap tipus de carn (bàsicament triat per les famílies 

islàmiques més radicals que no mengen carn si no és halal i les famílies 

vegetarianes).  

● Un altre sense carn de porc (triat per famílies islàmiques generalment 

gambianes i senegaleses)   

● Un tercer complert.  

L’opció del menú s’ha de triar al setembre,  segons les necessitats familiars i s’ha 

de mantenir al llarg del curs escolar,  llevat d’algun motiu de causa major.  

Un fet curiós és que hi ha diverses famílies que no són musulmanes que opten 

pels dos primers menús,  sigui perquè són vegetarians o sigui perquè no volen que 

els seus nens mengin tanta carn.  

 

                                                 
62 Veure annex Quadre dels menús del menjador escolar en el curs 2012-13. 
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8. 5. Gestió dels Ajuts  

 

8. 5. 1. Ajut per motius socioeconòmics per al Menjador Escolar. 

El Consell Comarcal convoca unes ajudes per al menjador escolar per alumnes 

que pateixen necessitats socioeconòmiques. L’escola ajuda a les famílies a omplir 

els impresos ja que vam observar que moltes famílies, tot i necessitar l’ajut, no 

presentaven la petició perquè no sabien com gestionar la paperassa que se’ls 

demanava. Cal tenir en compte que assumir aquesta gestió ha suposat una càrrega 

addicional de treball per a la secretaria del Centre. 

Actualment una cinquantena d’alumnes gaudeixen dels ajuts socioeconòmics que 

rebaixa considerablement el preu que paguen per utilitzar el menjador escolar. 

 

8. 5. 2.  Ajuts per a  llibres de text i material escolar.  

El Centre té una política de gestió individual dels ajuts de llibres de text que 

concedeix el Departament d’Ensenyament.  

Les mesures que aplica l’escola són: 

− Ajudar a les famílies a omplir els formularis per demanar els ajuts,  

vetllant perquè totes les famílies que compleixin els requisits per 

rebre aquesta ajuda estiguin assabentades dels terminis de les 

convocatòries i presentin els papers correctament. A les famílies 

que tenen alumnes que han passat a ESO també se’ls ajuda a 

omplir els impresos si ho demanen. 

− Els ajuts són ingressats directament en el Centre i és aquest qui en 

porta la gestió, dels nens que són beneficiaris, dedicant el seu 

import  a cobrir les despeses ocasionades per les sortides i colònies 

es realitzen durant el curs. Finalitzat el curs, si resta alguna 

quantitat de l’import que es va concedir i un cop realitzades totes 

les activitats, s’acumula en el compte individual del nen/a per al 

curs vinent. Quan acaben l’escolaritat, o si marxen de l’escola, 

se’ls retorna l’import que els resti en el seu compte. 
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Aquestes mesures permeten a l’escola programar activitats didàctiques que 

contemplin sortides fora del poble per a tots els nens amb garantia que cap d’ells 

deixarà d’assistir a aquesta activitat per problemes econòmics. Aquest és, una 

altra vegada,  un esforç afegit que assumia  la secretaria del Centre. 

Ara bé,  l’última convocatòria63 d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de 

text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en 

centres educatius sostinguts amb fons públics va ser la del curs 2011-2012 i es va 

cobrar a principis del darrer curs (a setembre del curs 2011-13). No se n’ha fet cap 

altra i  actualment no existeix per part del Departament cap línea d’ajut als 

alumnes de primària. Aquest fet,  en una escola com la nostra representa un greu 

atemptat a la cohesió social del Centre. 

Generalment es tramitaven una mitjana de vuitanta beques cada curs,  a les quals 

solament podien accedir els alumnes de primària. El gran nombre de nens i nenes 

beneficiaris d’aquests ajuts es veuran aquest curs molt perjudicats per la seva 

supressió. 

El Centre ja ha iniciat una reflexió del que caldrà fer el curs vinent per  poder tirar 

endavant les sortides escolars a les que, evidentment, hi han de poder assistir tots 

els alumnes. Hem iniciat converses amb els Ajuntaments per a poder aconseguir 

ajuts que sufraguin les despeses de les sortides,  encara que en el moment de 

precarietat econòmica en què ens trobem no som gaire optimistes sobre aquesta 

opció. Possiblement no podrem mantenir totes les activitats que fèiem fora del 

Centre,  haurem de replantejar-nos les de cost elevat i substituir-les per d’altres de 

cost inferior. Afortunadament, a Sant Pere Pescador  comptem amb un entorn 

natural,  arquitectònic i arqueòlogic privilegiat que ens facilita sortides molt 

enriquidores. 

 

                                                 

63DOGC.ENS/217/2011, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició de 
llibres de text i material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat escolaritzat en centres 
educatius sostinguts amb fons públics durant el curs 2011-2012. 
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8. 5. 3. Programa de reutilització de llibres de text i material curricular 

L’escola té, des de fa ja dotze cursos, un programa de reciclatge dels llibres de 

text. Amb una quota de 25 euros els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Superior 

disposen, en sistema de préstec, de tots els llibres que necessiten per a el curs 

escolar  i que cal que retornin acabat el curs. 

El programa de reciclatge de llibres de text és gestionat de manera conjunta pel 

Centre i per l’AMPA de l’escola i és una manera d’implicar a les famílies en la 

cultura de l’estalvi i de la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i a part, suposa 

un important estalvi econòmic per a les famílies. Pràcticament tots els nens i 

nenes s’acullen a aquest programa que a l’escola anomenem “La Bossa de 

Llibres” 

Des del 2008 el Centre  rebia una subvenció del Departament d’Educació com a 

escola  adscrita en el programa de reutilització de llibres de text64. Malauradament 

aquesta línea d’ajuts va ser suprimida el curs 2011-12. L’Escola, però, continua 

tirant endavant el projecte considerant que ara, més que mai, calen recursos que 

impliquin apaivagar les despeses escolars. 

 

8. 6. Cooperació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Serveis Socials i 
Serveis Educatius 
 

8. 6. 1. Escola de pares i mares 

Aquesta va ser una iniciativa conjunta entre els serveis socials del Municipi,   

l’AMPA de l’Escola i el Centre i  ha estat una altra víctima de les retallades ja que 

va ser suprimida el curs 2011-12. De totes maneres, l’escola ha intentat pal·liar el 

buit  que ha creat la desaparició d’aquest espai de trobada augmentant el nombre 

de  xerrades que fa a les famílies de nens estrangers dins l’horari escolar. 

L’Escola de mares i pares pretenia crear un  espai de diàleg i aprenentatge per als 

pares i les mares del Centre. Especialment estava pensat perquè els pares dels 

                                                 
64 Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic 
complementari 
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nens immigrants visquessin l’escola de més a prop,  poguessin posar-se en 

contacte amb altres famílies i anessin coneixent la realitat escolar.  

L’Escola de pares i mares realitzava trobades i activitats freqüents tals com: 

− Un taller de mares,  (en horari escolar i dins una aula del Centre) 

enfocat a que hi poguessin assistir bàsicament les mares dels nens 

nouvinguts i conèixer de prop el funcionament del centre. En aquest 

taller les mares realitzaven tasques de recolzament a l’escola: 

preparaven contes per als petits de diferents països i els explicaven per 

Sant Jordi,  ajudaven en la biblioteca escolar folrant llibres i 

classificant-los,  preparaven la festa de l’escola,  preparaven dolços 

d’arreu del món per a les cantates o actuacions que feien el nens i 

nenes etc. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà subvencionava 

aquest taller i pagava una educadora que actuava com a dinamitzadora 

de les activitats que realitzaven seguint les peticions dels pares i mares 

de l’escola.  

− Taller d’informàtica. Pensat per a pares i mares i  realitzat en dues 

franges horàries, una dins l’horari escolar per a facilitar l’assistència de 

mares amb nens en edat escolar, i una altra al vespre per a aquells 

pares i mares que treballen i no podien accedir en horari escolar. Es 

realitzava a l’aula d’informàtica del Centre i comptava amb una 

subvenció del Consell Comarcal que és qui pagava el formador.  

− Conferències i xerrades sobre temes d’interès per als pares 

dinamitzades per l’escola. Aquestes són les que s’han pogut mantenir 

ja que depenen estrictament del Claustre i no de cap subvenció.  

Les xerrades amb les famílies africanes, d’alguna manera, s’han consolidat com a 

substitut de l’Escola de Mares i Pares tot i saber que no s’ajusten tant als mateixos 

objectius i finalitats. Tot i que  els pares i mares estrangers comencen a tenir un 

mínim coneixement del català i de la mecànica de l’escola, hem constatat que les 

actuacions amb col·lectius tant allunyats culturalment de nosaltres són totalment 

necessaris. 
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8. 6. 2. Taller de deures  

El taller de deures és una actuació pensada per a nens i nenes de cicle mitjà i 

superior de l’escola que no disposen a casa seva dels mitjans (humans i materials) 

per realitzar, després de l’horari escolar, les activitats de repàs o de treball 

individual.  

El taller de deures va ser proposat inicialment pel Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà i ja fa onze anys que és du a terme. Actualment és una iniciativa 

conjunta entre el Consell Comarcal,  els Serveis Socials i l’Escola Llagut. L’Equip 

docent del centre és l’encarregat de proposar cada inici de curs els alumnes que 

necessiten un recolzament fora de l’horari escolar per a millorar el seu rendiment i 

evitar que estiguin desatesos quan surten del col·legi. El Consell Comarcal 

subvenciona l’educadora i l’Ajuntament del Municipi facilita els locals per a 

realització del taller. Encara que no és un taller pensat per a nens immigrants,  

pràcticament la majoria dels alumnes que hi assisteixen pertanyen a famílies 

estrangeres. El cost de l’activitat per a les famílies és molt reduït. 

També s’ha iniciat aquest curs un programa de voluntariat d’acompanyament 

d’infants en situació de risc d’exclusió social. Dues famílies gambianes  han 

gaudit d’aquest servei que ha donat uns resultats excel·lent. El programa està 

coordinat pels Serveis Socials del municipi.  

 

8. 6. 3. Classes d’àrab 

Les classes d’àrab fora de l’horari escolar s’han iniciat aquest curs a petició d’un 

grup de famílies magrebines. L’organització d’aquestes classes va ser coordinada 

pel LIC del Serveis Educatius i és va aconseguir a través del Servei de Llengües 

de la Secretaria General de Llengua i Plurilingüisme.  

Es fan durant una hora a la setmana i s’hi poden inscriure tots els nens i nenes de 

Cicle Mitjà i Superior que ho desitgen. Són totalment gratuïtes i voluntàries,  

encara que s’exigeix a la família el compromís d’assistència durant tot el curs. 

El nivell de llengua en aquestes classe és inicial i pretén ser una introducció a la 

llengua àrab. Hi han assistit alumnes de famílies magrebines que tenen com a 
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llengua materna l`àrab i l’amaziz,  alumnes de famílies gambianes i  tres alumnes 

de CM de famílies catalanes que també van apuntar els seus fills (la qual cosa va 

sorprendre molt favorablement a tot el claustre i al mateix mestre que impartia la 

classe).  

 

8. 7. Dinamització de les festes populars 

A l’escola funciona una Comissió de Festes que és l’encarregada d’organitzar i 

coordinar les festes que es fan al Centre: la castanyada, el caga-tió, el carnestoltes, 

la festa de l’escola i  la festa de comiat de curs. 

En totes elles s’organitzen algunes activitats  específiques per a cada cicle i 

d’altres comunes a tota l’escola. Són festes molt celebrades i que els nens i nenes 

esperen amb il·lusió. 

Com a diada singular del nostre Centre destacaria Sant Galderic (el 16 d’octubre, 

considerat patró dels pagesos i d’alimentació). Aquesta iniciativa va néixer arran 

del projecte interdisciplinari del curs 2008-09sobre “l’alimentació i els hàbits 

alimentari saludables”.  

Entre tota l’escola preparem un esmorzar sa i equilibrat. És una activitat pensada 

perquè tothom gaudeixi d’un esmorzar complert i serveixi de model per adquirir 

hàbits saludables en el menjar. 

 

8. 7.  La Web de l’Escola.  

El curs 2008-09 vam elaborar  un bloc escolar on vam començar a penjar  la 

informació de totes les activitats que es van duent a terme a l’escola.  

Aquest bloc va evolucionar fins arribar a la que ara és la web de l’escola65 on hi 

tenen ressò totes les activitats que es fan al Centre. Hi ha apartats específics per a 

cada cicle, especialitats i les festes populars. Aquesta web serveix també de lligam 

entre les famílies i l’escola ja que es procura penjar-hi una gran quantitat de 

documentació gràfica sobre la vida del Centre, entre altres informacions. 

                                                 
65 www.escolallagut.jimdo.com 



L’Escola Llagut. Tres dècades de la seva història ( 1983 – 2013) 
 

 98 

A les xerrades que programem amb els pares i mares sempre fem referència a 

aquest recurs. En l’actualitat pràcticament totes les llars disposen d’un ordinador 

amb connexió a Internet. Amb les famílies africanes ens trobem que  en moltes  

cases hi ha algun fill o filla adolescent que fa ús de les noves tecnologies 

Es gràcies a l’ajut dels fills, coneixedors de les TIC, que els pares poden accedir a 

les fotografies, vídeos, etc. de les sortides escolars, celebracions, festivals, etc. 

Algunes famílies (bàsicament magrebines i romaneses)  ens han explicat que han 

fet servir aquesta web quan han anat al seu país per a mostrar als seus familiars i 

amics les activitats que feia el seu fill a Catalunya. 

 

 

 



L’Escola Llagut. Tres dècades de la seva història ( 1983 – 2013) 
 

 99 

9. Mirant cap al futur 
 

Totes les actuacions, trets singulars, programes i plans que he descrit anteriorment 

ens han dut a la situació actual de l’escola i han marcat la seva idiosincràsia.  

No sabem si podem considerar-nos escola rural o cal que ens adjudiquem algun 

altre tipus de qualificatiu. Si per escola rural s’entén escola on els nens provenen 

de famílies dedicades a  les tasques de la pagesia, la ramaderia i altres tasques 

relacionades amb l’entorn natural, aquest no seria el terme que més bé ens 

definiria. 

En canvi, si per rural entenem escola única en el municipi, amb la voluntat de 

mantenir-se arrelada al seu entorn i que produeix interaccions constants entre la 

vida del poble i el Centre podríem dir que l’adjectiu “rural” ens escau més. 

En l’actualitat  un 48% dels nostres alumnes són estrangers, però no els podem 

considerar “nouvinguts”. La diferenciació entre ser estranger o no, ve donada  

únicament pel seu document d’identificació legal: NIE o DNI. 

En efecte,  una gran part d’aquests “estrangers” han nascut a Catalunya i han 

començat l’escolarització a la nostra escola o en altres escoles del nostre país i 

solament coneixen la terra d’origen dels seus pares per les vegades que hi han anat 

de vacances. 

Semblaria doncs que els problemes que havia creat el boom del procés migratori 

haurien de disminuir en escoles com la nostra. I així és: 

− Hi ha cada vegada menys nens que necessiten l’acompanyament i l’atenció 

de l’escola per a superar el “dol” que suposa el fet d’emigrar a un altre 

país.  

− Tot i que encara trobem un nombre important de mares que no tenen un 

mínim nivell de llenguatge, els pares comencen a tenir un mínim domini 

de la llengua catalana i la comunicació oral cada vegada és més fàcil,. 

− Les mesures que s’han anat prenent al llarg de tots aquests anys han 

aconseguit apaivagar “l’esverament” inicial que va tenir la comunitat 
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educativa quan va  iniciar-se l’augment dels nens estrangers i s’ha 

aconseguit establir una sèrie de protocols i actuacions que ajuden molt a 

atendre la diversitat en el Centre. 

− Comencen a arribar a l’escola fills d’ex-alumnes nostres que pertanyen a  

famílies estrangeres que van arribar a Sant Pere els anys noranta. 

 

Però a l’escola li queda encara moltes fites per aconseguir i hem constatat com els 

nous problemes i entrebancs exigeixen, com sempre, l’esforç de tota la comunitat 

educativa si volem continuar avançant. 

La crisi econòmica ha colpejat amb força l’economia de les famílies 

santperenques, especialment a totes aquelles que vivien de la construcció i del 

turisme (escurçament de la temporada turística). Les famílies estrangeres són unes 

de les que han notat amb més força la patacada de la crisi. La situació familiar és, 

en molts casos, desesperada i els Serveis Socials del municipi, que també han vist 

retallats els seus pressupostos, no poden afrontar totes les demandes d’ajut que 

reben. Aquesta crispació que es viu a les llars es transmet a l’escola. Notem els 

nens més neguitosos i el clima de convivència de l’escola també se’n ressent. 

Aquest darrer punt ens preocupa molt a tots els docents ja que hem vist com 

augmentaven les baralles entre alumnes durant el curs 2012-13. La nostra escola 

tradicionalment havia tingut un clima de convivència excel·lent i era estrany 

observar actituds agressives dels alumnes envers els seus companys. 

En el grup de nens d’origen senegalès i gambià observem com hi ha una tendència 

a augmentar els problemes de comportament. Els primers nens gambians i 

senegalesos que  vam tenir en el Centre van arribar del seu país d’origen i van 

haver de passar per un període d’adaptació a l’escola i a la nova societat on els 

tocaria viure. Tot i tenir problemes escolars, sempre van ser nens que van adaptar-

se molt bé  i van presentar molts pocs problemes de disciplina. 

En canvi observem, moltes vegades astorats, com els germans petits, que han 

nascut a casa nostra, són nens més difícils d’escolaritzar, tot i que han començat a 

fer P3 a Catalunya. Són nens més proclius a les baralles, a insultar-se, a mostrar 

falta de respecte per als seus companys, etc.  La majoria d’aquests nens pertanyen 
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a famílies nombroses i són nens que, per dir-ho amb la mateixa expressió local, 

“corren carrers”. Viuen en petits habitatges que són insuficients per a contenir a 

tota la mainada i la seva energia. Per tant, passen la majoria de les hores que no 

estan a l’escola jugant al carrer, en companyia de nois adolescents  als quals 

prenen com a models.  

Alguns nens manifesten una manca d’hàbits inquietant i no responen als estímuls 

que reben per part de l’escola. Els pares i mares d’aquesta mainada són gent 

atrapada en problemes familiars i econòmics. Les entrevistes que es fan amb 

aquestes famílies no solucionen gaire res. Les úniques actuacions que han 

funcionat han estat quan hem pogut obtenir una ajuda continuada 

d’acompanyament dels infants que presentaven una actitud més negativa i dels 

que els seus pares no podien (o no sabien) com  treballar aquest problema. 

L’escola ha desenvolupat tasques per  millorar en aquest sentit. La comissió de 

convivència ha treballat i ha dissenyat protocols d’actuació per controlar la 

“disciplina” i les picabaralles que s’han inclòs  dins l’apartat de les NOFC 

(Normes d’organització i funcionament del Centre).  Ens esforcem per crear un 

clima escolar positiu, càlid i confortable però cal que continuem treballant perquè  

això continuï així. També hem augmentat el reforç del comportament positiu 

intentant sempre que els nens i nenes sentin l’afecte i l’estimació per part del tot el 

personal del centre. 

S’han fet unes  actuacions amb els pares i mares en general i d’altres més 

concretes, col·laborant estretament amb els serveis socials del municipi, en el cas 

d’algunes famílies puntuals. 

Un altre problema subjacent al que he descrit anteriorment és la quantitat de  joves 

desocupats que trobem pel municipi. Són nois, majoritàriament  d’origen magrebí 

o subsaharià que, o bé han deixat els seus estudis o no van arribar a començar mai 

la seva formació a Catalunya. Tenen molt poques possibilitats d’inserir-se en el 

mercat laboral.   

Aquest aspecte ens preocupa, sobretot quan veiem que molts d’aquests nois i 

noies són exalumnes nostres. Observem com nens i nenes de diferents orígens que 

quan feien la primària jugaven junts dins de l’escola, se separen a partir de 
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l’adolescència. Quan van a l’Institut deixen de relacionar-se entre ells i tendenixen 

a  formar bandes o grups molt més identitaris.  

Els nois solen adoptar actituds de desafiament al sistema i d’inconformisme. 

Mantenen algun lligam amb els altres joves del municipi, bàsicament  a través de 

la pràctica del futbol en l’equip local. Gaudeixen de més llibertat per part de les 

famílies i tenen poques obligacions. Com a conseqüència passen llargues estones 

al carrer o a les pistes poliesportives. Això també els permet assistir a festes 

majors i altres esdeveniments juvenils més fàcilment. 

Les noies, sobretot les nenes d’origen magrebí, solen perdre molt més el contacte 

amb les seves amigues de les altres nacionalitats. Tot i que els resultats escolars 

d’aquestes  solen ser en general molt més bons que els dels seus germans, poques 

arriben a fer els estudis de batxillerat. Les famílies no consideren necessari que les 

seves filles continuïn la seva formació un cop han acabat l’escolarització 

obligatòria. Aquestes noies no gaudeixen de la llibertat que tenen els seus 

germans per sortir i fer vida social. També tenen més obligacions familiars i 

ocupacions.  

Un altre factor que afavoreix que es produeixi l’abandonament dels estudis 

secundaris és que Sant Pere Pescador no compta amb una bona comunicació amb 

Castelló d’Empúries i Figueres amb transport públic. Els pares han de ser els 

encarregats de dur els nens i nenes a l’IES de Castelló quan fan batxillerat. Aquest 

esforç algunes famílies no el poden o no el volen fer. 

Des de l’escola aquesta situació es viu com un fracàs ja que veiem com nens i 

nenes que van assolir els continguts de primària, i als quals els pronosticàvem una 

escolarització secundària reeixida, han abandonat els seus estudis o no han 

continuat amb el batxillerat. Per altra banda, aquests ex-alumnes nostres amb el 

quals comptàvem per potenciar l’hàbit d’estudi, de treball i d’esforç en els seus 

germans petits són models negatius, joves sense objectius i que es veuen a ells 

mateixos sense cap futur. 

Un altre aspecte que cal esmentar és l’accés a les xarxes socials (facebook i 

twitter), missatgeria instantània (whats app) i telèfons amb connexió a Internet 

dels nostres alumnes. Aquest accés es produeix cada vegada més aviat.  Hem 
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constatat com nens i nenes són usuaris de les xarxes socials a edats molt 

prematures i les utilitzen sense cap control i supervisió dels pares. 

Tot i que ningú discuteix els avantatges de les noves tecnologies, als mestres ens 

preocupa l’ús que els nens en fan a casa seva. L’escola té una dotació de material 

TIC prou acceptable i, des de fa molts anys, la integra com un recurs més dins 

l’aprenentatge. La programació del Centre contempla l’objectiu d’aconseguir que 

els alumnes siguin usuaris eficaços i responsables dels recursos que Internet els 

proporciona. Però, tot i l’esforç que fem els docents, hem observat com el “mal 

ús” del facebook, twitter i whatsapp  ha estat font d’algun conflicte entre alumnes. 

Les relacions virtuals permeten “amagar-se” darrera la pantalla l’ordinador i, per 

tant, ens hem trobat amb situacions molt conflictives a les quals hauria estat difícil 

arribar en una relació directa nen a nen.  

Poques són les famílies que exerceixen un control correcte sobre l’ús que els seus 

fills fan de l’ordinador: alguns per manca de temps i d’altres perquè no saben 

utilitzar-lo. Algunes de les famílies, on els progenitors confessen que desconeixen 

totalment el funcionament de l’ordinador i no l’utilitzen mai (tot i haver-ne 

comprat un a petició dels fills), ens han manifestat la seva preocupació pel fet que 

els nens i nenes més petits de la casa facin un mal ús d’Internet.  

Tota la problemàtica que he exposat anteriorment amenaça seriosament el clima 

de convivència del centre. Les nostres futures actuacions, ara més que mai, han 

d’anar encaminades a cercar una col·laboració estreta, encara més si cal que la que 

tenim actualment, entre tots els estaments que formen la comunitat educativa. Els 

plans i actuacions que ja estan endegats han de continuar adaptant-se a les noves 

necessitats del nostres alumnes. El treball amb els Serveis Socials del Municipi, 

amb les entitats locals i amb els Ajuntaments ha de continuar en la línia d’elaborar 

accions conjuntes per intentar que els principis d’igualtat i de justícia social 

regeixin l’educació dels nens i dels joves dels nostres municipis. 

Sabem que hi ha mesures que s’escapen de l’abast de l’escola i que hi ha 

situacions dins l’àmbit familiar on és molt difícil incidir des de la nostra posició, 

però evidentment aquesta no és una raó que ens ha de portar al desànim, ans al 

contrari hem d’estar orgullosos del que anem aconseguint. 
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Recordaré per acabar una pel·lícula de l’any 1999 “Avui comença tot”66 que a les 

portes del nou segle va sacsejar el món de l’ensenyament sobre quin havia de ser 

el paper de l’educador i del docent. “Avui comença tot” ens recorda que l’escola 

té unes responsabilitats socials que ha d’assumir. Recordem les paraules de 

l’educadora més veterana de l’escola on se situa l’acció, Madame Delacourt,  

“Hace veinte años tenía 45 alumnos. No nos quejábamos, la disciplina funcionaba. Los 

niños venían a la escuela puntuales y limpios. No es que no hubiera pobreza. Ahora es 

distinto. Tengo 30 niños y no puedo con ellos. No sólo llegan tarde, sino sucios.... Los 

padres están a menudo en situaciones desesperadas. Son muy pocos los que tienen un 

trabajo. Los pequeños no saben ni lo que es un oficio. Y además, parece que sólo me 

tengan a mí para hablar. ¿Queréis saber cuál es mi  esperanza? Para mí no es decirme 

que van a pasar el bachillerato o hacer grandes estudios, no, no creo en eso. Es sólo el 

poder darles afecto lo que me mantiene con ellos..  Porque los quiero…” 

En definitiva són l’afecte i l’estimació els que ens fan avançar amb els nostres 

alumnes si, com a l’exemple posat anteriorment, ens trobem en situacions 

desesperades les solucions de les quals estan fora del nostre abast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Títol original: “Ça commence aujourd’hui” dirigida per Bertrand Tavernier. 1999 . França. 
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10. El paper del pedagog. 
 

Vaig acabar els meus estudis de Magisteri a la Universitat de Lleida l’any 1978. 

Van ser tres anys de formació sobre el que havia de ser el meu ofici de mestra. Si 

faig memòria d’aquell període constato que hi ha molts elements de la relació amb 

els companys, de les vivències que comportava la vida d’estudiantil i de les 

mobilitzacions contra el règim franquista que estava donant les seves darreres 

patacades. En canvi no tinc gaires records  dels continguts i els aprenentatges 

pedagògics que m’havien d’ésser útils per a la meva vida professional posterior.  

En aquell temps, la carrera de magisteri consistia en uns estudis encarcarats, 

allunyats de la realitat de les escoles, amb unes pràctiques insuficients  i amb pocs 

continguts de reflexió sobre  l’educació.  

La meva formació com a mestra es va anar fent dia a dia a les escoles, amb els 

meus companys, dels qui vaig aprendre molt, i amb els meus alumnes que em van 

obligar a reflexionar cada dia sobre la meva pràctica educativa i a plantejar-me 

estratègies d’aprenentatge. 

Les inquietuds per millorar en la meva feina i les necessitats d’estar en contacte 

amb les noves corrents d’innovació educativa em van dur a assistir a diverses 

Escoles d’Estiu i a participar en diversos cursos i seminaris de formació que 

organitzava el Departament d’Ensenyament. 

Als vint-i-dos anys d’haver acabat magisteri vaig matricular-me als estudis de 

pedagogia. La meva motivació per inscriure’m a la Universitat de Girona era 

accedir a una formació universitària de qualitat que abastés diversos aspectes del 

fet d’educar per completar les accions de formació aïllades a les quals havia 

assistit regularment (Plans de Formació de Zona que ofereix el Departament 

d’Ensenyament per als seus docents). 

La Universitat que em vaig trobar després d’una vintena d’anys era una universitat 

menys combativa i menys crítica amb la societat. Però per altra banda vaig trobar 

molta  gent jove amb un gran esperit de treball en equip, uns continguts teòrics 
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que coneixia molt vagament i uns mètodes per a elaborar treballs i projectes 

totalment desconeguts. 

El meu pas pels estudis de pedagogia m’ha convençut que és totalment necessari 

que tots els professionals reprenguin estudis universitaris o tinguin contacte amb 

la universitat,  passat uns anys de la seva formació inicial.  

La meva experiència professional a les aules em va ser molt útil a l’hora de 

contextualitzar els continguts teòrics que anàvem treballant a les diferents 

assignatures dels meus estudis de pedagogia. Alhora, aquests aspectes teòrics em 

van servir per a reflexionar sobre la meva pràctica docent, innovar les 

metodologies d’aprenentatge dins l’aula i adquirir una capacitat crítica davant el 

fet educatiu. 

L’estudi que teniu a les vostres mans és un resum d’experiències viscudes en una 

escola de primària des de la perspectiva de docent i, més tard,  com a membre de 

l’equip directiu del centre. Penso que no hauria estat capaç d’afrontar un treball 

d’aquesta magnitud  sense el mètode i el rigor que vaig adquirir en els estudis de 

pedagogia per a fer projectes i treballs. 

L’assignatura d’Història de l’Educació em va proporcionar la perspectiva 

necessària per a poder investigar i conèixer la història documentada de l’Escola 

Llagut des d’abans de la guerra civil. També em va encoratjar a triar el tema del 

meu treball com a continuació d’un treball realitzat en aquesta assignatura d’un 

estudi de “El diari de Classe” de l’Escola de les Nenes de Sant Pere Pescador del 

curs 1940-41. 

Els diferents aspectes que vaig anar treballant en les altres assignatures m’han 

servit per poder encarar el repte professional d’assumir la direcció del Centre. 

També em van ser de gran ajuda per elaborar i dissenyar els diferents programes i 

projectes educatius que hem anat posant en pràctica a la meva escola.  

Gràcies a la formació com a pedagoga m’he pogut confeccionar una imatge global 

de l’entorn del centre i de tots els elements que incideixen en l’escola. També he 

pogut aportar elements de millora per a la seva organització de l’escola i millorar 

la seva eficiència. 
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Alhora, les tendències d’innovació del currículum i de la pràctica educativa que 

vaig conèixer a través de les assignatures més centrades en els programes 

educatius i innovació educativa m’han permès introduir elements d’innovació en 

la meva pràctica diària amb els nens dins l’aula.  

Per últim afegiré que gràcies a la meva formació com a pedagoga he pogut aportar 

elements de discussió i de reflexió dins el claustre de l’escola i per tant, he pogut 

compartir amb els meus companys part dels continguts que he anat incorporant en 

el meu bagatge formatiu. 
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11. Conclusions 
 

Per concloure aquest treball voldria fer un repàs dels aspectes més importants que 

han anat sorgint al llarg d’aquest estudi i que m’han ajudat a aconseguir els 

objectius que em vaig proposar a l’inici del mateix. 

Fer un compendi de la història de trenta anys de qualsevol institució no és fàcil. Si 

a més, l’estudi està centrat en una escola a la qual et lliguen elements emocionals i 

trenta anys de la teva vida professional, les dificultats per sintetitzar augmenten.  

A mesura que anava avançant en la redacció d’aquest treball vaig ser conscient 

que hauria de prescindir de molts episodis, records i vivències si no volia 

perdre’m en un amuntegament  de dades que l’allarguessin de manera 

innecessària.  He intentat fer un relat coherent i ordenat en el pas del temps sobre 

el que ha estat el dia a dia, “les singladures” del nostre Llagut, destacant els fets 

més rellevants que han configurat el tarannà de la nostra escola. 

Citaré les paraules de Xavier Besalú67 que s’ajusten perfectament al que penso 

que és l’escola i com ha de viure el pas del temps: 

“L’escola segueix essent, diguin el que diguin, una eina insubstituïble. Si viu moments de 

crisi és simplement perquè és una institució viva, que palpita al ritme de la societat on 

s’insereix, igualment que tots nosaltres. Com ens passa també a tots ha d’ajustar la seva 

intervenció als canvis històrics en què estem immersos, però ho ha de fer d’acord amb el 

sentir i el pensar de la majoria i per fer-ho necessita l’escalf, l’estimació, l’estímul i la 

participació de tota la comunitat.” 

Aprofitant el joc que em dóna el nom de la meva escola diria que,  en la seva 

navegació durant els darrers trenta anys, el Llagut ha tingut vents en calma, en 

contra, mar de fons, maregassa, mar plana... Però ha sortit reeixit dels seus viatges 

i cada estiu reposa en el port esperant començant un nou periple que és el nostre 

curs escolar. 

He demostrat com l’onada migratòria que va rebre Catalunya a partir dels anys 

noranta es va sentir amb força a Sant Pere Pescador i a Torroella de Fluvià. El 

                                                 
67 Besalú, Xavier. Pedagogia sense complexos. Xátiva: Edicions del Crec, 2010. p. 71 
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centre es va fer ressò d’aquest fenomen i va rebre una gran quantitat de nens 

nouvinguts, moltes vegades, per sobre del que hauria estat raonable per 

aconseguir la correcta integració de tots aquests infants. L’escola va haver de 

plantejar-se actuacions i solucions per als problemes més immediats avançant-se 

moltes vegades a l’Administració educativa. 

Hem vist com els trets singulars de l’Escola Llagut s’han anat forjant amb el pas 

del temps com a resposta a les necessitats i als reptes que anaven sorgint i s’han 

descrit en aquest estudi les característiques que defineixen el nostre centre i les 

mesures que hem aplicat per a la correcta integració del nens nouvinguts. 

Bàsicament l’escola va treballar, i treballa, perquè tots els nens i nenes que arriben 

al Llagut se sentin ben acollits, vinguin d’allà on vingui, i sentin l’escola com a 

seva. Darrera de totes les actuacions i projectes que hem dissenyat, i que encara 

duem a terme, està present l’afany de desenvolupar en el nostre alumnat “el 

sentiment de pertinença”. 

Quan un infant arriba nou a una escola se sent “fora de lloc”, estrany a unes noves 

maneres de fer i a uns costums diferents. Això s’agreuja si ve de fora del nostre 

país. Les nostres accions han d’anar encaminades a aconseguir que aquesta 

sensació de sentir-se foraster duri el menys temps possible.  

Immediatament a la seva arribada el nen/a ha d’integrar-se en un grup-classe que 

l’ha de rebre amb afecte. Després hem d’aconseguir que identifiqui l’escola com a 

la “seva escola”, a la qual ell pertany. També cal que treballem l’entorn per 

aconseguir que s’integri en la vida del municipi i per tant, identificar-se amb la 

nova terra que a partir d’ara serà la seva. La meva experiència durant tots els anys 

de treball amb nens i nenes estrangers em confirma que aquests aporten moltes 

més experiències i vivències dels seus països d’origen i de la seva cultura quan es 

senten ben acollits i integrats en el seu nou entorn. 

És per això que moltes de les accions de la nostra escola han anat encaminades a 

afavorir la participació dels nostres alumnes en esdeveniments o trobades 

esportives, musicals, de lleure amb altres escoles que els reforci la seva identitat 

individualment i com a grup. 
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En la mateixa línia hem procurat participar sempre en actes que s’organitzen des 

d’entitats culturals i socials del poble, fent que l’escola fos present en vida del 

municipi. 

Permeteu-me que citi una vegada més les paraules de Xavier Besalú que en el 

capítol del seu llibre dedicat a immigració, escola i cultura catalana diu: 

·L’escola, doncs, ha de contribuir amb convicció a que tots els infants  i joves, siguin quins 

siguin els seus orígens familiars, s’apropiïn del seu tros de món, facin arrels i estimin el país 

que els acull, on es faran grans i des d’on podran esdevenir universals68”. 

També hauríem de concloure que s’han fet esforços considerables treballant el 

principi d’equitat perquè cap nen/a de l’escola quedés exclòs de les activitats que 

s’organitzaven dins i fora del centre per motius econòmics. En aquest procés cal 

valorar l’entesa que hi ha hagut amb tots els estaments que incideixen en un centre 

escolar per a treballar plegats. 

Al llarg del temps, l’escola s’ha anat creant el seu “Pla d’Entorn”. Aquest no ha 

estat mai institucionalitzat i no hem pogut accedir als ajuts i avantatges inherents a 

l’oficialització d’aquest pla. Tot i això, gràcies al sentit comú, a la voluntat de 

treballar plegats i de proporcionar un entorn agradable i just als nostres alumnes 

crec que hem sabut encarar problemàtiques a través d’actuacions molt humils però 

efectives per la nostra tasca com a educadors. 

Un altra conclusió, doncs,  que podem extreure del meu treball és que a l’escola i 

al municipi encara els queda camí per avançar plegats. Això és evident quan 

pensem en la nova problemàtica del jovent de Sant Pere Pescador que ja he descrit 

en aquest treball. Segurament l’atenció als nois i noies del municipi, especialment 

els que estan en situació de risc, entraria dins les competències municipals, però 

l’escola hauria d’involucrar-se també en aquesta acció que afecta a molts dels 

nostres ex-alumnes i amb els que ens uneix lligams d’afecte.  

I per últim acabaré aquest treball fent una reflexió personal del paper del mestre 

en el moment actual. La crispació que es viu en el nostre entorn arriba a l’escola i 

a tots els membres de la comunitat educativa. Els mestres no en som una 
                                                 
68 Besalú, Xavier. Pedagogia sense complexos. Xátiva: Edicions del Crec, 2010. p. 142 
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excepció. La temptació de caure en el desànim i el desencant és present en els 

docents actuals 

Penso que he descrit la situació actual de l’Escola Llagut amb força exactitud i 

també he fet referència en diferents punts del treball a la crisi econòmica que ens 

envolta. Classes massificades, manca de recursos econòmics i humans, retallades 

salarials, inestabilitat laboral i d’altres fantasmes ens amenacen contínuament. 

Davant aquests fets no hem de perdre mai la nostra actitud de protesta envers els 

qui governen i ser combatius amb el Departament.  

Els que tenim una mica de memòria sabem que gràcies al voluntarisme i a 

l’empenta de molts docents es va avançar en la renovació pedagògica i es va 

implantar una escola catalana de qualitat, i ara veiem com les fites que vam 

aconseguir amb tant d’esforç trontollen. 

Ara bé, no hem de transmetre aquesta indignació i desànim als nostres alumnes i 

companys. Expressions com: “Això no em toca fer-ho”, o “pel que em paguen ja 

faig prou” són les que mai s’haurien de sentir en boca d’un mestre. Els nostres 

infants i les seves famílies no han de percebre mai les nostres ires i la frustració 

que la situació actual ens genera.  

Tinc la impressió que el Departament intenta suplir les mancances que es deriven 

de les retallades amb gran quantitat d’aplicatius,  plans,  projectes i disposicions 

que esgotin la paciència dels docents i per tant els impedeixi expressar el seu 

descontent amb la política que s’està duent a terme.  

A la nostra escola sempre hem pensat que primer de tot és l’atenció  a l’alumnat. 

Això no vol dir que hem de prescindir de la paperassa burocràtica, les 

programacions, informes, etc. sinó que, tenint clar el que volem fer i cap a on 

volem anar, hem d’elaborar  documents senzills,  clars, concisos, necessaris i 

efectius. 

Les nostres programacions han de permetre adaptar-se a les necessitats de cada 

alumne i a les particularitats del grup. I sobretot, han de tenir per protagonista el 

nen que ha de ser el nostre principal focus d’atenció. Mai “l’omplir papers” ens ha 

de fer perdre ni un minut d’atenció als nostres alumnes.  
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M’agradaria poder compartir amb els que llegiu aquest treball la meva sensació 

que el “mestre de poble” és una espècie a extingir. Quan dic mestre de poble, em 

refereixo a una manera de concebre l’ofici d’ensenyar. Residir en el mateix poble 

on es treballa i participar activament de la vida del municipi és per mi una manera 

viure. 

La facilitat d’accés que tenen les famílies dels nens i nenes per contactar amb el 

mestre fa que aquest acabi essent una persona propera i de confiança. Ara bé, el 

fet de trobar-te els teus alumnes quan vas a fer un passeig,  a la botiga, en el ball 

de la festa major o en el partit de futbol pot ésser per alguns professionals molest i 

inclús angoixant.  

Sé que actualment la tendència és de separar la vida privada de la professional en 

totes les activitats laborals i  segurament  és una actitud encertada quan es vol 

preservar la intimitat personal o mantenir completament separats aquests dos 

àmbits que configuren els cercles de relacions dels individus.  

La meva experiència mai ha estat negativa quan s’han barrejat tots aquest cercles 

de relació ans al contrari, sempre n’he tret profit i he agraït el fet de poder 

continuar la relació amb els meus alumnes i les seves famílies més enllà de l’espai 

físic del centre escolar. Per tant sóc una defensora del mestre rural, que viu arrelat 

al mateix medi on està situada l’escola i que comparteix amb els seus alumnes 

veïnatge i vivències més enllà del centre escolar.  

I em permeto concloure aquest treball citant el paràgraf amb el que vaig acabar el 

nostre darrer projecte de direcció:  

No sabem si serem capaços de gestionar amb èxit totes les dificultats que ens vénen a 

sobre i si sempre podrem sortir de manera satisfactòria dels nous canvis organitzatius i 

pedagògics que ens esperen. El que sí manifesta aquest equip directiu és que intentarà 

tirar endavant l’escola i que espera poder comptar, com ho ha fet fins ara, amb l’ajuda 

de tota la comunitat educativa. Intentarem mimar al màxim el tracte personal, el tu a tu i 

la proximitat que és el que fins ara ens ha donat més bons resultats humans. Vetllarem 

perquè tothom es senti acollit i atès i que les dificultats estructurals i econòmiques que 

ens vinguin a sobre puguin ser entomades amb el mínim impacte possible. 
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Projecte “Puntedu” 

Programació Anual curs 2007-08. 

Projecte de Pla experimental de llengües estrangeres 

Un coro escolar para la integración. Cuadernos de Pedagogía.  

Pla estratègic 

Contracte Pla Estratègic 

Pla d’Acollida 
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Abstrac: El treball que teniu a les mans conté una síntesi històrica de 

l’evolució de l’Escola Llagut de Sant Pere Pescador, des de l’any 1983 fins 

l’any 2013. En  el decurs de la gran onada migratòria que s’inicia  als anys 

noranta a Catalunya l’Escola Llagut va arribar a doblar el seu alumnat per tant, 

es va veure obligada a adoptar mesures que garantissin la correcta integració 

de tots els nens i nenes nouvinguts. 

En aquest estudi es descriuen els trets singulars  de l’Escola Llagut, es 

remarquen els canvis més significatius que ha experimentat en aquests darrers 

anys i s’analitzen les actuacions o maneres de fer que s’han dut a terme i que 

fan que aquest  Centre Escolar tingui un tarannà singular.  

 

Paraules claus: acollida, escola, immigració, municipi, nouvingut 

 


