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Pla estratègic? Estratègies d’aprenentatge? Decisió estratègica? Pensament estra-
tègic? Reflexió estratègica?... I, tot aquest enrenou, per què? 
Ja ens hem dit on volem anar i, ara hem de pensar com arribar-hi? Que no por-
ten a Roma, tots els camins?
És ben cert que, un cop decidit on volem arribar –la nostra utopia– un comen-
ça a veure, a intuir i a reflexionar el camí per arribar-hi. Saber on hem d’anar
és fonamental però no ens hi porta. Voler-hi anar és de vital importància, però
no assegura que hi arribem. Fer conscient que la voluntat és de tots ens ajuda
però no ens dóna resposta a tot. Imaginar el millor camí és essencial però no
suficient. Hem de caminar!
El camí que jo dibuixo, potser diferent al del meu company, ens duran al
mateix lloc? Què m’orienta en la tria? Com més hi penso, més complex em
sembla. No és només arribar a la fita. Tampoc depèn només del camí que trio.
Se’m comença a fer evident que hauré de pensar bé com camino. A quin ritme?
M’aturo? M’encanto o m’afanyo? Mentre faig camí, contemplo el paisatge?
Visito els indrets d’interès? Faig pinya amb els companys que trobo o els defu-
jo? Espero els que han quedat enrere o miro d’atrapar els que m’han passat
davant?... Si hi arribo jo sola, tenim la fita assolida? Si hi arriben els companys
i jo no, haurem tingut èxit?  Faig el camí sencer o aprofito les dreceres? Com
em vesteixo? Porto motxilla o bossa? Faig previsió d’aigua i menjar o espero a
trobar-ne pel camí? I, els imprevistos? Què faré si plou, si fa massa calor o se’m
trenquen les sabates?... podria allargar la llista de preguntes fins... 
Millor les formulo de manera diferent: tinc clar l’objectiu? Sé on vull arribar?
Quines decisions prenc per aconseguir-ho? Per què faig el que faig? Allò que
faig, m’ajuda a acostar-m’hi? I, com ho se que m’hi ajuda? Ai, ai, ai... quanta
feina se’m gira! Necessito temps i el dia a dia se’m menja!
Atrapats pel dia a dia podem anar a parar ben lluny d’on volíem. El que sap on
va, s’anticipa als riscos i a les dificultats, fa previsió d’allò que li caldrà pel camí i
ho distribueix en funció de les necessitats, no s’aventura en solitari sinó que
compta amb els altres i es posa a disposició dels companys, fa camí gaudint del
camí, aprofita els vents favorables i trampeja les tempestes sense deixar el timó. 
Si la fita és important, si la finalitat s’ho val, si l’objectiu és el que és, valdrà la pena
valorar l’oportunitat de reflexió que ens ofereix la concreció del nostre pla estra-
tègic i dedicar el temps i l’esforç que demana per poder anar responent les nos-
tres preguntes abans de llançar-nos a caminar i deixar-nos atrapar pel dia a dia. 
Que el nostre caminar sigui allò que fem per arribar a ser el que volem ser.

(1) El Diccionari de la Llengua Catalana de  l’Institut d’Estudis Catalans.
(2) Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores.

«Estratègia: Art de coordinar les
accions i de maniobrar per tal

d’aconseguir una finalitat». (1)

«Al fin y al cabo, somos lo que
hacemos para cambiar lo que

somos. La identidad no es una
pieza de museo, quietecita en la

vitrina, sino la siempre
asombrosa síntesis de las

contradicciones nuestras de cada
día». (2)
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PER MILLORAR 

Diverses vegades havia sentit parlar de Pla
Estratègic; però la solemnitat de l’expressió me’n
feia sentir allunyat. Ara, a Servei Solidari, hem tre-
ballat el nostre, i he descobert la sopa d’all, la més
pura evidència: un Pla Estratègic vol dir, ni més ni
menys, que «una mica més de racionalitat» en allò
que portem entre mans, una cosa ben desitjable.
Ens hi ha ajudat la Fundació CP’AC. 
El primer que calia fer, a partir de l’Ideari i dels
Estatuts de l’entitat, era aclarir: ¿quins són els nos-
tres objectius fundacionals? ¿quins volem que
siguin els beneficiaris de la nostra activitat? ¿quina
«imatge de marca»
volem tenir? Els tres
punts van estreta-
ment lligats. De
seguida vam veure
que una cosa és el
que està escrit en els
documents i una
altra és la realitat.
La racionalitat exi-
geix que revisem
l’actuació i la posem d’acord amb el que tenim
escrit, o bé que en canviem el redactat.
Hem conclòs que la nostra entitat té tres línies afir-
mades en els documents i que volem que siguin
reals: sensibilitzar, prestar serveis d’inserció sociola-
boral i cooperar amb entitats similars de països en
vies de desenvolupament.
A partir d’aquí, vam dedicar dues sessions molt
riques a «fer volar coloms»: com veia, cadascú, la
nostra entitat l’any 2010, en cada una de les tres
línies. La bullida d’idees va ser molt abundant.
Somiar no costa diners. Un cop recollit tot el mate-

rial, vam fer-ne una primera tria, ajuntant les idees
semblants, ordenant, però sense descartar-ne cap.
El pas següent ha estat traduir els somnis en
accions. A l’hora de fer-ho, alguns somnis s’han
revelat del tot utòpics, si més no per ara. Els hem
arxivat. Amb la resta d’accions han seguit un procés
prou conegut: prioritzar-les, fer-ne un calendari de
realització, trobar-hi responsable d’execució i
«posar-los preu» (una primera estimació econòmi-
ca). Així hem arribat a un pla d’acció per quatre
anys, que veiem prou factible, redactat en forma de
fitxes, acció per acció, amb un total de vint-i-set. Es

tracta d’accions en
sentit ampli. De
cada una hem
concretat l’objec-
tiu, la descripció
detallada de les
fases de l’acció, la
programació cro-
nològica, uns indi-
cadors per poder-
la avaluar i una

estimació global de pressupost.
En acabar tota aquesta feina, que ens ha ocupat de
final de febrer a final de setembre, tenim a la mà un
bon instrument per fer el pla concret de cada any.
Globalment, estem satisfets del que hem fet, que
ens permetrà funcionar amb una mica més de racio-
nalitat. Ara ja només ens falta... complir el Pla!

Andreu Trilla
Servei Solidari

Un Pla Estratègic...
o inventar la sopa d’all

«Pla estratègic vol dir, ni més ni menys, que “una mica de racionalitat”
en allò que portem entre mans, una cosa ben desitjable»



ENTREVISTA

Què és un pla estratègic?
M’agrada més parlar de reflexió
estratègica que de pla estratègic –la
reflexió permet matisar–. Podríem
definir-ho com: l’esforç d’orientar
l’organització cap el futur. El treball
per identificar els elements clau que
han de situar-nos al futur. Què hem
de fer i quines decisions cal prendre
perquè, en el futur, la nostra escola
sigui la que volem que sigui. Hem
de tenir visió clara de futur. Utòpica,
en el bon sentit de la paraula. La
utopia ens serveix per a caminar. Un
pla estratègic és allò que encamina
l’organització cap el futur.

Com es comença?
Clarificant què es farà i qui ho farà
perquè sinó, després, hi ha sorpre-
ses. La millor manera de començar
és: fent un pla estratègic de com es
farà el pla estratègic... pot semblar
un joc de paraules però és molt
important per clarificar les regles del
joc. Crear grups de treball que recu-
llin informació sobre tots els factors
que considerem rellevants de l’en-
torn. Analitzar la informació recolli-
da. De l’anàlisi se’n desprenen punts
forts, punts febles, oportunitats i
amenaces. Quines decisions prenem
per anar cap a on volem? 

No volem que es quedi en una
declaració d’intencions...
Ha d’estar connectat al dia a dia.
I, com es connecta? 
Es tracta que el pla estratègic no
sigui una càrrega addicional, quel-
com que s’ha de fer a més a més.
Sinó que, en el nostre caminar
diari com organització, ens esti-
guem acostant als objectius. Ha
de ser un orientador de la feina
habitual per anar provocant
aquest moviment en l’organitza-
ció. 
Tot allò que jo faig, ho faig per
acostar-me als objectius.

Nascut l’any 1967 a Barcelona, ciutat on continua vivint i treballant la major
part del temps. La recerca i la investigació al voltant d’entitats socials cen-

tra el seu interès personal i professional. Des de l'Observatori del Tercer
Sector, entitat que coordina i de la qual n’és fundador, ha dirigit nombro-

sos projectes d'investigació sobre el tercer sector. Expert en funciona-
ment d'organitzacions no lucratives, professor a ESADE i codirector de

les set edicions del Postgrau de Funció Gerencial de les ONGD. Ha
escrit i publicat una gran varietat d'articles i quaderns i és coau-

tor de diversos llibres sobre el tercer sector com, per exem-
ple,: «La gestión de las organizaciones no lucrativas» i el
«Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya».  

� «Hem de tenir visió clara de futur. Utòpica, en el
bon sentit de la paraula. La utopia ens serveix per

a caminar. Un pla estratègic és allò que
encamina l’organització cap al futur.» �

Parlem amb P
Del Pla Estratègic a

� «Es tracta que, el pla estratègic, no
sigui una càrrega addicional, quelcom

que s’ha de fer a més a més. Sinó
que, en el nostre caminar diari com
organització, ens estiguem acostant

als objectius.» �
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és clau la formació del sentit crític,
heu de determinar com fer que,
respectant els plans educatius que
ens venen donats, formem aquest
sentit crític. Si tenim un boníssim
professor de... però incapaç d’in-
culcar el sentit crític als seus alum-
nes que per nosaltres és bàsic, hau-
rem de pensar: és un bon professor
per a nosaltres?

És important doncs que fem difusió
del pla estratègic?
La difusió del pla estratègic és
fonamental! als equips directius,
als equips docents, a les famílies, a
l’entorn... per tal d’implicar tots
els agents educatius. Hi ha dos
tipus d’agent: els que reben la nos-
tra incidència –per exemple les
famílies l’han de conèixer per
poder-s’hi implicar–  i d’altres,
sobre els quals no tenim incidència
però que ens cal conèixer per
poder-los analitzar i gestionar –per
exemple: no podem incidir en la
programació de la televisió, però sí
podem gestionar la seva influèn-
cia–. Com queden recollits en el
nostre pla estratègic aquests factors
sobre els quals no podem incidir?

Què ha de contemplar per ser
realment estratègic?
Una escola que dialoga amb l’en-
torn, inclusiva... té present el que
passa, el fenomen de la immigra-
ció, el civisme... Cada vegada hi ha
més alumnes que van i venen a
l’escola amb bicicleta, per exem-
ple. Doncs s’ha de contemplar

com s’hi dóna resposta i, això pas-
sa per: preveure aspectes materials,
aspectes d’educació viària i, també,
per plantejar-nos com ho aprofi-
tem per fomentar aquest alumne
que volem –crític, autònom...–.
Quan som capaços de respondre a
les necessitats de l’entorn amb
visió de futur som estratègics. 

Avaluar, revisar, adequar? Quan?
Tenim dues opcions: podem dei-
xar l’avaluació dels resultats pel
final i, què? Oh! Quina llàstima no
ho hem aconseguit!... O anar-ho
avaluant cada quan ens sembli
convenient. El pla estratègic ens ha
de servir per anar comprovant que,
allò que fem, ens ajuda a caminar
cap a on volem anar i, si no és així,
a pensar què podem fer per acon-
seguir-ho. 

Gràcies! 

A qui s’ha de dirigir?
Clarament, a tots els agents impli-
cats en el procés educatiu. Uns
més en primer pla –segurament els
equips directius, professors i els
propis alumnes...– i altres –famí-
lies, col·laboradors, determinades
entitats del barri...– en un pla més
ampli. L’educació no recau exclusi-
vament en l’escola sinó que hi
intervenen diversos agents. La
reflexió no pot ser independent de
l’evolució social de l’entorn. El
projecte ha de ser propi i, alhora,
dialogant amb el seu entorn. 

Som una escola inclusiva
Doncs hem de voler una escola
relacionada amb l’entorn, que dia-
loga, capaç de respondre a les
noves necessitats socials, que tre-
balla de costat amb els pares... el
projecte inclusiu és gran, es cons-
trueix al voltant de la persona i no
purament centrat en l’escola –si
fos així seria exclusiva, nosaltres i
prou...–.  

Volem educar ciutadans lliures i
autònoms amb sentit crític i capaços
d’intervenir lliurement en la millora de
la societat...
Voleu crear... participar en la for-
mació de la persona, aquesta és la
vostra fita de futur. Heu de pensar
quins elements, al llarg del procés
educatiu, són els forjadors d’a-
quests valors i ser capaços, tots, de
reforçar-ho en tot moment, incor-
porant aquests elements, a la pràc-
tica del dia a dia. Si per a vosaltres

b Pau Vidal
la reflexió estratègica



Dedicar temps a organitzar, seqüen-
ciar activitats, programar avalua-
cions inicials, descobrir l’ autoava-
luació, la coavaluació...; esdevé
essencial per anar avançant en el
nostre projecte de curs. Per tant ens
cal  planificar moments per: afavorir
el diàleg, obrir espais de reflexió, on
se’ls faci evident que aprenen a
aprendre, que visquin l’error amb
naturalitat, comencin a viure el seu
procés, s’autoregulin. Millorar l’a-
tenció i mantenir-la una estona cada
vegada més llarga, tot fent-los ado-
nar de l’esforç que requereix; ajudar
a verbalitzar la tasca, fixar els objec-
tius, activar coneixements previs,
entrenar-los a fer-se preguntes i
retornar-les al grup, treballar la prò-
pia reflexió i el respecte al grup d’i-
guals, prendre consciència de grup,
col·laborar en  fer silenci,  respectar
el torn de paraula, en els desplaça-
ments. Dedicar moments per a
poder-se conèixer millor, dansar,
cantar, bellugar-se, descobrir el so i

el  silenci en pròpia pell.  
Sistematitzar rutines, mecàniques
de treball, etc. Tot això dins d’un
marc el màxim de globalitzador.
Definits els objectius, cal anar-los
seqüenciant en funció de la resposta
i de les necessitats de cada grup,
pensant que no hem d’afegir més
contingut al que ja fem sinó que,
donem més qualitat, ja que posem
en marxa processos els quals ens
permetran avançar i rendibilitzar
millor tant el temps com la pròpia
pràctica.
A continuació presento algunes pin-
zellades sobre la seqüenciació dels
objectius esmentats anteriorment:
- Referent a Clima d’aula: iniciem
el curs combinant activitats tran-
quil·les de coneixença, de preferèn-
cies, de vivències, amb activitats de
moviment com danses, cançons
amb gests,  on hi ha contacte físic
per sentir-se acompanyats, recolzats
tant pels amics i amigues retrobats,
com pels mestres nous. Treballem la
descoberta del silenci, el qual ens
permet estar bé amb nosaltres
mateixos, relaxats, més contents i
satisfets, escoltar-nos  més bé,
millorar l’atenció, rendibilitzar el
temps de treball; el busquem en
diferents consignes, en moments de
relaxació al començar el dia,
mirant-nos la panxa,  pensant què
millorarem, què ens agradaria expli-
car a la rotllana, pensant quina pre-
gunta farem. El vivim en moments
de contrast: els crits, el xivarri a l’es-
cala, ...

En el moment que l’equip de  mes-
tres de primer de cicle inicial de
Primària es planteja l’adaptació a
l’Etapa i al nou curs escolar, posa en
comú i decideix  de forma  cons-
cient COM cal plantejar l’adaptació
dels nens i nenes. Fixem els objec-
tius tenint com a referent els aspec-
tes més emocionals - de tots és sabut
que per poder treballar amb els nos-
tres alumnes ens cal anar creant un
ambient relaxat, de confiança , d’a-
colliment i ens cal fer evident que
som sensibles als seus neguits i
angoixes -; al mateix temps ens cal
treballar per tal d’anar creant i con-
solidant un clima d’aula que ens
permeti avançar en la consecució
d’uns objectius establerts i en l’acos-
tament a l’alumne que ens demana
l’Estil Metodològic.

RECULL PEDAGÒGIC

Pas de nan, pas de gegant
Caminant cap al futur

ADAPTACIÓ
A UN NOU CURS
Anna Soler i Campins
Escola Pia Terrassa 



valuar-se i també a coavaluar-se. Ens
poden dir: «no he escoltat prou per-
què al principi mirava, xerrava amb
el meu amic, m’he equivocat perquè
m’he pensat que era com abans i
m’he precipitat, m’he enriolat i
només mirava les targetes i he per-
dut la primera ordre...» nosaltres,
com a observadors i mediadors, els
hi anem oferint recursos. 
Consciència de grup que aprèn a
aprendre, verbalitzar QUÈ farem,
de quantes maneres ho podem fer,
quina és la millor, COM ho he fet ,
no dic «ja  estic!» sense comprovar si
he acomplert el que havia de fer,
com havíem acordat o triat de fer-
ho; tot això en un principi a través
del modelatge i després ho van
incorporant ells mateixos amb un
reforç positiu constant, amb la tran-
quil·litat més absoluta sense deixar
de marcar límits, a l’hora que s’afa-
voreix la responsabilitat i la presa de
decisions.
En definitiva, al llarg de l’adaptació,

es van obrint molts fronts per tal
d’entomar un nou curs i, compar-
tint i planificant, hem anat millo-
rant la nostra pràctica, com diuen
l’experiència és un grau, quan més
planifiques i poses en pràctica, més
millores la qualitat i, quan els nens i
nenes juntament amb els mestres,
prenem part activa en el procés, fa
que ens sentim  més segurs i, quan
un se sent més segur, és més capaç
d’afrontar nous reptes.
Com diuen: si no sembres, no reculls.
Bon curs!

L’adaptació a la LOGSE i l’àmplia
oferta de cicles formatius a
Barcelona coincidents amb els que
oferia el Centre Calassanç, feren
entrar en crisi bona part de les
especialitats que el centre impartia,
però calia recuperar la formació
professional a Sarrià buscant noves
oportunitats.
L’Equip de gestió i l’Escola es van
posar a explorar la situació de la
demanda d’FP a Barcelona, cen-
trant la recerca en aquelles especia-
litats que més s’adaptaven a l’en-
torn sarrianenc. També teníem clar
que un factor d’èxit era l’especialit-
zació del centre en una disciplina. 
La família professional d’Activitats
físiques i esportives va ser una de
les principals candidates. Hi havia
demanda i no una oferta suficient,

Quant a l’atenció, primer planifi-
quem moments breus (10-15
minuts) i canviem d’activitat tot
explicitant i fent evident què ha pas-
sat; quan contrastem  moments vis-
cuts prenem consciència del que ens
aporta cada moment. Com estàvem
abans? com estem ara? Per fer evi-
dent que l’atenció té una vessant
personal i que podem entrenar-la
per millorar, realitzem activitats on
hagin d’executar primer dues
ordres, després tres, i introduïm
l’autoavaluació analògica, a partir
de targes de colors, símbols de flet-
xes ascendents, descendents, etc.
D’aquesta forma ells mateixos apre-
nen a valorar el seu grau d’atenció a
l’hora de realitzar tres ordres, refle-
xionen personalment i amb l’ajut
dels altres com ho han fet, aprenen
a verbalitzar-ho i amb el suport dels
mestres i dels companys a través del
modelatge. Comencen a ésser cons-
cients d’on es troben, i què han de
millorar, per tant, aprenen a autoa-
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Miquel Garcia
Escola Pia de Sarrià
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de desenvolupar: la formació regla-
da, la formació continuada, els ser-
veis als professionals i a les empre-
ses, els serveis als esportistes, les
aliances amb altres institucions,
l’organització i el model pedagògic.
El centre hauria de respondre al
paradigma inclusiu i hauria d’acon-
seguir que l’organització fos capaç,
a més de formar tècnics, reinserir al
sistema educatiu aquells joves amb
risc d’abandonament dels estudis,
una tipologia molt habitual en els
aspirants d’FP. Un punt crític era la
constitució d’un claustre motivat,
cohesionat i capaç d’entendre la
missió. 
Les característiques curriculars d’a-
quests estudis determinen una ato-
mització de l’equip gens favorable
al projecte. Aquest escull es va
poder salvar creant un nucli diri-
gent estable, format per un cap
d’estudis i dos coordinadors gene-
rals, un responsable dels cicles de
règim general i l’altre encarregat
dels de règim especial. Com que els
cicles de muntanya i escalada i d’es-
ports d’hivern requereixen una alta
especialització, es van contractar, a
temps parcial, dos coordinadors

tècnics, un per especialitat. Aquest
equip bàsic ha sabut imprimir l’es-
til desitjat a la resta de professors.
Des del primer dia hem mantingut
informat el grup professional sobre
les dificultats, els èxits, els plans
tàctics, el resultats econòmics, etc. i
estem convençuts que aquesta
transparència informativa ha ajudat
que s’impliquessin. 
Malgrat que el CFTEEP està avui
dia consolidat, als quatre anys de la
seva creació, hi ha una demanda
que ens genera llistes d’espera,
tenim un «taló d’Aquiles» que és no
estar concertats. Aquesta circums-
tància ens obliga a mantenir-nos en
constant alerta - mesurant tendèn-
cies i observant la competència - i
en constant innovació per no ser
una oferta més, sinó una oferta
diferent.   
Avui dia el repte el tenim en «obrir
nous mercats» de formació en els
esports de muntanya i escalada. La
legislació no ens ajuda ja que és
molt permissiva amb l’intrusisme
laboral, el que ens ha portat a crear
una aliança estratègica amb institu-
cions públiques i privades i sindi-
cats.

Sarrià tenia bona part de les ins-
tal·lacions exigides i podíem comp-
tar amb Pineta i Claverol com
espais singulars complementaris.
No es necessitava una inversió ini-
cial intensa i, en el cas que fracassés
el projecte, les conseqüències pel
centre i pel grup no tindrien massa
impacte. 
Tot just iniciats els primers passos
per sol·licitar l’autorització, va sor-
gir una nova oportunitat: la creació
dels cicles formatius de règim espe-
cial (muntanya i escalada, esports
d’hivern i futbol). S’hi sumàvem els
cicles formatius de règim general
d’esports i els de règim especial,
Sarrià podria esdevenir un centre
de referència en el camp de l’FP
esportiva. 
En aquest marc es definí una estra-
tègia que es fonamentava en un
principi: «Una oferta per a la socie-
tat i amb la societat». Es van esta-
blir les línies mestres que s’haurien
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que deixen en evidència el caràcter
formatiu pensant en l’alumne de
manera integral en totes les seves
vessants socials, afectives, psicològi-
ques i físiques.
D’aquesta manera, és interessant
ofertar unes activitats que segueixin
el mateix projecte educatiu del cen-
tre; que persegueixin les mateixes
línies d’actuació, però amb metodo-
logies i realitats clarament diferencia-
des. La motivació i la bona predispo-
sició que sovint tenen els alumnes, hi
juguen un paper molt important a
l’hora de treballar els continguts que
ens referim. Aquesta és la nostra for-
talesa i cal ser conscients d’ella.
Podem observar que molts d’ells,
estan desitjant que arribi l’hora de la
seva activitat extraescolar i poder
veure els seus entrenadors/es o moni-
tors/es. Si això ho aprofitem, el clima
i el context on eduquem serà l’idoni
per poder arribar més a prop d’allò
que ens proposem.
No voldria passar per alt que els
educadors d’extraescolars són un
agent clau en la formació dels alum-
nes. Ells tenen la veu directe i són els
encarregats de portar a terme les
accions per tal d’assolir els objectius

de les activitats. Per aquesta raó, cal
realitzar reunions periòdiques amb
tots ells; reunions informatives i for-
matives, que ajudin a cercar i trobar
nous objectius i noves metodologies
per treballar els continguts de l’acti-
vitat. Així mateix, també entenc que
hi ha aspectes de programació que
l’escola pot ajudar a explicar en la
constant formació dels nostres
monitors/educadors.
És per això, que no podem entendre
unes activitats extraescolars pensa-
des de manera aïllada i fredament
extrapolades d’una altra realitat. A
grans trets, aquests serien els fona-
ments i l’enfocament de les activi-
tats extraescolars que proposem des
de l’Escola Pia Balmes. Voldríem fer
extensiva la reflexió de les idees que
us hem comentat per construir
entre tots un ensenyament de quali-
tat en l’horari no lectiu.

Bo i que l’horari escolar finalitza al
voltant de les cinc de la tarda, no
podem oblidar que l’escola segueix
tenint les seves portes ben obertes,
acollint a aquells alumnes que estan
realitzant algunes de les activitats
escolars organitzades pel centre. És
l’hora de l’anglès, el bàsquet, la
música o el teatre... totes elles són
les, ja conegudes per tothom,
Activitats Extraescolars.
Des de l’Escola Pia Balmes treba-
llem per oferir a les famílies un estil
propi d’aquestes activitats. Totes
emmarcades en el mateix projecte
educatiu del centre i entenent que
cadascuna d’elles, malgrat les seves
petites diferències i particularitats,
formen part d’un projecte pedagò-
gic comú. 
L’essència sorgeix d’entendre les
activitats com un mitjà educatiu i
mai com una finalitat pròpia en ella
mateixa. D’aquesta manera, no pre-
tenem aïlladament que els nostres
alumnes treballin l’especialització
d’un instrument o el domini del
gest tècnic d’un esport concret. En
tot cas, aquestes serien unes fites
secundàries o consegüents d’unes
altres que realment volem prioritzar.
Pensem que la missió de les nostres
activitats va molt més enllà. Doncs
cal tenir present la quantitat i la
qualitat dels valors que acompanyen
aquestes pràctiques: despertar la
sensibilitat per la música, saber
guanyar o perdre un partit de futbol
sala, treballar amb superació i esforç
per aprendre un guió d’una obra de
teatre... Tot plegat, són exemples

QUAN L’EDUCACIÓ A
L’ESCOLA VA MÉS
ENLLÀ DE L’HORARI
LECTIU...
Marc Franco Sola
Escola Pia Balmes



anys, per l’acord que es va establir
coincidint amb la implantació de la
LOGSE, ja hem anat treballant
diferents aspectes conjuntament,
intentant relacionar accions i activi-
tats de primària i secundària, i així,
establir com a element natural el
pas de l’alumnat d’una escola a l’al-
tra. Els darrers anys hem iniciat un
treball important de coordinació
entre els equips directius i el profes-
sorat, per tal de construir espais
comuns de reflexió i de formació.
Com a tot arreu, hi ha coses que ens
han sortit bé i d’altres que no hem
assolit plenament.
Ara, amb la nova estructura d’esco-
la integrada, estem plantejant nous
objectius. Un dels més importants
està en què tota la comunitat edu-
cativa de l’escola de la Companyia
de Maria se senti plenament inte-
grada en el nostre entorn; per això,
estem introduint l’Equip Directiu
de les etapes d’infantil i primària a

l’estructura de l’Escola Pia: forma-
ció inicial en l’EMEPC, la visió de
la Pastoral, el treball en equip...
Com fem sempre, és anar formant

A Calella hem incorporat una esco-
la al col·lectiu de l’Escola Pia de
Catalunya. Es tracta de l’escola de
la Companyia de Maria –
Lestonnac, que fa l’educació infan-
til i primària a la ciutat de Calella.
Aquesta incorporació ha estat fruit
d’un acord entre les dues
Institucions, on s’ha pactat que a
partir d’aquest curs 2007 – 2008
passaríem a ser una sola escola, amb
un sol claustre i una única titulari-
tat. Per tant, ara l’Escola Pia de
Calella ha passat a ser una escola de
P-3 a segon de batxillerat, amb un
total de 1100 alumnes, aproxima-
dament, 80 treballadors i al voltant
de 800 famílies.

Com he dit abans, cal destacar que
no es tracta d’una situació sobtada
o forçada per cap part en especial.
Us haig de dir, que des de fa 14

RECULL PEDAGÒGIC

les persones en cadena i, així, el més
aviat possible puguem dir que totes
les que han entrat a formar part del
nostre col·lectiu se senten plena-
ment integrades.
A nivell de famílies, penso que hem
tingut una bona acollida. Malgrat
que la notícia va afectar a moltes
persones –cosa lògica-, hem anat
informant a tots els col·lectius d’u-
na manera oberta i transparent: des
de les primeres reunions amb el
Claustre i el Consell Escolar, fins
ara, a les reunions de curs. S’ha fet
palès el nostre interès en fer una
escola oberta a tothom, una escola
capaç de dir les coses tal i com les
pensa i de recollir les crítiques d’u-
na  manera positiva. 
Està sent un any molt interessant i
ple. Personalment, estic molt
il·lusionat en recuperar un treball
que vaig començar fa 21 anys a
l’Escola Pia de Calella i que ara em
permet recuperar les converses amb
els nens i les nenes de P-4, o veure
com es desenvolupen els nois i
noies de 5è –curs que coneixia molt
bé, ja que en vaig ser el seu tutor
durant 7 anys-.  
Ara estem en un moment de canvi,
a vegades de nervis o de no saber
per on anar. Us haig de dir que la
col·laboració per part de tothom
està sent molt alta. Estem cons-
truint un nou concepte sobre una
base molt equilibrada i, malgrat les
diferències, la bona predisposició
ens permetrà creure en un estil, en
una manera de fer.
Només, per finalitzar, una cosa:
L’Escola Pia creix a Calella i vol que
aquest creixement sigui viscut per
tots com a un nou repte, recordant
el passat, però amb una gran il·lusió
de renovar el futur.

HEM INCORPORAT
UNA NOVA ESCOLA AL
NOSTRE COL·LECTIU
Lluís M Jornet Esteve
Escola Pia de Calella



ESPIELL

Tenia 14 anys. El cor bategava fort. Josep Calassanç i
Gastó dintre del carruatge que el menava de Peralta de la
Sal cap a Lleida, s’anava afirmant en les seves conviccions
que feia poc havia manifestat als seus pares: volia ser sacer-
dot. 
S’anava dibuixant amb traç més fort la silueta de la capital
del Segrià. Sobre un turó s’hi veia el campanar de la Seu
Vella. Com se li obriren els ulls en aparèixer el riu Segre,
per a un noi de Peralta acostumat al Sosa del poble. El
carruatge entrà a la ciutat i enfilà el carrer dels Cavallers, el
carrer més medieval de Lleida, amb edificis distingits i de
persones nobles o adinerades. Era un carrer empinat,
ample. Passaren la tàpia que encerclava el recinte universi-
tari. Sí, sí, el recinte estava emmurallat perquè alguns estu-
diants més d’una vegada baixaven al barri a tocar del riu (al
carrer Major) i hi feien maleses; alguna vegada havien aca-
bat amb sang.
Els pares de Josep havien ja acordat l’estada del noi amb
una família del barri universitari. 
A la part baixa del barri hi havia les dependències de
l’Estudi General (avui és el mercat del barri) que Jaume II
el 1300 havia fundat per a tots els habitants de la Corona
d’Aragó i que depenia de la Paeria o ajuntament de Lleida.
Hom hi podia estudiar filosofia, teologia, dret i medicina.
La de dret era la de més prestigi internacional, equiparable
a la de Bolonya. Josep el 18 d’octubre de 1571, dia de sant
Lluc, entrà per primera vegada a les aules universitàries i
començà els tres cursos de filosofia. Entre 1574 i 1578 hi
cursà dret. Hi tornà per acabar la teologia entre 1581-1583.
Formant línia amb les facultats hi ha la parròquia de Sant
Llorenç i la de Sant Martí (actualment és el Museu
Diocesà), una a cada costat. Aquesta última era la més fre-

qüentada pels estudiants. Josep hi anà moltes vegades i feia
de testimoni de baptisme.
La zona o campus universitari s’estenia fins a la Seu Vella,
al cap de munt del turó. Un carrer central permetia pujar-
hi recte, però era costerut i valia més anar donant voltes
pels carrerons laterals. Als carrers hi havia molta vida: estu-
diants amb els apunts sota el braç apressats cap a repassar
la lliçó; grups d’universitaris alegres que es prenien la vida
amb tranquil·litat, cantant o fent xerinola; capellans i fra-
res embolicats en els seus mantells. La gent caminava pro-
curant no destorbar els artesans que treballaven a la porta
de casa: hi havia de tot i hom podia parar-se i comprar el
que li albirés. 
La magnífica porta gòtica dels Apòstols dóna accés al
recinte catedralici. S’entra al claustre que és una meravella
del gòtic, amb uns finestrals que s’obren cap al Segre i, qui-
na panoràmica! En una arcada interior del claustre hi ha
una preciosa imatge de Maria sobre una creu: val la pena
fixar-s’hi i fer-ne una fotografia.
Per una porta amb decoració mossàrab, la porta dels Fillols,
s’entra a la catedral o Seu Vella. Temple grandiós, romànic,
acabat amb influència gòtica. Les parets estan nues. 
Aquesta nuesa ens desperta d’un somni. Ni barri, ni facul-
tats hi són avui. Era el que recorrien tants i tants estu-
diants, com Josep Calassanç fins que, un mal dia, el rei
Felip V cap al 1709, volent castigar els catalans perquè se
li havien revelat, anihilà les facultats universitàries, conver-
tí el barri dels estudiants en els forts i contraforts a l’estil
de castell francès, profanà la Seu Vella i el claustre conver-
tint-los en una caserna amb pisos i esventà els arxius uni-
versitaris. El primer dels Borbons intentà esborrar la nos-
tra memòria històrica.

Transport per arribar-hi: amb l’Ave o per la AP-2
Dades pràctiques: 
imatges de la Seu Vella en 3D, a la pàgina d’aquesta empresa:
http://www.serveisinteractius.com/visitasvirtuales/La_Seu_Vella/PackGraficMap. 
La web de turisme de la ciutat de Lleida:
http://turisme.paeria.es/.

Un jove català a
l’Estudi General
(1571-1583)
Zona: Lleida ciutat (Ruta Calassància)
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APUNTA'T A LLEGIR

diferents col·laboracions vam poder portar 163 àlbums
infantils. Últimes novetats, escollides amb l’ajut de profes-
sionals. Per a tots els participants van ser una autèntica fes-

ta. El màxim lector/a se’n va llegir
50 i el mínim 30! Alternàvem les
explicacions amb moments de lec-
tura personal i posterior comenta-
ri i avaluació dels llibres llegits,
puntuant de 0 a 10 segons el grau
de satisfacció –9,21 va ser la nota
mitjana–.
L’esquema del curs el vam basar en
un llibre molt interessant de Pep
Molist –bibliotecari i especialista
en Literatura infantil i juvenil–
que porta per títol «Los libros
tranquilos». Un cal·ligrama expli-
ca el títol: «Una forma sincera de
definir aquellos libros que no te
dan miedo, que no te aceleran el

Goig de llegir a Cuba

Des d’aquest racó de Papers, que és una fines-
tra oberta al Goig de Llegir, tenim l’ocasió
de compartir una experiència ben especial: la
participació a la «VII Escola
d’Estiu per a Mestres» de l’Havana,
en la que, els escolapis, tenim molt
a veure... Enguany hi van partici-
par 310 mestres vinguts de les dife-
rents ciutats de la Illa. Un veritable
èxit, que creix any, rere any. Una
setmana intensa de treball. Tres
conferències magistrals per a tots i
deu tallers diferents de 20 hores
cadascun, per triar.
El nostre grup va participar-hi
amb el taller «El gozo de leer y el
enriquecimiento interior». Hi
havia alumnes vinguts de 800,
500, 250 km... i d’altres que eren
de l´Havana i rodalies. Gràcies a

Burningham, J.
Eduardo el niño más
terrible del mundo.

Factoría K de libros.

Reaccionem segons ens tracten. El protagonista pas-
sa de ser el pitjor a tot arreu a ser el millor del món.
Bo per a motivar a aprendre a llegir i escriure. Il·lus-
tració simple, però expressiva. (A partir de 8 anys)

Mc Kee, D.
Los conquistadores.

Kókinos, 2.004.

La divertida i, alhora, profunda lliçó
dels conquistadors conquistats.
Conquistats per la major i millor cultu-
ra del països envaïts. No recordeu casos
de la història real que ens mostren el
mateix? Magnífiques i divertides il·lus-
tracions. (A partir de 7 anys)



«L’amor crea vincles poderosos, però són vin-
cles que no lliguen sinó que alliberen.»
J.M. Conangla – Jaume Soler

Reflexió!
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EDUCACIÓ SOLIDÀRIA

corazón a la vuelta de cada esquina,
que más que reír te hacen sonreír, que
más que llorar te hacen cosquillas al
corazón, que te despiertan las emocio-
nes de una manera suave y delicada».
També és molt aclaridor el subtítol
que ens anticipa el contingut: «El cur-
so de la vida a través de la literatura
infantil». Organitzat en distints apar-
tats: «el curso de la vida, los senti-
mientos, las actitudes, las enfermeda-
des...; el mundo que nos rodea, el
mundo que no es palpable...»  L’autor
enregistra les diferents situacions vitals
i, per a cadascuna d’elles, proposa la
lectura de llibres infantils que les il·lus-
tren magistralment.   

Grup d’animació a la lectura

Montserrat Plans, Conxita Tarruell i Sadurní Tudela

Shawn Tan
El árbol rojo

Barbara Fiore
Editora, 2.006.

A vegades un no té ni idea del que
s’ha de fer, ni de qui és, ni d’on ve
ni a on va i tots els dies li semblen
igual de grisos. Però, de sobte, tot
s’omple de color i de vida.
Magnífic llibre que ens mostra el
camí del buit vers la plenitud.
L’il·lustrador premiat diverses
vegades ho ha estat, també, per
aquest llibre. (A partir de 12 anys)

CAMPS D’ESTIU 07: (Reflexió dels
voluntaris que han anat a Tijuana a
col·laborar en les activitats d’esplai)

En general, tots els membres del grup ens hi hem tro-
bat bé. Hem descobert moltes coses noves a nivell
personal, com retrobar-nos amb uns valors de família
molt més compactes que els d’aquí. 
Ens ha impactat la vida al voltant de «La Línia» –la
frontera– el voler ser i viure com a EE.UU. i la sim-
biosi entre ambdós països en un lloc fronterer, que
arriba fins i tot a la medul·la cultural. 
També ens ha sorprès el comportament de la gent:
d’una banda, la implicació d’alguns, que contrasta
amb l’apatia d’altres i, de l’altra, la predisposició dels
«nanos» a gaudir de qualsevol activitat pel sol fet que
ha estat preparada per a ells.
La relació amb els «tíos» –els monitors mexicans– ha
estat correcta i, fins i tot, alguns membres han conre-
at una amistat amb alguns d’ells. La relació entre el
grup de catalans ha estat caracteritzada per una man-
ca de cohesió de grup. S’han creat subgrups diferents
donats els interessos i prioritats diferenciades.
Tanmateix, aquest fet no ha afectat la feina que s’ha
fet.
Aquesta experiència ens ha ajudat a valorar més el
que tenim, a desenvolupar una sensibilització més
acusada envers la
situació del col·lectiu
de nouvinguts o
immigrants i sobre la
situació mundial de
diferència Nord-Sud.



Transversal

QUIN PROJECTE?

Títol del Projecte: Treballar per projectes

Etapa: Totes

Objectiu:
Si el teu objectiu és: crear context favorable al desenvolupament de l’alumne que volem,
donant resposta a la complexitat de la pràctica educativa, tot per mitjà d’una metodologia glo-
balitzadora, que parteix de l’interrogant, basada en la recerca, la construcció conjunta a par-
tir del coneixement compartit i la participació de tots i totes, estàs convidat a treballar per
projectes! 

Seqüència d'activitats realitzades
Fase inicial: L’interrogant, activar coneixements previs, confegir l’índex i planificar.
Fer-nos preguntes com aquestes ens hi pot ajudar:  en quina o quines matèries? A partir de
les seves o les meves preguntes? Quins objectius em proposo? Quins continguts haig de tre-
ballar per assolir els objectius? Quant temps tindré i com el gestionaré? Treballaré a l’aula? A
la mediateca? Farem visites guiades, excursions…? A partir de quins materials, recursos…? I,
com els utilitzarem? Com agruparé els alumnes? Quines activitats per aprendre què? Quina
seqüència serà la més adequada? I, com sabré i sabran que estan aprenent? Quines funcions,
tasques... i qui se’n responsabilitzarà?
Fase de desenvolupament: Recerca, revisió de l’índex, regulació del procés, acords de producte
final...
Ara hem de tenir ben present que, allò que hem dit que faríem per assolir els objectius pro-
posats, ens està ajudant a aconseguir-ho. Podem fer-nos preguntes com: 
Tenim ben clars i presents els objectius mentre treballem? Les recerques ens ajuden a respon-
dre les preguntes que ens hem fet? Hem triat les fonts d’informació més adequades per obte-
nir la informació que necessitem? Les activitats que proposem ens ajuden a adquirir els dife-
rents tipus de contingut –actitudinals, procedimentals, conceptuals i factuals–? Es construeix
coneixement a les estones de treball en grup, i de grup cooperatiu? Regulem el temps, la par-
ticipació, la iniciativa… durant les sessions? Són capaços d’explicar correctament el que fem,
com ho fem i què hem après a les estones de gran grup? El grup pot anar acordant i concre-
tant el producte final? He previst activitats que faci conscients als alumnes, del propi procés
i progrés (autoavaluació i autorregulació)? Hi ha espais previstos per revisar i completar la
pròpia avaluació (coavaluació)? Quan detectem errors, dificultats o mancances, som capaços
de generar recursos per millorar, replantejar o reajustar?
Fase de síntesi: Revisió de l’índex, avaluació final, detecció d’encerts i d’aspectes a millorar, trans-
ferència i comunicació de l’aprenentatge fet per mitjà del producte final
Ens queda respondre les preguntes:
He assolit allò que ens havíem proposat? Tant si és que sí com si és que no, valdrà la pena per-
guntar-se: per què? És del tot imprescindible fer conscient l’aprenentatge i el recorregut fet
per tal que esdevingui significatiu. Què ens ha anat bé de fer? Què ens proposem per tal de
fer-ho millor la pròxima vegada? 
I, finalment comuniquem als altres la nostra experiència d’aprenentatge.

«Sense l’acció no s’aprèn. Sense la reflexió sobre l’acció no som conscients del que aprenem».
Reyes

Per saber-ne més podeu posar-vos en contacte amb el grup de formadors TxP:

montse.cavaller@escolapia.cat, francesc.garcia@escolapia.cat, miquelangel.marce@escolapia.cat, esther.sales@escolapia.cat,
annam.soler@escolapia.cat, assumpta.casacuberta@escolapia.cat. 



CURS NOU,
REVISTA NOVA
Amb cada inici de curs sorgeixen
canvis, noves idees, nous planteja-
ments, canvis que queden ben reflec-
tits en les revistes escolars, i un bon
exemple el trobem en les revistes que
editaven els mateixos alumnes, en
nom d’un grup. Normalment ento-
maven aquest projecte els alumnes
d’últim curs, i això feia que en
començar-ne un de nou, els respon-
sables canviessin. Els que ho rebien
de nou, veien a la revista errors,
tenien idees per a canviar el títol, el
format, els colors, és a dir, per can-
viar la revista de dalt a baix, i fer-la,
segons ells, molt millor. 
Aquesta era una modalitat de revista
escolar molt curiosa, perquè els alum-
nes hi explicaven les seves inquietuds,
observaven el medi i moltes altres
coses que consideraven importants,
fet que permet conèixer les intrigues i
motivacions de cada curs. 

En un altre nivell, trobem les que es
produeixen a nivell provincial, amb
informació general, com ho són
Catalaunia1 o Papers2. També hi ha
les escolars pròpiament dites, és a dir,
les que editen les escoles a nivell
d’entitat, on hi expliquen l’activitat
de l’escola a nivell global. 
Qualsevol revista feta a l’escola té un
gran valor, perquè són úniques i per-
què hi amaguen fets i anècdotes que
retraten el dia a dia de l’escola. 
La confecció d’aquestes revistes ha
evolucionat molt amb el temps. A
Alella, i a altres escoles3, als anys qua-
ranta feien servir l’aparell Drevy4.
Aquest aparell podia fer unes quantes
còpies de les revistes mitjançant un
mecanisme que consistia en un vidre
i un clixé. Amb el Drevy s’havia de
ser destre i intentar no haver de fer
gaires intents perquè sortís bé una
bona portada o una bona capçalera,
però com que era amb tinta xina, tot
resultava més complicat. N’hi ha que
s’hi van haver d’estar nits senceres

ACTUALITAT

per poder fer sortir el número quan
tocava, ja ho veieu... no era un siste-
ma gaire pràctic! 
Després, ja van aparèixer altres
màquines més pràctiques, fins que ha
evolucionat fins el sistema digital.
Avui dia, aquest sistema ha permès
que el món de les revistes es revolu-
cionés, és molt més fàcil difondre
continguts, és molt més fàcil arribar
a la gent. I de moment, conservar les
revistes en format digital també és un
estalvi, bàsicament d’espai. Per això,
des de l’Arxiu Provincial, es continua
un projecte que ve del curs anterior.
Consisteix en escanejar les revistes
fetes a les escoles, per a conservar-les
en un suport alternatiu al paper. 
Per això, fem la crida a tothom: les
revistes escolars tenen gran valor, i
per això, hem de vetllar per la seva
conservació, i una bona manera és, la
seva digitalització. 

Per a més informació:
arxiu.provincial@escolapia.cat 
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1 A l’APEPC tenim la col·lecció completa, des de 1970 fins a l’actualitat, que ja sobrepassa els 400 números. 
2 Revista nascuda el 1988, col·lecció completa també la que tenim a l’Arxiu. 
3 I també l’usaven a Moià i al Calassanci. 
4 A l’arxiu tenim dos exemplars dels Drevys. 

Des del Consell de Redacció de Papers, donem la
benvinguda als claustres de Lestonnac i Verge
Aldama que s’han incorporat, aquest curs, a les
escoles de Calella i Sant Antoni, respectivament.



CONTRAPUNT

Pla estratègic: el pla de plans
L’escola es colonitza de conceptes de l’organització
d’empreses

Fa anys ni ens ho hauríem imaginat que l’escola tingués un pla estratègic, un pla d’objectius,
un pla d’avaluació, un pla director d’obres, ... Mes aviat érem un món d’oportunitats, de petits
projectes, d’adaptació als canvis que s’esdevenien, de resposta a les necessitats, ...; de petits
racons de recursos (econòmics, sobretot) per si mai calia fer una obra més gran o quelcom dife-
rent, ...; i també ¬–per què negar-ho?– de dèries de qui estava davant de l’escola, canviants
sovint, segons les persones anaven variant.
Ja fa temps que el món del ‘manegement’ va entrant a l’escola. Es pretén racionalitzar recur-
sos humans i materials i optimitzar l’organització del temps, un dels nostres actius més
preuats. Segur que tenim moltes coses a aprendre i elements que enriquiran la nostra feina. I,
altrament, no som una empresa?
Tanmateix, de tot el que he escoltat ací i allà, de lectures disperses i de converses amb alguns
bons amics/gues que hi entenen —mai no valorarem prou les xerrades de sobretaula i els àpats
amables—, veig que, sobretot, es posen de relleu dos conceptes bàsics: la missió i la visió.
Un mateix pla estratègic aplicat des de visions diferents donarà resultats diferents i serà ava-
luat de forma discordant. I, per altra banda, qualsevol pla estratègic sense ser fidel a la missió
institucional grinyolarà. Però també deu ser veritat la inversa: un pla estratègic eficient refor-
ça els lligams i la coherència de les accions de molts. Em sembla, doncs, que tot això de l’es-
tratègia de la planificació estratègica ha de servir, en primer lloc, per enfortir i difondre entre
totes les persones de l’organització –de l’alumnat als pares, passant pels docents i el personal
d’administració i serveis– la missió institucional i la visió des de la qual fem la nostra tasca edu-
cadora. 
Coneixem bé la missió, i en tenim documents que la detallen. Però, i la visió? És el nostre estil
metodològic? És la fidelitat a la tradició escolàpia? És allò de l’opció preferent pels laics? Potser
la posició des de la qual ens situem i l’orientació fonamental de les nostres accions educatives
és quelcom que hauríem de recordar més sovint. O no?
Preservem-nos, però, dels que ens diran que el dia a dia no es pot planificar, que si planifi-
quem no ens podrem adaptar bé a les situacions, que si tot aquest muntatge serveix per impo-
sar criteris, que si ens encotilla massa, ... Com si tots no actuéssim amb alguna petita o gran
opció estratègica! Alguns descobrim que les planificacions serveixen per avaluar i avançar ple-
gats. I en això no sempre excel·lim! 
Guardem-nos, també, dels amants de fer veure que són estratègics per continuar improvisant
sempre o fent allò que han fet sempre.
En definitiva, una eina més per al canvi col·lectiu i coordinat, si les coses es fan ben fetes.
Almenys això és el que em diuen els amics/gues que treballen en altres empreses i saben de què
va o ja fa molts anys que hi estan immersos.
Podria demanar, però, que si l’escola es ‘contamina’ de tècniques diguem-ne empresarials,
les empreses poguessin ser una mica més educadores o pedagògiques?. Perquè, oi que
també tenim quelcom a aportar a la societat productiva? O no?

Zum-zum

Consulteu
l’agenda a
la Plataforma
hi trobareu
totes les
dades
sempre
actualitzades.
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