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 1.- Introducció 

 Ens  situem  al  dia  14  de  març,  acabem  de  rebre  l'anunci  que  tanquen  l'escola. 

 Aquells  primers  dies  les  informacions  són  moltes  i  confuses.  Es  parla  de  pandèmia, 

 de  confinament,  de  morts...  En  el  pla  educatiu,  es  parla  d'un  tancament  indefinit,  de 

 no  avançar  temari,  de  bretxa  digital,  d'acompanyament  emocional....  El  nostre 

 centre,  basat  en  l'aprenentatge-servei,  que  porta  implícit  el  treball  cooperatiu, 

 internivell,  interetapes  i  amb  la  comunitat  local,  veu  el  seu  projecte  capat  de 

 soca-arrel, els docents estan en estat de xoc, com la resta de la població en general. 

 Passat  aquest  xoc  inicial,  però,  ens  posem  a  pensar  alternatives,  tasques  i  projectes 

 que permetin adaptar la nostra idea d'educació a la nova realitat. 

 El  projecte  "Sou  tot  cor"  és  una  d'aquestes  iniciatives.  Comença  com  a  proposta  des 

 d'una  àrea  concreta,  visual  i  plàstica,  però  de  seguida  s'impregna  de  l'esperit 

 col·laboratiu, solidari i compromès de l'escola i creix en l'àmbit de centre i comunitat. 

 Per  una  banda,  'Sou  tot  cor'  és  el  nom  del  projecte  que  comença  com  un  triple 

 exercici  de  collage  per  als  alumnes  de  1r,  3r  i  4t  d'ESO,  i  que  ha  servit  per  introduir  o 

 aprofundir  sobre  continguts  del  currículum  de  visual  i  plàstica  segons  el  nivell. 

 Donades  les  circumstàncies  calia  plantejar  una  activitat  que  s'ajustés  a  les 

 possibilitats  resolutives  de  cadascun  dels  alumnes.  Calia  trobar  una  variable  en  la 

 qual  hi  encaixes  una  tècnica  i  un  procediment  que  els  permetés  treballar  de  forma 

 autònoma  i  amb  pocs  recursos.  En  aquest  sentit  la  tècnica  pictòrica  del  collage  hi 

 encaixa  força  bé.  El  collage  ja  és  de  per  se  una  de  les  tècniques  més 

 democràtiques,  ja  que  permet  enganxar  objectes  de  tota  mena  sobre  un  suport 

 qualsevol  amb  una  intenció  estètica.  Els  alumnes  treballen  amb  revistes  i  diaris 

 vells,  cartró,  plàstic...,  Materials  d'ús  quotidià  la  majoria  dels  quals  ja  han  arribat  al 

 final  de  la  seva  vida  útil.  Fan  un  treball  de  cerca  de  materials,  i  els  reutilitzen. 

 L'objectiu  és  fer-los  conscients  de  la  mateixa  capacitat  de  construir  del  no-res,  o  des 

 de la precarietat més absoluta. 

 Per  altra  banda,  "Sou  tot  cor"  ha  transcendit  més  enllà  de  la  matèria,  s'ha  convertit 

 en  un  projecte  de  centre  en  el  qual  s'hi  ha  convidat  a  participar  a  tota  la  comunitat 

 educativa  del  nostre  institut  escola  (famílies,  infantil  i  primària)  i  en  el  que  s'hi 
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 adhereixen  alguns  professionals  externs  vinculats  amb  l'àmbit  de  les  arts  plàstiques  i 

 el disseny. 

 L'encàrrec  de  tots  aquests  exercicis  plàstics  respon  a  la  motivació  vital  d'encoratjar  i 

 agrair  de  forma  simbòlica  la  tasca  duta  a  terme  pel  personal  sanitari.  Tot  i  que  la 

 docència  estava  lluny  de  la  primera  línia  d'actuació  en  els  primers  moments  de  la 

 pandèmia,  tots  teníem  molt  a  prop  familiars,  amics  o  coneguts  sanitaris  que  estaven 

 responent  amb  gran  professionalitat  i  esforç  a  l'exigència  del  moment.  Mostrar-nos 

 solidaris i agraïts ens semblava un objectiu molt rellevant. 

 Durant  16  setmanes  s'ha  enviat  set  dissenys  de  cors  maquetats  en  format 

 d'instantània  Polaroid  a  diferents  hospitals  de  Catalunya.  Un  disseny  per  cada  dia  de 

 la  setmana.  Cada  Polaroid  és  un  "bon  dia  i  un  moltes  gràcies".  Alguns  hospitals  han 

 imprès  i  decorat  les  parets  assèptiques  dels  seus  passadissos,  i  d'altres  els  han 

 publicat setmanalment a les respectives xarxes socials. 

 L'exercici  pretén  ser  un  acte  introspectiu  i  terapèutic  per  ajudar  a  afrontar  als 

 alumnes  de  forma  resilient  la  crisi  del  coronavirus  a  partir  d'un  acte  estètic  de 

 generositat.  Generositat  cap  a  un  mateix  i  cap  als  altres.  Per  ajudar  a  digerir  la 

 possible  inestabilitat  emocional  sorgida  de  la  COVID-19  i  per  fer-los  entrar  en 

 comunió  amb  la  voluntat  de  reforçar  la  idea  que  seguim  formant  part  d'un  tot, 

 malgrat l'aïllament i la possible isolació d'alguns dels nostres alumnes. 
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 2.- Context de l’experiència. 

 Per  a  una  comprensió  completa  i  global  del  projecte,  cal  entendre’l  planificat  com 

 una  peça  més  de  les  múltiples  propostes  del  nostre  centre.  Procurem  que  cada 

 proposta  encaixi  amb  la  filosofia  global  de  l’escola  i  representi  els  valors  que  volem 

 transmetre i treballar. 

 És  per  això  que  considerem  important,  abans  d’explicar  detalladament  el  “Sou  tot 

 cor”,  exposar  resumidament  la  filosofia  de  l’escola  (visió,  missió  i  valors)  així  com  fer 

 una  breu  exposició  de  les  activitats  i  projectes  que  es  porten  a  terme  en  tres  àmbits 

 considerats clau: la solidaritat, la cultura i la participació. 

 2.1.- La nostra filosofia 

 Entenem  que  els  principals  reptes  educatius  del  SXXI  demanen  entendre  l’educació 

 com  un  procés  on  l’alumne/a  és  el  vertader  protagonista  i  està  encaminat  a  donar 

 les  eines  per  tal  que  esdevingui  un  ciutadà  actiu  i  responsable.  D’aquesta  manera 

 les  persones,  al  llarg  de  la  seva  vida,  podran  anar  donant  resposta  de  forma 

 coherent  i  respectuosa  a  problemàtiques  actuals,  o  fins  i  tot,  resoldre  situacions 

 futures que encara desconeixem. 

 MISSIÓ 

 El  nostre  centre  vetlla  pel  desenvolupament  integral  de  l’alumnat  tot  fomentant  el 

 creixement  personal  en  totes  les  seves  dimensions  (cognitiva,  afectiva,  social  i 

 motriu)  amb  l’objectiu  final  que  aquest  esdevingui  un  ciutadà  actiu  i  compromès  en 

 la millora de la societat. 

 És  per  aquest  motiu  que  el  nostre  projecte  pedagògic  gira  entorn  de  tres  eixos 

 bàsics  que  pretenen  incidir  en  el  desenvolupament  integral  de  la  persona:  créixer, 
 compartir i construir. 
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 VISIÓ 

 El  nostre  centre  vol  contribuir  a  formar  alumnes  competents  a  partir  de  diferents 

 situacions d’ensenyament-aprenentatge de forma contextualitzada. 

 Créixer  (o  del  “jo”):  fa  referència  al  desenvolupament  personal  en  totes 

 seves dimensions. Es pretén fomentar: 

 Alumnes  que  siguin  feliços  tot  fomentant  un  òptim  creixement 

 emocional (autoestima, regulació emocional, etc). 

 Alumnes creatius: amb iniciativa, criteri propi i sensibilitat. 

 Alumnes  autònoms  i  responsables  davant  les  tasques 

 quotidianes que es desenvolupen en el centre. 

 Compartir  (o  del  “nosaltres”):  fa  referència  al  treball  cooperatiu  per  tal  de 

 fomentar  una  bona  convivència  i  alhora  incidir  en  els  valors  socials  com  el 

 respecte,  la  igualtat  i  la  solidaritat.  L’alumnat  experimenta  que  forma  part 

 d’una  comunitat  i  com  a  tal  exerceix  i  aprèn  de  forma  vivencial  la  necessària 

 relació  democràtica  entre  tots  els  membres  de  la  comunitat  educativa.  Es  vol 

 fomentar: 

 Alumnes  amb  habilitats  socials,  que  sàpiguen  interactuar  de 

 forma assertiva amb tota la comunitat educativa. 

 Alumnes  dinàmics  i  participatius  que  col·laborin  en  la  millora 

 del funcionament del centre. 

 Alumnes  que  sàpiguen  treballar  en  grup  i  aprenguin  que  en 

 un treball cooperatiu tothom és necessari. 
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 Construir  (o  dels  “altres”):  fa  referència  a  la  relació  del  centre  amb  el  seu 

 entorn  i  pretén  que  els  alumnes  esdevinguin  part  activa  en  la  millora  de  la 

 societat  on  viuen.  Per  aquest  motiu  es  treballa  en  projectes  on  les  activitats 

 d’aprenentatge-servei prenen especial rellevància. Es vol potenciar: 

 Alumnes  respectuosos  i  implicats  en  la  preservació  del 

 medi ambient. 

 Alumnes  que  esdevinguin  ciutadans  actius  i  crítics  davant 

 problemàtiques socials. 

 Alumnes  compromesos  i  implicats  en  la  construcció  d’una 

 societat millor. 

 VALORS 

 Confiança:  Entenem  que  el  centre  ha  de  propiciar  un  entorn  de  seguretat  i 

 confiança  com  a  primer  pas  per  aconseguir  unes  condicions  òptimes  en  tot  el  procés 

 d'aprenentatge.  Un  espai,  en  definitiva,  on  l’alumne  es  senti  escoltat  i  recolzat  per  tal 

 que pugui acabar desenvolupant tot el seu potencial personal. 

 Responsabilitat:  Pensem  que  els  alumnes,  al  llarg  de  tota  l’escolarització,  han 

 d’anar  augmentat  de  forma  gradual  el  nivell  de  responsabilitats  per  tal  que  així 

 acabin  essent  persones  proactives  i  siguin  capaços,  més  tard,  de  reflexionar, 

 planificar i assolir els seus propis objectius personals. 

 Constància:  Creiem  que  la  constància  i  l’esforç  són  eines  indispensables  per  arribar 

 a  l'èxit  personal.  És  en  aquest  sentit  que  les  tasques  i  activitats  escolars  representen 

 un  marc  idoni  per  tal  que  els  alumnes  entenguin  i  experimentin  de  la  seva  necessitat 

 i ho puguin acabar aplicant en qualsevol context de la seva vida quotidiana. 

 Cooperació:  El  treball  en  equip  representa  una  eina  vital  en  el  nostre  projecte 

 pedagògic  ja  que  possibilita  un  creixement  personal,  donat  que  es  parteix  de  les 
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 capacitats  i  aptituds  de  tot  l’alumnat  per  tal  d’aconseguir  una  resposta/solució 

 col·lectiva més rica, i com a conseqüència, aconseguir una millora en la convivència. 

 Compromís/generositat:  Entenem  que  el  centre  ha  de  ser  un  exemple  de  vivència 

 democràtica.  És  per  aquest  motiu  que  es  generen  estratègies  de  participació 

 (càrrecs,  assemblees,  enquestes,  organització  d’activitats,  etc)  per  tal  que  l’alumnat 

 experimenti la importància de la seva implicació en la vida escolar. 

 Solidaritat:  Pretenem  que  els  alumnes  siguin  ciutadans  actius  de  manera  que 

 s’acabin  implicant  de  forma  solidària  en  la  millora  de  la  societat.  És  per  aquest  motiu 

 que  pren  rellevància  la  metodologia  de  l'Aprenentatge-Servei  tant  en  activitats  dins 

 el centre com fora. 

 2.2.- Àmbits clau: solidaritat, cultura i participació 

 La solidaritat en el nostre projecte pedagògic. 

 L’aprenentatge-servei  forma  part  de  la  idiosincràsia  del  nostre  centre.  En  aquest 

 sentit,  es  fomenta  la  implicació  de  l’alumnat  des  del  principi  de  l’escolarització  en 

 situacions  dins  el  grup  classe  (delegats  d’aula  ambiental  i  empàtic,  càrrecs,  etc.). 

 Però  és  a  partir  de  5è  de  Primària  i  fins  a  4t  d’ESO  que  es  realitzen  activitats  de 

 voluntariat  de  forma  sistemàtica,  primer  dins  el  mateix  centre  i  finalment  a  l’entorn 

 sociocultural. 

 Les  activitats  d’aprenentatge-servei  que  realitzem  tenen  com  a  objectiu  final  quedar 

 incorporades  en  la  mateixa  dinàmica  dels  pobles  i  barris  dels  alumnes.  Per  aquest 

 motiu  es  manté  una  estreta  vinculació  amb  els  ajuntaments,  organismes  i  entitats 

 culturals.  Segons  el  curs,  es  poden  anar  fent  diferents  propostes  de  voluntariat  i 

 aprenentatge-servei,  en  la  següent  taula  es  recullen  alguns  exemples  d’activitats 

 dutes a terme. 
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 Dinamització dels avis  A  cicle  Superior  cada  any  es  realitza  una  visita  a  la  llar  d’avis  per  tal  de  conèixer  el 

 funcionament  del  centre  i  s’aprofita  per  fer  uns  primers  jocs  de  coneixença  i 

 dinamització.  A  1r  d’ESO  en  motiu  de  les  festes  nadalenques  es  realitza  un  taller  de 

 postals  i  una  cantada  de  nadales  en  la  mateixa  residència.  Cal  dir  que  la  mateixa 

 residència  ens  acompanya  en  diferents  actes  al  llarg  del  curs  (castanyada, 

 carnestoltes, concert de Nadal). 

 Projecte br  E  s  SO  l  Alumnes  de  1r  d’ESO  realitzen  diferents  projectes  que  aniran  destinats  a  la  llar 

 d’infants  (xilòfon,  tunel  sensorial,  circuits  d’aigua,  etc).  Igual  com  passava  amb  la 

 residència  d’avis,  els  alumnes  de  la  llar  d’infants  també  participen  en  diferents  actes  del 

 centre al llarg del curs. 

 El Gran Recapte  Col·laboració  en  la  campanya  de  recollida  d’aliments  organitzada  per  la  Fundació 

 Banc  dels  Aliments.  Els  alumnes  participen  en  la  recollida  d’aliments  en  els  diferents 

 punts del poble. 

 Internet de tu a tu  Projecte  de  prevenció  de  l’ús  d’internet.  Els  alumnes  de  3r  d’ESO  reben  una  formació  i 

 llavors  aquests  ho  traslladen  als  seus  companys  de  1r  d’ESO.  Programa  escolar 

 organitzat pels Mossos d’Esquadra. 

 Banc de sang  Col·laboració  en  la  campanya  de  donació  de  sang  organitzada  pel  banc  de  sang  i 

 teixits.  Els  alumnes  reben  primer  de  tot  una  formació  per  entendre  la  necessitat  de  les 

 donacions  de  sang  i  després  s’involucren  en  l’organització  de  la  jornada  de  donació 

 fent  la  difusió  corresponent  (cartells,  tríptics,  etc).  El  dia  de  la  donació  de  sang 

 col·laboren  en  tasques  logístiques  (controlar  fulls  inscripció,  donar  aliments  després  de 

 la donació, etc). 

 Apadrina un avi  Col·laboració  en  la  campanya  d’acompanyament  a  la  gent  gran  de  Càritas  en  la  qual 

 un  jove  voluntari  fa  companyia  a  persona  gran  un  dia  a  la  setmana  durant  tot  el  curs 

 escolar. 

 Let’s clean Up Europe  Adhesió a la campanya de neteja de diferents espais naturals. 

 Projecte mosquit tigre  Adhesió  a  la  campanya  de  control  del  mosquit  tigre  on  els  alumnes  fan  una  recollida 

 de mostres per tal de contribuir al cens de tot Catalunya. 

 Seguiment d’aus  Estudi  de  les  aus  que  habiten  a  la  zona  i  una  posterior  confecció  i  instal·lació  de  caixes 

 nius. 

 Cursa popular  voluntariat  en  la  cursa  popular  organitzada  pel  club  d’atletisme  del  poble  en  motiu  de  la 

 marató de TV3. 
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 Matinals familiars  Es  tracta  d’un  projecte  en  construcció  i  consisteix  en  diferents  trobades  familiars 

 monogràfiques  (caminada,  pedalada  popular,  jocs,  tallers  plàstica,  circ,  etc).  En  aquest 

 projecte  es  combinarà  la  participació  de  diferents  entitats  i  organismes  del  poble  amb  el 

 voluntariat del propi alumnat d’ESO. 

 Projecte rius  Projecte d'estudi recull i neteja de plàstics del riu Fluvià. 

 Jornada solidària  Cursa organitzada pels alumnes d’Eso al voltant del centre, hi participa tot l’alumnat i 
 professorat fent una petita aportació per cada volta (es destinen els diners recollits a 
 una causa solidària). Tallers participatius d’activitat física (monitors d’eso) 

 La cultura en el nostre projecte pedagògic. 

 Entenem  el  centre  escolar  com  un  espai  de  foment  de  la  cultura  en  el  seu  sentit  més 

 ampli  (arts  escèniques,  plàstiques  i  musicals,  riquesa  de  les  cultures  del  món,  etc).  A 

 més,  per  coherència  amb  el  nostre  projecte  pedagògic,  entenem  que  en  el 

 desenvolupament  de  la  cultura  i  les  arts  s’hi  han  de  veure  reflectits  forçosament  els 

 tres blocs que treballem (créixer, compartir, construir). 

 Així  per  exemple  en  l’àmbit  del  créixer  volem  que  els  alumnes  vagin  augmentant  el 

 seu  bagatge  individual  tant  pel  que  fa  a  les  activitats  on  es  gaudeix  de  diferents 

 funcions  o  coneixences  com  a  espectador  (representacions  musicals  i  teatrals,  visita 

 escriptors,  projecte  pintors,  etc.)  o  com  en  la  creació  i  elaboració  de  diferents  peces 

 artístiques  (aprenentatge  instrument  musical,  gust  pe  la  lectura,  tallers  de  plàstica, 

 tallers d’escriptura, creacions plàstiques, representacions teatrals, etc.). 

 Pel  que  fa  a  l’àmbit  del  compartir  cal  fer  esment  a  totes  aquelles  creacions 

 col·lectives  i  per  tant  on  existeix  un  treball  cooperatiu.  Destacar  a  més  que  s’intenta 

 que  aquest  treball  cooperatiu  no  sigui  només  dins  el  mateix  centre  sinó  que  intentem 

 participar  en  aquells  projectes  que  van  amb  la  nostra  línia  de  compartir 

 coneixement, experiències i convivència. 

 I  per  últim  en  l’àmbit  del  Construir  s’engloben  totes  aquelles  activitats 

 d’aprenentatge-servei  en  les  quals  a  banda  de  desenvolupar  algun  aspecte  artístic  o 

 cultural  es  busca  que  a  més  repercuteixi  en  una  millora  social  (dins  o  fora  del 

 centre). 
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 Les  activitats  culturals  que  es  realitzen  anualment  són  molt  nombroses  i  diverses- 

 Les mostrem ordenades en la següent taula: 

 Activitats culturals  internes 

 Festes i tradicions 
 (castanyada, 
 carnestoltes, dijous 
 llarder, St. Jordi). 

 Dia de la pau: 
 Acte  de reflexió. 
 Xerrades i tallers. 

 Fira del llibre 
 viscut: 
 Intercanvi de llibres 

 Tallers de teatre a 
 primària. 
 Creacions de teatre 
 de petit format. 

 Jornades 
 Culturals 
 Setmana de treball 
 entorn un tema 
 monogràfic- 

 Concert de Nadal  El petit concert 
 Alumnes d’ESO fan 
 concerts pels 
 d’infantil. 

 Projecte patrimoni 
 Activitats entorn un 
 element patrimonial 
 del poble. 

 Optatives 
 artístiques. 
 Musicoteràpia, circ i 
 música i literatura 

 Activitats culturals  externes 

 Orienta’t 
 Carrera no 
 competitiva amb 
 diferents ins. de la 
 comarca. 

 Rodajoc 
 Jornada de jocs 
 populars amb 
 escoles de la 
 comarca. 

 Inventors4change 
 Treball cooperatiu 
 amb diferents 
 centres del món 
 sobre un tema de 
 ciutadania global. 

 UAP 
 Creació d’un 
 musical amb 
 diferents instituts de 
 la província sobre 
 un tema relacionat 
 amb la Pau. 

 Trobada corals 
 Jornada de cant 
 coral entre diferents 
 instituts de la 
 província. 

 Tots dansen 
 Creació d’un 
 espectacle de 
 dansa 
 contemporània 
 entre diferents 
 instituts de la 
 comarca. 

 Trobada corals 
 Jornada de cant 
 coral entre diferents 
 instituts de la 
 província. 

 Intercanvi 
 europeu 
 Erasmus+ de 
 foment a la 
 participació juvenil 
 en la Unió Europea. 

 Assistència a 
 audicions i 
 representacions 
 teatrals  . 
 Diferents cursos i 
 nivells i en diferents 
 idiomes i formats. 

 Visita a diferents 
 biblioteques i 
 museus. 
 Diferents cursos i 
 nivells i en diferents 
 ciutats (Olot, 
 Girona, Figueres, 
 Besalú) 

 Activitats culturals d’aprenentatge-servei internes. 

 Sofà de lectura 
 Els alumnes de 2n 
 d’ESO ajuden en la 
 iniciació de 
 l’aprenentatge de la 
 lectura als alumnes 
 de P5. 

 Speaking corner 
 Pràctica oral de la 
 llengua anglesa 
 entre els alumnes 
 de 3r d’ESO i 6è de 
 primària. 

 Apadrinament 
 lector 
 Alumnes de 5è i 6è 
 de primària ajuden 
 en el treball de la 
 lectura als alumnes 
 de cicle inicial. 

 Apadrinament 
 poètic 
 Treball conjunt de 
 lectura de poesia 
 entre els alumnes 
 de cicle superior i 
 cicle inicial. 

 Visita de la 
 castanyera i dels 
 patges 
 Escenificació per 
 part dels alumnes 
 d’ESO a alumnes 
 d’infantil i cicle 
 inicial. 

 Dinamització 
 professorat 
 Tallers per a 
 professorat on els 
 dinamitzadors són 

 Dinamització de 
 patis 
 Els alumnes de 3r 
 d’ESO són els els 
 encarregats de 

 Les parades de 
 CS 
 Jornada festiva on 
 els alumnes de CS 
 preparen diferents 

 Gimcana 
 matemàtica 
 Els alumnes de 3r 
 d’ESO preparen la 

 Fira del joc: 
 Matinal lúdica i 
 recreativa a partir 
 de jocs de creació 
 pròpia(lingüístics, 

 11 



 els alumnes (jocs 
 de taula, circ, 
 orientació, jocs 
 d’anglès..) 

 preparar i 
 dinamitzar els jocs 
 del pati un dia a la 
 setmana. 

 activitats pels 
 companys/es 
 d’infantil i primària. 

 gimcana pels seus 
 companys d’ESO. 

 matemàtics, 
 motrius, musicals, 
 científics i 
 espacials). 

 Activitats culturals d’aprenentatge-servei externes. 

 Espectacle circ 
 Espectacle de circ 
 contemporani on 
 participen tots els 
 alumnes d’ESO i es 
 recullen diners per 
 una causa solidària. 
 Caràcter bianual. 

 Pastorets 
 Representació de la 
 tradicional obra 
 dels pastorets. 

 Festival Lluèrnia 
 Muntatge 
 tecnològic-artístic 
 pel festival d’aquest 
 nom (secció 
 primària i 
 secundària) 

 Visites guiades 
 teatralitzades 
 Els alumnes de 2n 
 d’ESO ofereixen 
 una visita 
 teatralitzada per 
 conèixer el nostre 
 poble a visitants 
 d’altres escoles. 

 English day 
 activitat de tallers 
 adreçada als 
 alumnes de 5è de 
 totes les escoles de 
 la comarca. Els 
 alumnes de 3r i 4t 
 d’ESO fan de 
 monitors. 

 Fira mates 
 activitat de tallers 
 adreçada als 
 alumnes de 4t  de 
 totes les escoles de 
 la comarca. Els 
 alumnes de 3r i 4t 
 d’ESO fan de 
 monitors. 

 Cavalcada reis 
 Els alumnes de 
 l’ESO participen a 
 la cavalcada de reis 
 organitzada per 
 l’ajuntament del 
 poble i en tots els 
 actes que s’hi 
 relacionen 
 (campament reial i 
 visita a la gent gran 
 que està sola). 

 Sou tot cor 
 Projecte de suport i 
 ànims als sanitaris 
 durant la pandèmia 
 a partir de la 
 creació d’obres 
 gràfiques. 

 La participació en el nostre projecte pedagògic. 

 Com  a  tercer  eix  estratègic  del  nostre  projecte  educatiu  podem  parlar  de  la 

 participació.  Formar  alumnes  com  a  ciutadans  actius  i  compromesos  comporta 

 necessàriament  formar-los  com  a  persones  participatives.  És  per  això  que  en  el 

 nostre  centre  les  activitats  que  tenen  per  objectiu  fomentar  la  participació  tenen  un 

 paper clau. 

 Des  de  ben  petits  procurem  atorgar-los  responsabilitat  i  autonomia  en  la  presa  de 

 decisions,  tant  les  que  els  afecten  a  escala  individual  (créixer),  com  les  que  poden 

 afectar  a  tot  el  grup  (compartir)  o  tenir  repercussió  a  escala  comunitària  i  social 

 (construir). 
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 Per  altra  banda  procurem  que  la  participació  no  quedi  reduïda  a  l'àmbit  dels 

 alumnes,  estenem  aquesta  participació  als  diferents  agents  de  la  comunitat 

 educativa: professors, famílies, institucions... 

 Tornem  a  recollir  en  un  petit  quadre  resum  les  principals  activitats  de  foment  de  la 

 participació,  tenint  en  compte,  però  que  totes  les  esmentades  en  els  apartats 

 anteriors també porten implícit aquest mateix objectiu. 

 Participació dels alumnes 

 Càrrecs i 
 delegats 
 D’aula, 
 ambientals… 
 Càrrecs diversos. 

 Mediació de 
 conflictes. 
 racó de la pepa, 
 boca orella, 
 mediació entre 
 alumnes.. 

 Assemblees 
 d’alumnes. 
 D’aula, de cicle i 
 de centre. 

 Processos 
 participatius i 
 Aportacions al 
 Consell Escolar 
 Creació de centre 
 nou, propostes 
 de millora... 

 Enquestes de 
 satisfacció 
 individuals. 
 Cada final de 
 curs. 

 Participació dels professors 

 Equips de 
 treball  . 
 Cicles, equips 
 docents i 
 comissions. 

 Claustres de 
 treball i 
 formació. 
 Jornades de 
 treball compartit 
 sobre diferents 
 temes. 

 Intercanvi 
 d'experiències. 
 Cada cicle 
 exposa diferents 
 activitats i 
 projectes.. 

 Enquestes de 
 satisfacció 
 individuals. 
 Cada final de 
 curs. 

 Jornades de 
 dinamització i 
 festes  . 
 .. 

 Participació de les famílies 

 AMPA i Consell 
 Escolar 

 Participació en 
 comissions de 
 treball 
 Revista, 
 dinamització 

 Activitats de 
 GEP 
 Xerrades i tallers 
 en llengua 
 anglesa. 

 Projecte Hort 
 Conducció de 
 l’hort entre avis i 
 alumnes de cicle 
 inicial. 

 Activitats i 
 projectes d’aula 
 Tallers, xerrades, 
 explicació de 
 contes…. 

 Participació d’institucions i entitats 

 Reunions 
 periòdiques 
 amb 
 ajuntaments 

 Taula 
 d’educació. 

 Col·laboració 
 amb diferents 
 entitats 
 municipals. 

 Consell escolar. 
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 2.3.- Antecedents al projecte “Sou tot cor”. 

 En  aquest  context  general  de  treball,  amb  una  dinàmica  diària  de  molta  activitat  i  un 

 frenètic  ritme  d’execució  de  projectes,  ens  vam  trobar  de  cop  absolutament 

 descol·locats amb el confinament domiciliari. 

 A  priori  ens  va  semblar  una  situació  absolutament  incompatible  amb  la  nostra 

 filosofia  i  els  nostres  eixos  de  treball,  però  aquesta  va  ser  només  una  primera 

 impressió.  Ben  aviat  vam  copsar  que  la  situació  que  se’ns  presentava  ens  permetia 

 treballar  fidels  a  la  missió  de  créixer,  compartir  i  construir,  i  sobre  els  eixos  de 

 solidaritat, cultura i participació. 

 Aquesta  idea  ens  va  portar  a  la  programació  i  participació  de  diferents  projectes, 

 inèdits  al  nostre  centre  fins  al  moment  i  totalment  adaptats  a  les  circumstàncies.  En 

 destaquem els més rellevants: 

 -  Vídeos  de  suport  :  des  de  la  primera  setmana  del  confinament  els  professors 

 vam  voler  fer  suport  emocional  als  nostres  alumnes  i  des  dels  diferents  cicles 

 es  van  anar  gravant  vídeos  de  suport  i  ànims.De  seguida  vam  veure  que 

 aquesta  iniciativa  s’escampava  a  tots  nivells  i  els  alumnes  ens  retornaven  els 

 missatges  d’ànim  en  forma  de  vídeos  col·lectius  molt  creatius.  Finalment 

 també  es  van  incorporar  a  la  iniciativa  tot  el  personal  no  docent.  Aquest  inici 

 de  confinament  va  ser  una  demostració  que  els  valors  d’estima  mútua  estan 

 calant a la nostra comunitat. 

 -  Facilitació  de  recursos  del  centre:  Des  del  centre,  i  amb  col·laboració  amb 

 l’Ajuntament,  es  va  fer  donació  d’elements  de  protecció  (guants)  a  la 

 residència  del  poble  i  es  van  repartir  equips  informàtics  del  centre  des  d’un 

 primer  moment.  Amb  aquestes  col·laboracions  vam  veure  que  les  xarxes 

 creades  amb  les  institucions  i  entitats  també  donaven  els  seus  fruits  en 

 moments de necessitat. 
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 -  Fent  comunitat  digital:  des  de  les  xarxes  socials  del  centre  (instagram  i 

 facebook)  vam  encetar  diferents  iniciatives  dirigides  a  mantenir  l’esperit  de 

 comunitat  ben  viu.  Algunes  d’aquestes  són  “i  tu  què  fas  a  casa?”,  “publicació 

 de  treballs  de  confinament…  De  nou  la  resposta  va  ser  molt  ràpida  i  positiva, 

 fet  que  ens  va  reafirmar  que  en  l’àmbit  de  participació  també  tenim  molta 

 feina consolidada, tant pel que fa als alumnes com a les famílies. 

 -  Cartes  amb  el  cor:  encoratjats  per  l’èxit  de  les  propostes  anteriors,  i  ja  una 

 mica  refets  de  la  sorpresa  inicial,  vam  voler  planificar  un  projecte  de  centre 

 amb  voluntat  de  construir  (transcendència  social).  De  seguida  vam  posar 

 l’objectiu  en  la  possibilitat  de  donar  suport  als  pacients  i  sanitaris  que  estaven 

 a  primera  fila  d’aquesta  difícil  situació.  Ens  vam  posar  en  contacte  amb  el 

 nostre  hospital  de  referència  de  la  nostra  comarca,  per  demanar-los  si  els 

 donaria  suport  rebre  cartes  dirigides  a  tots  els  treballadors  del  centre.  Van 

 mostrar-se  entusiasmats  amb  la  idea.  De  seguida  es  va  posar  fil  a  l’agulla  i 

 alumnes,  professors  i  famílies  van  fer-nos  arribar  missatges,  dibuixos  i  cartes 

 dirigides  a  totes  les  seccions  de  l’hospital,  des  dels  sanitaris  de  la  UCI  a  la 

 Bugaderia,  la  cafeteria  o  el  personal  del  SEM.  Ningú  es  va  quedar  sense 

 missatge.  Dibuixos  i  cartes  van  omplir  les  parets  de  l’Hospital,  i  diferents 
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 escoles  de  la  comarca  es  van  unir  a  la  iniciativa.  Durant  un  mes  vam  estar 

 fent un enviament setmanal de cartes i missatges. 

 -  Compartim  una  rosa  :  per  commemorar  la  diada  de  Sant  Jordi,  alumne  i 

 professors  van  elaborar  tota  mena  de  roses,  les  van  penjar  als  seus  balcons  i 

 van  deixar  un  poble  ben  decorat  i  festiu.  Amb  els  resultats  vam  elaborar  un 

 vídeo  compartit  en  les  diferents  plataformes  digitals  i  es  van  enviar  impresos 

 per decorar l’Hospital Comarcal el dia de Sant Jordi. 

 16 



 -  Sou  tot  cor.  Aquest  projecte  s’inicia  els  primers  dies  de  confinament  com  a 

 activitat  de  la  matèria  de  Visual  i  plàstica  d’ESO,  amb  propostes  un  xic 

 diferenciades  pels  alumnes  de  cada  nivell.  Se’ls  demanava  una  creació  d’un 

 collage  amb  un  cor  i  una  creu  sanitària.  Veient  la  qualitat  de  les  creacions  i 

 amb  el  precedent  d’èxit  del  projecte  Cartes  amb  el  Cor  ens  vam  animar  a 

 estendre  la  proposta  a  tot  el  centre  i  a  fer-la  arribar  a  diferents  Hospitals 

 d’arreu  de  Catalunya.  El  projecte  ha  anat  avançant  i  agafant  més  dimensió 

 amb  el  temps,  és  per  això  que  finalment  pensem  que  té  prou  entitat  per  a 

 presentar-lo en aquesta convocatòria. 

 3.- Programació de l’experiència i estudi del treball realitzat per 
 alumnes. 

 3.1 “Sou tot cor”  a  Visual i Plàstica. 

 Com  hem  dit,  el  projecte  “Sou  tot  cor”  té  dos  moments:  el  de  la  programació  inicial 

 com a activitat de visual i plàstica  i el de  l'extensió com a projecte de centre. 

 En  aquest  apartat  explicarem  el  primer  d’aquests  apartats.  La  programació  del 

 projecte  no  va  ser  una  programació  com  la  de  la  resta  de  projectes.  Pensada  per 

 unes  circumstàncies  concretes  i  reaccionant  a  una  situació  inesperada,  la 

 programació  del  “Sou  tot  cor”  és  una  programació  viva,  que  evoluciona  amb  les 

 circumstàncies,  amb  les  respostes  i  els  resultats  dels  alumnes.  Per  això  en  aquest 

 17 



 apartat  presentem  alhora  la  programació  i  l’estudi  dels  treballs  realitzats  en  una 

 espècie de diàleg i retroalimentació constant. 

 ViP 

 PROJECTE: 

 RESUM 

 CONFI_ARTS 

 #  Sou  tot  cor!  És  un  projecte  artístic  que  ha  sorgit  i  ha  anat  prenent  forma  en  el 
 context del COVID_19. 

 Els  alumnes  de  1r  d’ESO  de  3r  d’ESO  i  d’optativa  de  4t  d’ESO  se’ls  proposa 
 dissenyar  tres  collage  amb  dos  motius  principals  una  cor  i  una  creu.  El  motiu  és 
 agrair i donar suport a la comunitat sanitària 
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 Abans  de  començar  a  treballar  s’han  tingut  en  compte  una  sèrie  de 
 factors/casuístiques  com  per  exemple  la  impossibilitat  per  part  de  l’alumnat  de 
 poder treballar amb el material propi o nou de VIP. 

 S’ha  interpretat  la  nova  situació  (de  treball  a  casa)  com  a  una  oportunitat  per 
 poder  plantejar  treballs  que  en  el  context  classe  habitual  són  poc  agraïts  a 
 causa  de  la  poca  durada  de  les  sessions  (1h.)  i  a  les  ràtios  d’alumnes  d’alguns 
 grups. 

 Si  bé  l’activitat  s’ha  plantejat  inicialment  des  de  la  necessitat  agrair  la  tasca 
 encomiable que ha dut a terme el personal dels diferents centres sanitaris. 

 A  mesura  que  han  sorgit  les  primeres  propostes  per  part  dels  alumnes  s’han 
 anat  introduint  els  continguts.  La  proposta  ha  servit  per  introduir  de  manera 
 natural  tot  allò  vinculat  amb  el  llenguatge  visual.  En  concret  s’ha  treballat:  El 
 Comunicació visual  (Contingut clau 2) i  la composició  (Contingut clau 3). 

 Els  alumnes  tal  com  han  anat  adquirint  eines  han  anat  agafant  perspectiva  del 
 seu  propi  treball  essent  capaços  de  llegir  i  valorar  imatges  (pròpies  i  alienes) 
 amb  una  visió  crítica  per  una  banda.  I  per  l’altra,  han  estat  capaços  d’elaborar 
 missatges visuals atractius adequats  a l’encàrrec  plantejat. (Contingut clau 6) 

 En  aquest  projecte  han  treballat  la  tècnica  analògica  del  collage  per  una 
 banda,  i  per  l’altre  la  reproducció  fotogràfica  digital  d’una  producció  artística. 
 (Contingut clau 9) 

 Els  continguts  treballats  no  han  estat  els  mateixos  en  els  diferents  cursos.  Per 
 exemple  a  3r  i  a  optativa  de  4t  d’ESO  S’ha  treballat  la  comunicació  visual 
 desenvolupant els conceptes denotació i connotació. 
 En  canvi,  1r  d’ESO  ho  ha  treballat  de  manera  més  intuïtiva.  Han  vist  a  partir 
 d’un  mosaic  de  treballs  propis  i  de  companys  com  els  diferents  elements  que 
 intervenen  en  una  composició  són  elements  configuradors  del  missatge 
 expressat. 

 Un  altre  aspecte  a  tenir  en  compte  sobre  la  proposta  és  que  no  tots  els 
 alumnes han hagut de realitzar totes les tasques. 

 Autora  Professora Visual i Plàstica 

 Cursos  i 
 any 

 1R, 3R i 4t d’optativa d’ESO 
 2019/20 
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 Seqüenci 
 ació. 

 Les  tasques  s’han  plantejat  quinzenalment.  No  han  estat 
 les mateixes per als diferents cursos. 

 01  . Presentació de l’activitat: Treballem la tècnica  del collage. 
 02.  Resolució de dubtes. 
 03.  Es comparteixen els primers resultats. 
 04  .  S’introdueixen  els  primers  continguts:  Collage  i  Ready  made.  Els 
 alumnes els treballen. 
 05.  Es  treballen  continguts  relacionats  amb  el  llenguatge  i  la 
 comunicació visual. 
 06.  Retorn  de  les  reflexions  sobre  el  llenguatge  i  la  comunicació 
 audiovisual i sobre la diferència entre collage i ready made. 
 07.  Els  alumnes  de  3r  i  4rt  d’ESO,  treballen  els  conceptes  denotació  i 
 connotació amb matisos segons el curs. 
 08.  A  l'optativa  de  4t  de  VIP  s’ha  plantejat  el  mateix  exercici  però  a  la 
 maniera  de  la  psicodèlia.  Els  primers  treballs  ens  fan  revisar  els 
 estereotips de gènere. 
 09.  Reflexions  finals:  Parlem  del  color,  la  forma,  els  materials,  textura 
 i la composició. 
 10.  Vídeo d’agraïment per la feina feta. 

 Objectius  DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA 
 1)  Dotar  de  sentit  la  producció  artística:  Exercici  artístic  d'agraïment  i 
 generositat  que  connecta  la  producció  artística  amb  el  moment 
 viscut. (C8, C9  i C10). 

 2)  Desenvolupar  el  sentiment  de  pertinença  a  la  comunitat  en  els 
 alumnes.  Aquest  acte  demostració  d’estima  i  reconeixement  pretén 
 contribuir  a  desenvolupar  la  capacitat  d’empatia  i  solidaritat  dels 
 alumnes.  A  Connectar-los  i  fer-los  partícips  del  seu  entorn.  (C8,  C9  i 
 C10). 

 3)  Funció  terapèutica.  Davant  la  situació  d’incertesa,  impotència  i 
 confinament  es  pretén  animar  als  alumnes  d’ESO  a  canalitzar 
 simbòlicament el malestar generat per la pandèmia COVID-19. (C9). 

 DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ 
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 4)  Treballar la tècnica del collage. (C8, C9  i C10). 

 5)  Introduir  i  treballar  noves  expressions  artístiques  com  el  ready 
 made i la il�lustració amb objectes.(C4, C5, C6 i C7). 

 6)  Treballar  la  reproducció  artística  a  través  de  la  imatge  fotogràfica. 
 Insistint  en  tots  aquells  aspectes  necessaris  per  obtenir  una  bona 
 imatge  fotogràfica  digital.  (C4,  C5,  i  C7)  esperit  crític  vers  les 
 produccions artístiques. (C1 i C2). 

 DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA 

 7)  Activar  hàbits  de  percepció  reflexiva  (C2)  i  integrar-los  en  el 
 procés  de  treball  (C7).  Apartir  de  la  producció  s’introdueixen 
 continguts  i  propostes  de  reflexió  per  dotar  als  alumnes  d’eines  per 
 incrementar el seu domini del llenguatge visual (C1). 

 01. 
 Presentaci 
 ó de 
 l’activitat 
 als 
 alumnes 

 Davant  la  incertesa  es  va  preparar  una  activitat  entretinguda  en  la 
 qual  els  alumnes  poguessin  gaudir  i  experimentar  sense  gaires 
 recursos materials. Es prioritza el material amb llengua anglesa. 

 Activitat  01:  S’envia  un  document  del  drive  de  tres  pàgines.  En  la 
 primera  pàgina  s’enllaça  amb  material  videogràfic  del  YOUTUBE 
 majoritàriament  en  llengua  anglesa  sobre  la  tècnica  del  collage.  Tot 
 seguit,  a  la  segona  pàgina  s’hi  explica  la  tècnica  del  collage  i  el  repte: 
 Realitzar  tres  collages.  I  finalment  a  la  3a  pàgina  s’explica  com 
 presentar el treball i les competències que es valoren. 
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 02. 
 Resoldre 
 dubtes 

 Activitat  01:  Es  resolen  dubtes.  Les  preguntes  que  formulen  els 
 alumnes  a  nivell  individual  es  contesten  generalment  amb  còpia  a 
 tot el grup a través del correu electrònic. 

 Les  primeres  preguntes  formulades  en  general  són  dubtes  concrets 
 en  els  quals  ja  s'intueix  que  els  alumnes  tenen  algunes  idees. 
 Generalment,  es  respon  amb  còpia  a  tot  el  grup,  ja  que  es  considera 
 que  pot  servir  per  a  què  als  que  encara  no  s’hi  han  posat,  els  vingui 
 alguna proposta al cap. 
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 03. 
 Comparti 
 r els 
 primers 
 treballs 

 Activitat  01:  A  mesura  que  es  van  generant  treballs  es  comparteixen 
 amb els companys. 

 Amb  els  primers  treballs  arriben  aspectes  interessants  a  comentar, 
 com per exemple: 

 1)  Com  obtenir  una  bona  reproducció  fotogràfica  d’una  obra 
 artística.  Tot  i  que  està  explicat  en  detall  per  escrit,  sempre  hi 
 ha  algun  alumne  que  per  falta  d’experiència  prèvia  no  és 
 conscient  i  descuida  algun  o  diversos  aspectes  a  tenir  en 
 compte. 

 -  Sira  aquestes  línies  una  captura  de  pantalla  de  les 
 indicacions inicials: 
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 Sota  aquestes  línies  un  petit  recull  d’aspectes  a  vigilar.  En  funció  de 
 l’alumne el registre ha estat més o més especialitzat. 

 2)  Alguns treballs no comuniquen el missatge proposat. 
 Sota  aquestes  línies  recullo  un  dels  més  emblemàtics  i  que  recordo 
 amb  estima,  ja  que  va  ser  a  temps  real.  Aquests  3  treballs  primerencs 
 em  van  donar  una  pista  dels  continguts  que  calien  preparar.  Era 
 l’ocasió  perfecta  per  donar  eines  per  tal  de  poder  entendre  el 
 llenguatge visual. 
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 ALUMNE  1 

 ALUMNE  2.  S’han  generat  intercanvis  de  correus  en  el  que  fins  hi  tot  s’ha 
 fet participar a la família demanant la seva opinió.  (31  de març) 

 P:  Bona  feina  de  collage!  Peró  una  pregunta:  Tenen  el  mateix  significat  la 
 creu  del  cristianisme  que  la  creu  de  la  Creu  Roja?...  Explica’m  que  penses 
 transmeten  els  tres  collages  que  has  fet.  A2  :  Jo  crec  que  els  meus 
 collages transmeten diferents tipus de amor a la natura i els animals. 

 P:  Doncs  el  teu  treball  diria  que  no  transmet  el  que  m’estàs  dient. 
 Pregunta-ho als teus familiars a veure que et diuen. 

 A2  :  Els  meus  familiars  diuen  que  el  cor  els  hi  transmet  amor  apagat  i 
 finalitzat i la creu simbolitza la fe cristiana. 

 P:  El  treball  que  has  presentat  penso  que  podria  servir  per  exemple 
 per  transmetre  el  condol  a  les  famílies  que  aquests  dies  no  poden 
 acompanyar  als  seus  familiars.  I  en  aquest  sentit  està  bé.  Fins  I  tot  els 
 colors que has escollit reforcen aquesta idea. 

 Però es tracta d’animar el sector sanitari. Com ho veus? 

 (...) 
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 04. 
 Collage i 
 Ready 
 made 

 Veient  els  resultats  dels  treballs  es  considera  que  és  una  bona  ocasió 
 per  introduir  continguts  del  currículum  de  visual  i  plàstica  i 
 exercitar l’esperit crític. L’excusa és el Ready made. 

 ACTIVITAT  01  i  02:  Es  presenta  una  activitat  en  la  qual  els  alumnes 
 han  de  documentar-se  a  Internet  sobre  el  collage  i  Ready  made,  i 
 reflexionar.  I  per  últim  es  llança  una  pregunta  de  reflexió  sobre  el  seu 
 propi treball que servirà per obrir el següent debat. 

 Sota  aquestes  línies  hi  podeu  veure  l’exercici  sencer  de  l’alumne 
 anterior  i  les  reflexions  del  treball  de  dos  alumnes  de  1r  d’ESO  i  una 
 de 3r. 

 Alumne 1 (1r d’ESO): 
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 Alumne 2 (1r d’ESO): 
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 Alumne 3 (3r d’ESO): 
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 05. 
 Llenguat 
 ge i 
 comunic 
 ació 
 visual 

 En  el  document  del  drive  de  VIP,  es  plantegen  qüestions  sobre  el 
 llenguatge  i  la  comunicació  visual.  S’hi  introdueix  un  exemple 
 hipotètic  de  comunicació  visual  que  han  de  relacionar  amb  la 
 proposta de ‘Soutotcor’. 

 ACTIVITAT  01  :  Qüestionari  de  reflexió  en  el  que  es  pregunta  als 
 alumnes  sobre  el  procediment  de  treball  en  els  diferents  collages.  Es 
 pregunta  sobre  el  missatge  que  es  vol  transmetre  a  la  comunitat 
 sanitària.  I  es  demana  quines  emocions  creuen  que  expressen  els 
 seus treballs. 

 ACTIVITAT  02  :  Es  presenta  un  cas  en  el  qual  es  presenta  un  cas  de 
 comunicació visual. Els alumnes l’adapten al projecte ‘Soutotcor’. 
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 06. 
 Feedback 
 comunica 
 ció visual 
 i 
 diferènci 
 a entre 
 collage i 
 ready-ma 
 de 

 Víd 

 eo-feedback  de  les  reflexions  sobre  el  llenguatge  i  la  comunicació 
 audiovisual i sobre la diferència entre collage i ready made. 

 S’ha  preparat  un  vídeo  de  suport  amb  una  veu  de  la  professora  en  off 
 que  torna  a  explicar  l’esquema  de  la  comunicació  visual  explicat  al 
 document  del  drive  i  que  dóna  la  solució  a  l'exercici  plantejat  al  drive 
 que  consistia  a  traslladar  el  projecte  de  sou  tot  cor  els  elements  que 
 intervenen en el procés de comunicació visual. 

 El  vídeo  explica  que  és  la  comunicació  visual,  i  quins  elements  hi 
 intervenen  explicats  en  dos  exemples  diferents.  El  segon  exemple  és 
 la  solució  a  l’exercici  plantejat.  I  per  últim  explica  la  diferència  entre 
 collage i ready-made. 
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 07. 
 Denotaci 
 ó i 
 connota 

 ció 

 Els  alumnes  de  3r  i  4t  d’ESO,  treballen  els  conceptes  denotació  i 
 connotació amb matisos segons el curs… 

 ACTIVITAT  01:  Els  alumnes  fan  cerca  a  Internet  i  explica  amb 
 paraules pròpies la diferència entre denotació i connotació. 

 ACTIVITAT  02:  Els  alumnes  busquen  dos  exemples  de  cada 
 concepte i  els expliquen 
 Exemple d’un alumne de 3r d’ESO: 

 Exemple d’una alumne d’optativa de 4t d’ESO: 

 ACTIVITAT  03:  Expliquen  els  seus  treballs  en  base  a  aquests  dos 
 conceptes. 
 Exemple d'una alumne d’optativa de 4t d’ESO: 
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 08. 
 Denotaci 
 ó  i 
 connotaci 
 ó 

 ACTIVITAT  01:  A  l'optativa  de  4t  de  VIP  es  planteja  l’exercici 
 d’agraïment  però  a  la  manera  de  la  psicodèlia.  Es  proposa  de 
 realitzar dues il�lustracions a l’estil de la psicodèlia. 

 El  fet  de  no  estar  limitats  als  elements  ‘cor/creu’,  alguns  alumnes 
 s’animen  a  representar-hi  sanitaris.  En  els  dos  primers  treballs  les 
 figures representades són figures masculines. 

 ACTIVITAT  02:  S’aprofiten  aquests  dos  treballs  per  obrir  debat  sobre 
 els estereotips de gènere. 

 Treballs posteriors: 
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 09. 
 Elements 
 del 
 llenguat 
 ge 
 visual 

 ACTIVITAT  01:  En  un  document  de  Padlet  es  fa  5  agrupacions 
 d’imatges  de  treballs  fets  amb  la  intenció  que  els  alumnes  reflexionin 
 en  parella  o  de  forma  individual  sobre  el  color,  forma,  materials, 
 textura i composició. 

 10. 
 Vídeo 

 felicitant 
 als 
 alumnes. 

 Es  prepara  un  vídeo  i  s’envia  als  alumnes  felicitant-los  per  la  feina 
 feta. 

 37 



 01. 
 VÍDEO 
 RECULL 

 Curs  2020/2021.  Els  alumnes  de  3r,  que  l’any  passat  feien  segon  i  no 
 feien  plàstica,  en  l’última  sessió  de  VIP  abans  de  les  Festes  de 
 Nadal,  han  inserit  els  122  dissenys  de  cors  que  es  van  enviar  durant 
 el  confinament  i  han  editat  un  vídeo  desitjant  les  bones  Festes  i 
 agraint la dedicació i el coratge. 

 3.2 “Sou tot cor”  surt del  centre. 

 L’activitat  inicialment  es  va  plantejar  com  a  exercici  d’introspecció,  però  veient 

 l’interès  i  implicació  amb  què  els  alumnes  s’ho  van  agafar  i  la  riquesa  dels  primers 

 resultats,  en  els  que  quedava  clar  que  els  i  les  alumnes  estaven  gaudint,  es  va 

 proposar  a  la  direcció  de  convidar  a  tota  la  comunitat  educativa  amb  la  voluntat 

 d’enviar-ho a centres sanitaris per encoratjar i agrair la tasca durant la pandèmia. 

 Un  cop  es  va  acordar  que  el  projecte  “Sou  tot  cor”  passava  a  ser  un  projecte  de 

 centre, es van haver de fer alguns ajustaments i algunes gestions. 

 centre 
 PROJECTE: 

 01.  El  primer  pas  per  estendre  el  projecte  és  simplificar  les 
 instruccions.  Es  mantenen  els  elements  identificatius  del  cor  i  la 
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 Sou tot cor 
 al centre 

 creu  sanitària,  però  es  dóna  llibertat  per  fer  la  creació  amb 
 qualsevol  tècnica.  Aquesta  proposta  es  fa  arribar  a  totes  les 
 famílies  del  centre.  La  iniciativa  és  molt  ben  rebuda  i  aviat  la 
 nostra col�lecció de cors es fa  gran. 

 02. 
 Sou tot cor 

 Engrescats  per  l’èxit  s’obre  la  participació  també  a  professionals 
 de  les  arts  visuals.  Vam  rebre  cors  d’il�lustradors,  dissenyadors  i 
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 surt del 
 centre 

 artistes.  La  combinació  de  les  creacions  professionals  i  les  dels 
 nostres alumnes dota d’un valor especial al conjunt de la col�lecció. 

 Finalment  ens  fa  especial  il�lusió  quan  rebem  la  participació  dels  i 
 usuaris  d’Integra  i  Residència  vora  riu  (serveis  per  a  persones  amb 
 diversitat funcional). 

 03. 
 Compartim 
 Sou tot cor 

 Totes  les  obres  rebudes  es  maqueten  en  un  format  unificat  (  dins 
 un  marc  de  Polaroid  amb  un  missatge  al  peu  (  -  Bon  dia!  - 
 Gràcies!) i el logo del centre (ara tret per mantenir l’anonimat) 
 Es  contacta  amb  una  dotzena  d’hospitals  d’arreu  del  territori 
 català  i  es  fa  un  enviament  setmanal  de  set  cors  com  a  missatge 
 de  suport  (un  per  cada  dia).  En  total  es  van  enviar  122  cors  en  16 
 setmanes  de  confinament.  Un  cop  més  dir  que  la  resposta  va  ser 
 de molt bona acollida i gratitud. 
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 04. 
 Sou tot cor 
 a les 
 xarxes 

 De  forma  paral�lela  a  l’enviament  dels  cors  als  centres  sanitaris,  es 
 publica,  durant  les  16  setmanes  un  cor  diari  a  les  “stories”  de 
 l’instagram del centre i es crea un compte específic del projecte. 
 Aquesta  compartició  permet  que  les  creacions  arribin  a  tots  els 

 alumnes,  famílies  i  altres  seguidors  de  la  xarxa  així  com  mantenir 
 el  sentiment  de  comunitat  educativa,  junts  participant  en  un 
 projecte comú  . 

 05. 
 Sou tot cor 
 VÍDEO 

 Es feliciten les festes amb un vídeo recopilatori de tots els treballs 
 en el que s’escolta de fons durant els dos minuts que dura un cor i 
 s’agraeix la gran tasca que estant duent a terme des del principi 
 de la pandèmia i se’ls anima a seguir endavant. 
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 recull 
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 5.- Resultats i valoració del projecte. 

 Com  ja  s’ha  anat  dient  al  llarg  dels  punts  anteriors,  el  resultat  final  d’aquest  projecte 

 fou  una  col·lecció  de  122  obres  artístiques  d’alumnes,  famílies  i  professionals  de  les 

 arts visuals i entitats d’inclusió social. 

 Aquest  resultat  és  valuós  en  sí  mateix,  ja  que  cada  una  de  les  obres  té  força 

 qualitat  artística,  però  és  encara  més  valuosa  en  el  seu  conjunt.  El  fet  de  reunir 

 tantes  creacions,  amb  elements  identificatius  iguals,  provinents  de  diferents  àmbits  i 

 utilitzant  diferents  tècniques  dóna  lloc  a  un  resultat  espectacular,  tal  i  com  es  pot 

 veure en el següent mosaic dels 122 cors. 
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 A  banda  del  resultat  artístic,  cal  parlar  sobretot  del  resultat  social  i  de  l’impacte  que 

 va  tenir  el  projecte.  Ja  s’ha  explicat  mentre  s’anava  creant,  s’anaven  enviant  set  cors 

 cada setmana a diferents Hospitals catalans, un per cada dia. 

 A  partir  d’aquí,  els  dissenys  han  tingut  una  difusió  ben  diversa.  Per  una  banda  hem 

 participat  en  campanyes  col·lectives  com:  la  de  “missatges  que  curen”  de  l’Hospital 

 de  la  Santa  Creu  i  Sant  Pau  de  Barcelona,  o  la  de  ‘a  l’Hospital  l’escriptura  i  la  pintura 

 curen’  de  l’Hospital  Universitari  de  Sant  Joan  de  Reus.  Alguns  centres  els  han 

 exposat  setmanalment  a  la  xarxa  social  Instagram  (l’Hospital  Universitari  Arnau  de 
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 Vilanova  de  Lleida  i  l’Hospital  d’Olot  i  Comarcal  de  la  Garrotxa).  D’altres  com 

 l’Hospital  Universitari  de  Girona  Doctor  Josep  Trueta  han  anat  publicant  els  dissenys 

 al  Twitter.  I  el  Cap  Balàfia-Pardinyes-Secà  de  Sant  Pere  de  Lleida  al  Facebook. 

 L’Hospital  d’Olot  i  Comarcal  de  la  Garrotxa  i  la  Fundació  i  La  Fundació  Hospital  de 

 Mollet  a  hores  d’ara  encara  tenen  la  col·lecció  sencera  de  cors  animant  els 

 passadissos.  Això  ens  han  comunicat  des  de  Mollet  agraint  el  vídeo  recopilatori 

 enviat el desembre per agrair la tasca i seguir encoratjant-los. 

 Els  mitjans  locals  es  van  fer  ressò  d’aquesta  iniciativa  i  a  les  xarxes  socials  de 

 centre cada dia es rebia molts feedbacks positius al cor diari publicat. 
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 La  rebuda  del  projecte  ha  estat  molt  gratificant,  veure  com  en  moments  tan  difícils 

 pel  sector  sanitari  rebien  i  agraïen  públicament  el  missatge  de  suport  enviat  des  del 

 centre.  Ha  estat  un  molt  bon  regal.  Cada  retorn  s’ha  viscut  com  una  celebració.  Ens 

 ha  fet  sentir  com  a  part  activa  d’una  societat  resilient  que  lluita  incansablement  per 

 superar els entrebancs. 

 Si  entrem  en  una  valoració  més  formal  del  projecte,  podem  dir  que  aquest  ha 

 resultat  totalment  encaixat  dins  la  filosofia  del  centre  (créixer,  compartir  i  construir)  i 

 ha  seguit  els  tres  eixos  clau  del  nostre  projecte  (solidaritat,  cultura  i  participació).  En 

 aquest  sentit  ha  estat  una  experiència  perfectament  integrada  en  la  nostra  manera 

 de concebre l’educació. 

 Des  del  punt  de  vista  dels  objectius  propis  de  la  matèria  de  visual  i  plàstica,  és 

 evident  que  s’han  pogut  treballar  àmpliament  les  competències  de  creació  artística  i 

 d’ús  d’eines  i  tècniques,  que  eren  les  inicialment  proposades,  però  també  podem 

 assegurar  que  s’han  pogut  treballar  altres  competències,  sobretot  les  de  la  dimensió 

 de  societat  i  cultura,  per  exemple  la  de  fer  ús  del  coneixement  artístic  i  de  les  seves 

 produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial. 

 Aquest  projecte,  que  ha  anat  creixent  i  evolucionant  amb  la  situació  sanitària  i  social 

 viscuda,  s’ha  convertit  en  un  veritable  representant  dels  nostres  valors  i  de  la  nostra 

 manera  de  fer.  Estem  orgullosos  del  resultat  final,  però  també  de  la  capacitat 

 d’adaptació  que  ha  suposat  la  seva  programació  i  de  la  implicació  per  part  de 

 tothom per fer-lo possible. 

 En  l’actualitat,  per  tancar  el  projecte  estem  buscant  finançament  per  reproduir  tots 

 els  cors  en  un  suport  rígid  per  fer-ne  una  exposició  itinerant  i  acabar-la  cedint  a  les 

 instal·lacions de pediatria del cap del nostre municipi. 

 Ens  emociona  pensar  que  d’alguna  manera  hem  acompanyat  i  que  seguim 

 acompanyant  amb  el  color  i  l’escalf  dels  petits  grans  gestos  enviats,  els  moments 

 d’incertesa  i  de  pressió  que  ha  viscut  i  encara  viu  el  personal  sanitari,  tot  desitjant 

 poder-ne  parlar  en  passat.  Frissem  per  poder  celebrar  el  control  de  la  pandèmia  i  el 

 retorn a la (nova) normalitat. 
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