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1. PRESENTACIÓ 

 

La Immaculada és una escola molt arrelada al poble de Vilassar de Dalt,             

ja que va ser fundada per religioses concepcionistes a la segona meitat            

del s. XIX amb voluntat de servei a la població i per fer front a               

l'analfabetisme femení existent en aquell moment. És per això que          

popularment la nostra escola és coneguda com "l'Escola de les Monges".  

A partir del 1980 les religioses van anar compartint la tasca educativa            

amb persones laiques. 

L'any 2006 les monges van deixar l'escola i van traslladar la seva            

comunitat a Mataró. Aleshores la titularitat del centre passà a càrrec dels            

pares i mares que es van constituir en La Fundació Privada de l'Agrupació             

Escolar La Immaculada, amb l'esperit de continuar en la línia d'educació           

en valors que ens caracteritza i, alhora, actualitzar i dinamitzar el           

funcionament del centre treballant conjuntament amb l’equip docent.        

Finalment, l’any 2017 s’incorporen dos mestres al Patronat de la fundació,           

de manera que l’escola actualment està gestionada per pares, mares i           

mestres. 

Hereus d'aquesta història, som una escola d'Educació Infantil i Primària          

que educa en valors com: l'ajuda, el compartir, la solidaritat, el respecte,            

el diàleg, la no-violència, la senzillesa o l’esforç. Aquests i d'altres, formen            

part del nostre tarannà i del funcionament del dia a dia del centre amb la               

voluntat de construir una societat més respectuosa, justa i solidària. Una           

societat que serà possible si reconeixem la diferència com una riquesa i            

afavorim la creativitat, l’esperit crític i el desenvolupament del talent          

personal de cadascú. 

 

  

 



2. SITUACIÓ DE PARTIDA i PROBLEMA A RESOLDRE 

 

El curs 2013-2014 ens trobàvem davant un moment difícil donat el           

context de crisi econòmica que es vivia. Això va suposar una davallada            

important de la natalitat al poble que afectava directament l’escola. La           

titularitat del centre va prendre consciència que calia reduir despeses per           

tal d’afavorir les famílies, que estaven patint dificultats econòmiques. Amb          

la voluntat de servei que ens defineix i volent oferir una educació de             

qualitat que arribés a tothom, les quotes es van congelar durant diversos            

cursos i es demanà a l’equip de mestres un esforç per reduir el màxim              

possible les despeses. Un punt fort de l’escola ja era en aquell moment             

l’aprenentatge obert i significatiu, fet que implicava realitzar moltes         

sortides vinculades als diferents camps de coneixement i que         

comportaven desplaçament amb autocar amb el cost econòmic que se’n          

derivava. La voluntat de reduir aquestes despeses ens portà a          

plantejar-nos la necessitat de repensar i refer el nostre projecte educatiu,           

així com de donar-lo a conèixer.  

 

3. OBJECTIUS 

 

● Obrir-se al poble per tal de traslladar la creació de coneixement a            

l’entorn proper en contextos d’aprenentatge significatiu. 

● Crear vincles amb diverses entitats de Vilassar de Dalt. 

● Implementar noves estratègies d’aprenentatge, motivadores i que       

tinguin en compte els interessos dels nens i nenes. 

● Replantejar tant el rol de l’aprenent com de l’ensenyant tenint en           

consideració el canvi de paradigma en l’educació del s. XXI. 

● Introduir noves dinàmiques d’aula que afavoreixin l’atenció a les         

diferències individuals i potenciïn l’equilibri emocional. 



● Fomentar l’aprenentatge col·laboratiu desenvolupant propostes que      

impliquin la presa de decisions, la capacitat d’organització i         

lideratge, el treball en equip i la cooperació per superar reptes. 

● Revisar les eines d’avaluació per adequar-les a les noves         

metodologies d’aprenentatge, defugint la penalització per afavorir la        

motivació i que s’esdevinguin un instrument d’autoregulació per        

part del propi alumne. 

 

4. RECURSOS 

 

● Complicitat establerta amb diferents entitats de la localitat. 

● Participació de professionals o experts en diferents camps. 

● Optimització dels recursos humans del centre. 

● Formació del Claustre de mestres. 

● Implicació i voluntat de canvi per part de l’equip de mestres. 

● Creació d’espais de debat i reflexió pedagògica. 

● Gestió del temps dins l’horari escolar. 

● Reordenació dels espais de l’escola. 

● Aprofitament dels espais públics com a llocs d’aprenentatge. 

● Implicació de les famílies en la recerca de recursos econòmics. 

● Priorització de les inversions en materials i recursos d’aprenentatge.  

 

 

5. PROCESOS 

 

Per tal d’aconseguir l’obertura al poble que preteníem, ens vàrem          

plantejar un projecte a nivell d’escola que partís de la formulació de la             

pregunta: Què en sabem de Vilassar de Dalt? a tots els nens i les nenes               

del centre. Això els portà a plantejar-se moltes qüestions i va despertar            

l’interès per conèixer molts altres aspectes del poble que fins el moment            

no s’havien qüestionat: 



 

- Com es van formar les muntanyes? 

- Per què les cases tenen números? 

- Com es fan els Gegants? 

- Vilassar de Dalt és un poble gran o petit? 

- Quins són els llocs més interessants per visitar? 

- Quina és la història del castell? 

- Per què hi havia tantes fàbriques tèxtils? 

- Sempre hi ha viscut gent a Vilassar de Dalt? 

 

Aquest va ser el punt de partida per iniciar diferents treballs d’investigació            

que van comportar tant el desplaçament a diversos llocs del poble com la             

visita de diferents persones a l’escola per tal resoldre els dubtes i les             

inquietuds plantejades. 

Les activitats d’aprenentatge van sortir de l’aula per desplaçar-se a llocs           

tan diversos com els forns romans de ceràmica de La Fornaca, el bosc de              

Can Colomer, el Castell de Barberà, algunes de les antigues fàbriques           

tèxtils com la de Can Manyer o Cal Garbat, l’arxiu parroquial i l’arxiu             

municipal, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt o           

l’Institut Torremar per persones amb discapacitat mental. 

D’altra banda, l’escola va convertir-se en un espai de trobada dels nens i             

nenes amb persones del poble disposades a aportar i compartir els seus            

coneixements i vivències. Historiadors, arxivistes, l’alcalde, tècnics       

municipals, arqueòlogues, geòlegs, antigues treballadores tèxtils i       

arquitectes van ser alguns dels professionals que van compartir el seu           

coneixement amb nosaltres. 

 

6. RESULTATS OBTINGUTS 

 

Immediatament, l’equip de mestres vam adonar-nos de la magnitud i el           

potencial que suposava la creació de coneixement que s’estava produint          

https://prezi.com/gecyc2wqx5ad/que-en-sabem-de-vilassar-de-dalt/


als diferents grups d’investigació. Va ser aleshores quan va néixer la           

necessitat de compartir-lo els uns amb els altres, tant dins de l’escola            

amb els companys i companyes de tots els cursos, com de portes enfora             

amb les famílies i la població de Vilassar de Dalt en general. 

Havent après que els experts comparteixen el seu coneixement i donat           

que havíem treballat com a científics cercant informació, contrastant-la,         

formulant hipòtesis, comprovant-les i arribant a conclusions, només ens         

quedava trobar la manera de fer extensiu aquest coneixement als altres.           

Vam veure com ho fan els experts i vam acordar organitzar un congrés             

d’aprenentatges on cadascú hi podria comunicar tot allò que havia après.  

L’experiència va ser tan positiva i se’n va fer tan bona valoració per part              

de tota la comunitat educativa i, alhora, va tenir una acollida tan bona a              

nivell de poble, que vam considerar que calia incorporar aquesta manera           

de fer dins la línia pedagògica del centre. Igualment es va acordar que             

cada dos anys es celebraria l’edició d’un congrés. El curs 2015-2016 es va             

celebrar el congrés anomenat Bon Profit i aquest curs estem preparant el            

de La Mediterrània. 

 

Així va néixer el concepte Aprenentatge Km 0. Un aprenentatge          

significatiu que parteix de la realitat més propera a l’escola. 

Ara que ja portem uns cursos treballant d’aquesta manera i podem           

valorar-ho amb perspectiva constatem que s’han produït millores en         

diversos aspectes: 

● El concepte de treball col·laboratiu: capacitat d’organització i gestió         

i lideratge de projectes. 

● La capacitat de relació amb els altres, en el sentit més ampli (des             

de companys i companyes fins a  adults) 

● Les competències comunicatives. Basem els aprenentatges en els        

principis de Fer, Pensar i Comunicar.  

● La capacitat de reflexió, síntesi i conclusió, donant rellevança al fet           

de parlar en públic. 

https://vimeo.com/100497456
https://vimeo.com/100497456


● L’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia personal: capacitat      

d’autoregular-se, de trobar estratègies per superar les pròpies        

limitacions i de desenvolupar al màxim el talent personal. 

● L’autoavaluació entesa com a eina motivadora per l’aprenentatge. 

● La competència digital: l’ús de les tecnologies en el tractament de la            

informació. 

● L’organització i gestió del centre: flexibilització d’horaris, espais i         

recursos. 

● La projecció del centre: compartim els nostre model pedagògic en          

diferents xarxes educatives (Xarxa d’escoles que aprenen, Xarxa        

d’Escola Nova 21), presentem experiències on se’ns convida i rebem          

tots aquells professionals de l’educació que estan interessats en         

conèixer-nos. 

 

 

7. LA CREACIÓ D’UN MODEL PROPI 

 

Veient l’impacte tan positiu que havia tingut aquest Aprenentatge Km 0,           

tant a nivell de creació de coneixement com de generació de contextos            

motivadors per part de l’equip de mestres, vàrem decidir repensar el           

nostre model d’escola.  

És per això que en els tres darrers cursos a La Immaculada s’ha produït              

una transformació en la línia pedagògica, tendint cap un aprenentatge          

personalitzat. Això implica la flexibilització de les agrupacions dels         

alumnes per interessos, que es constitueixen en Equips d’experts.  

També hi ha una nova mirada cap el rol del mestre que s’entén com un               

facilitador de contextos d’aprenentatge i un acompanyant que propicia la          

reflexió i l’autoavaluació en processos creatius. 

El fet és que la dinàmica dels Aprenentatges Km 0 comporta una idea             

de coneixement horitzontal: a l’escola tothom aprèn coses i, per tant, ens            

convertim en experts que volem compartir el nostre saber. Això vol dir            



que tant es pot donar que grups de grans expliquin a petits, com a              

l’inrevés. Aquesta idea dels experts enllaça directament amb la realitat          

viscuda. En els darrers tres cursos han intervingut a l’escola persones           

d’àmbits tan diversos com: diferents fotògrafs aficionats i també         

professionals, una arqueòloga, cuineres i cuiners de renom, pastissers,         

historiadors, un alcalde, un jutge de pau, mecànics, un enginyer de           

l’automòbil, una hematòloga, una infermera de quiròfan, una llevadora,         

una fisioterapeuta, presidents d’entitats diverses, treballadores jubilades       

de les fàbriques tèxtils, un expert en gnomòtica, un meteoròleg, una           

experta en malalties infeccioses, una veterinària, el cap de la colla de            

diables de Vilassar de Dalt, un maquinista de tren, un grup de cantants             

d’havaneres, locutors de ràdio, periodistes, realitzadors de TV, un editor i           

impressor, una paleontòloga del CSIC, músics i compositors, artistes         

plàstics i una dietista, entre d’altres. 

Tantmateix el contacte també ha estat molt intens amb diferents entitats,           

institucions i comerços del poble per tal de generar aprenentatges, i fins i             

tot alguns projectes compartits. Els mercats (ambulant i municipal),         

botigues i supermercats, horta del Maresme, obradors de pa i pastisseria,           

carnisseries i peixateries, el Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, la           

policia local, Càritas, el CAP, l’Institut Torremar per a persones amb           

discapacitat mental, la Biblioteca Can Manyer, el Festival de fotografia          

analògica Revela·T, el Casal de dia per la gent gran, farmàcies, la            

Confraria dels Sants Màrtirs, Vilassar de Dalt Ràdio, Associació de veïns           

del barri de Can Salvet, el Teatre Auditori La Massa i la sala de concerts,               

tallers mecànics, l’ADEA, l’entorn natural del Parc de la Serralada Litoral i            

projectes artístics col·laboratius, han esdevingut espais i àmbits on         

aprendre i compartir el coneixement. 

 

Aquests Aprenentatges Km 0, nascuts d’una situació econòmica        

adversa, han acabat aportant-nos una gran riquesa en tots els aspectes:           

des del que ha suposat replantejar-nos el model d’escola, amb els           

conseqüents beneficis que això ha comportat per als nostres alumnes, fins           

http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/1r/329-6e-dona-un-cop-de-ma-a-1r
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/227-els-dinosaures
https://vimeo.com/223101279
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/145-tallers-de-fotografia
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/154-obrim-el-congres-d-aprenentatges
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/338-aprenem-amb-la-carme-ruscalleda
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/429-bon-profit
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/640-mestres-neulers-a-l-escola
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/53-visita-de-l-alcalde
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/3r/514-enginyeria-de-l-automobil-a-3r
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/3r/514-enginyeria-de-l-automobil-a-3r
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/5e/537-fisio-a-5e-la-lesio-d-aleix-vidal
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/67-els-de-5e-a-can-manyer
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/6e/677-com-mesurar-el-pas-del-temps
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/918039542988406784
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/940979885740314624
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/940979885740314624
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/1r/554-els-consells-de-la-veterinaria
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/834422475773591552
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/834422475773591552
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/2n/558-com-podem-saber-coses-de-la-prehistoria
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/2n/582-com-neix-una-canco-en-robert-poch-ens-ho-explica
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/p3/667-que-se-n-pot-fer-de-la-llet
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/2n/616-un-hort-mediterrani
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/416-les-botigues
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/416-les-botigues
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/405-on-comprem-cada-aliment
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/250-hi-havia-homes-prehistorics-a-vilassar-de-dal
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/940524210501414913
https://www.youtube.com/watch?v=KRb6EWN5JGU
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/268-projectes-amb-torremar
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/informacio/noticies/268-projectes-amb-torremar
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/6e/605-els-de-6e-publiquen-un-llibre
https://twitter.com/8aldia/status/868905530843987968
https://twitter.com/8aldia/status/868905530843987968
https://twitter.com/BiblioManyer/status/933367290497814529
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/415-arriba-la-festa-major
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/415-arriba-la-festa-major
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/404-la-llegenda-de-sant-jordi-a-la-radio
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/942142097955713025
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/942142097955713025
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2013-08-14-10-09-59/5e/569-un-sant-jordi-musical
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/354-anem-a-concert
https://www.wevideo.com/view/935229140
http://lanovaimmaculada.cat/index.php/2-uncategorised/411-aprenem-a-muntanya
https://twitter.com/LaImmaculadaVD/status/925360358692458496


a l’enfortiment del teixit social, a través de la creació de vincles amb tota              

mena de persones que mai s’havien plantejat poder esdevenir agents          

educatius. Uns vincles que ja no són unidireccionals. Cada vegada hi va            

havent més iniciatives externes a l’escola que ens proposen la nostra           

implicació, com per exemple la darrera experiència: una iniciativa de la           

Biblioteca Can Manyer, compartida amb el Casal de dia dels avis de Can             

Rafart i l’Escola La Immaculada. 

 

Aprendre dels altres i amb els altres ens ajuda a construir nous            

pensaments, raonaments, filosofies, valors i coneixements. Treballar junts        

i compartir ens facilita l’aprenentatge. 

 

L’ Aprenentatge Km 0 ens serveix, a grans i petits, per establir lligams             

amb els altres, posar en valor les relacions humanes, enfortir el nostre            

teixit social, prendre consciència de comunitat, aprendre i créixer com a           

persones. 

 

 

 

Escola La Immaculada 

Vilassar de Dalt 18 de gener de 2018 

 

 

 

 

 

 


