
 

 

A les Escoles Garbí Pere Vergés veiem als alumnes com a persones, més enllà que 

estudiants.  

Per tant la seva progressió personal durant la seva trajectòria a l’Escola és tan 

important com la seva progressió acadèmica. 

 

La idea és simple, però difícil de dur a terme, ja que avaluar la trajectòria personal d’un 

alumne no és gens senzill. D’entrada creem contextos on els alumnes desenvolupin 

competències personals o socials que després puguin ser avaluades de forma 

objectiva. 

La Vida Social de les Escoles Garbí Pere Vergés té dos objectius bàsics: d’una banda 

dotar als alumnes d’una estructura social que permeti ser utilitzada a dins de 

l’aula com a palanca per a l’aprenentatge , i de l’altra posar als alumnes en 

situacions i contextos reals d’aprenentatge, tot simulant el funcionament d’una ciutat – 

societat. 

 

Grups heterogenis 

A l’Escola els nois i les noies s’estructuren des de P5 en el que anomenem colors 

(blanc, blau i verd). Els colors tenen un gran component emocional per als nostres 

alumnes, i es desenvolupa de forma natural un sentiment de pertinença. A més a més 

dins de l’aula funcionen com a grups heterogenis fixes. 

 

 

A Secundària un dels projectes de Vida Social consisteix en el que ens ensenya al 

reportatge. Els alumnes surten com a mínim una hora a la setmana a fer activitats de 

servei – aprenentatge. Dins del seu horari hi ha tres hores setmanals de “seminari”, 

durant aquestes hores (que poden coincidir amb qualsevol matèria), els alumnes d’un 
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color surten a fer aquestes activitats i la resta es queden fent activitats pràctiques de la 

matèria que toca a l’aula. 

 

Les activitats de servei – aprenentatge són diverses (cuina, recepció, vetlladors, suport 

al menjador amb alumnes d’Infantil, suport a l’aula en diverses matèries a Primària, 

tasques de manteniment, etc...).  Els alumnes tenen un passaport que recull un 

registre de les activitats realitzades i la seva avaluació. Els responsables de les 

activitats no són necessàriament docents, també  ho són les recepcionistes, els 

responsables de cuina, els de manteniment o les secretaries del centre.  

 

Aquest fet és un dels aspectes més destacables del projecte, ja que reforça la idea 

que qualsevol professional de l’organització és un educador i ha reforçat els vincles i 

lligams entre membres de la comunitat educativa, millorant la comprensió que els 

professionals tenen dels adolescents, i la comprensió que tenen els alumnes de la 

complexitat del funcionament real de l’Escola. Aquest fet ha millorat perceptiblement el 

clima de convivència a l’etapa. 

 

D’altra banda, el fet de forçar que durant algunes hores els professors responsables de 

l’hora de seminari no puguin comptar amb el grup sencer ha fet que calgui un disseny 

acurat de les activitats realitzades a l’aula, i a més a més el context ens fa tendir a 

situar l’alumne en el centre d’aquestes activitats.  
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