
CRÒNICA: 

Un viatge curricular amb passaport de Vida Social 

 

Dimarts dos quarts de deu, un grup d’onze nois de Secundària estan revisant 

l’horari de Vida Social per saber on aniran a fer la tasca setmanal. 

És la Vida Social a Secundària que enguany ha iniciat el curs estrenant un nou 

model organitzatiu. Aquest s’actualitza cercant potenciar el treball en equip i la 

responsabilitat individual i ho fa en el marc educatiu de l’aprenentatge servei .  

Aquest és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge de 

continguts, competències, habilitats ,valors, i de servei a la comunitat en un sol 

projecte en el qual els nois es formen tot treballant sobre necessitats reals de 

l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

Cada noi i noia és membre d’un grup de color des que és ben petit , Blanc, 

Verd i Blau. La utilització de grups heterogenis és un mecanisme ideal per 

aprofitar el potencial de l'aprenentatge entre companys i permet que els nois 

estiguin exposats a diversitat d'experiències i perspectives.  

Des d’aquest curs es conserven els grups de colors a Secundària i cada grup 

de color de cada classe durà a terme una hora setmanal de tasques. 

Les tasques estan pensades com a oportunitats educa tives essent 

activitats que sumen aspectes d’aprenentatge i de s ervei dins l’entorn 

educatiu .  

Aquestes estan vinculades a diferents àmbits del funcionament escolar. En fem 

una breu mostra; suport a la cuina, tasques d’administració i secretaria, suport 

a les aules de primària i parvulari, manteniment, laboratori i tecnologia, 

projectes d’art i escola verda entre d’altres.  

Totes mostren el funcionament de l’escola des de diferents perspectives i fan 

necessari posar en joc competències de saber, saber fer, saber estar i saber 

ser. 



Cada setmana es publica l’horari dels grups de color i tasques. Aquesta hora 

setmanal permet viatjar a diferents espais i temps de l’escola fora del marc 

curricular estándar. Les hores en que un grup de colors determinat surt a fer 

una tasca es diuen hores de seminari. Tenen doble finalitat, la de permetre al 

grup de color dur a terme una tasca i la de que la resta del grup treballi la 

matèria curricular de forma cooperativa, dinàmica i autònoma a través de 

projectes com poden ser el de quart d’ESO “recreant la història” en el que els 

alumnes de quart teatralitzen alguns moments dels períodes històrics estudiats.  

Aquest recorreguts de tasques setmanals queden recollits en el passaport de 

Vida Social, un llibret que acompanya a cada noi i noia al llarg  de tot el 

curs i on el responsable de cada tasca hi anotarà l a feina feta i en farà una 

valoració quantitativa .  

La suma de cada valoració individual serà la suma final de valoracions de cada 

color a final de curs. 

 Una fotografia molt breu és la conversa que mantenen dues noies del color 

Verd en el seu retorn cap a classe després de fer Vida Social de Biblioteca: 

“ si, està bé perquè veiem com funciona l’escola i aprenem alhora que ajudem”  

 


