
Projecte Escola XXI 

 

Objectiu principal 

El projecte rau en oferir a l’escola un espai d’anàlisi i intervenció continuada de les 
diferents problemàtiques que cohabiten en la quotidianitat de l’escola, tant en l’àmbit 
professional del cos docent com en l’àmbit social i acadèmic dels alumnes i les seves 
famílies, i una reorientació del lloc que el centre ocupa envers aquestes. L’objectiu 
principal, doncs, és la prevenció de l’exclusió social dels alumnes de l’escola de Vila-
roja i afavorir, per tant, que puguin vèncer l’estigma existent vers el seu avenir social i 
professional, per a que integrin com a certes la igualtat d’oportunitats respecte els 
alumnes de qualsevol altra escola del territori i afavorir, així, a la inclusió social. La 
finalitat seria, doncs, que el marc escolar esdevingui un context que obri noves vies i 
possibilitats als alumnes, no tant administrant coneixements, sinó fomentant interès, 
descobrint capacitats i possibilitats que per les condicions sòcioambientals que viuen 
els és dificultós descobrir. Es tracta, doncs, d’afavorir una veu analítica respecte 
aquesta vivència d’exclusió social i aprofitar la dimensió cultural en la cohesió social 
del barri, per tal de realitzar un treball sobre la relació entre aquesta dimensió i la 
ocupabilitat dins la societat amb la intenció que aquesta precipiti la possibilitat de la 
creença dels alumnes en un millor avenir relacionat amb un desig propi i una major 
confiança per a lluitar per aconseguir-ho. Per tant, un major rendiment acadèmic global 
i una major cohesió social serien conseqüències directes de l’aplicació d’aquest 
objectiu. 

 

Objectius específics 

En l’àmbit dels alumnes: 

Afavorir l’ interès dels alumnes pels aprenentatges, promoure la cooperació entre els 
alumnes i la superació personal, acompanyar en la resolució de conflictes i treballar a 
nivell terapèutic les dificultats personals dels alumnes vers l’aprenentatge i les 
relacions personals (dispersió, angoixa, falta d’atenció,...) 

En l’àmbit dels docents: 

Afavorir en la comprensió dels diferents elements que intervenen en la pràctica 
educativa, treballar l’auto concepte i les expectatives personals i professionals vers el 
grup classe i l’escola mateix, treballar les frustracions, impotències i inquietuds 
personals, treballar la construcció dels diferents discursos referents als alumnes per 
afavorir-ne la comprensió i dotar als mestres d’eines per poder inserir en la seva tasca 
docent 

En l’àmbit familiar: 

Establir un vincle per a afavorir una demanda de les famílies vers el servei, treballar 
els aspectes referents  l’evolució personal de l’alumne i, si hi ha demanda, referent a la 
situació familiar o social i afavorir en la comprensió del moment personal de l’alumne 
per part dels membres de la família 



Justificació / Necessitat detectada 

Breu història del barri Vila-roja i la seva escola: 

Vila-roja és un barri situat a l'est de la ciutat de Girona, a uns 3 km del centre. Limita 
pel sud amb Quart i pel nord amb  el barri de Font de la Pólvora. L’any 1957  es 
lliuraren els primers habitatges unifamiliars. El barri es va anar omplint amb famílies 
immigrades provinents sobretot d'Andalusia i Extremadura, moltes de les quals ja 
vivien en barraques a Montjuïc o al costat del riu Ter a la zona de Domeny . 

Al llarg dels anys la població ha anat envellint o s’ha traslladat a viure a Girona, i 
l’alumnat procedent d’aquest barri, que és on està ubicada l’escola, ha anat disminuint. 
Darrerament ha tornat a augmentar per l’entrada d’alumnes immigrants magribins i 
indis que han ocupat els habitatges que han deixat lliure aquestes famílies. 

La Font de la Pólvora és un barri confrontat amb el barri de Vila-roja. És un dels barris 
més deprimits i marginals de la ciutat. S'edificà l’any  1978 amb el lliurament dels 
primers 500 habitatges de protecció oficial, per allotjar població marginal. La major part 
de la seva població és d’ètnia gitana però darrerament també hi viuen immigrants 
magribins, indis i sud-americans,. 

L’any 1978 es va crear el barri Font de la Pólvora. La població anava a escola  al seu 
barri. L’Escola de Vila-roja no rep matrícules d’alumnes de Font de la Pólvora fins l’any 
1992. Aquest any es produeixen tensions entre els habitants d’ambdós barris, ja que 
els de Vila-roja es queixaven de la delinqüència i de les molèsties que –segons deien– 
causaven els nous veïns. La població gitana augmenta progressivament; l’índex de 
natalitat puja, però també s’incrementa la població per l’arribada de gent de barris, com 
el de Can Tunis – de Barcelona- , que s’havia desmantellat, i el del Culubret, de 
Figueres. L’escola de Vila-roja, que es nodria d’alumnat del barri on estava ubicat el 
centre, va començar a perdre alumnat autòcton. Poc a poc l’alumnat paio va 
desaparèixer per la manca de naixements i pel desplaçament del jovent cap a altres 
zones de Girona i Salt. 

L’excés de població al barri veí de Font de la Pólvora va provocar un corrent de 
matriculacions massives d’alumnat d’aquell barri cap al nostre centre, que omplí 
l’escola, de manera que l’escola de Vila-roja  arribà a uns percentatges del 80% 
d’alumnat d’ètnia gitana del barri de Font de la Pólvora, i del 20% d’alumnat paio de 
Vila-roja. 

A partir del 1996 l’entrada important és d’immigrants estrangers, magribins, sud-
americans i indis, que compartiran espai amb l’alumnat d’ètnia gitana. Aquesta entrada 
d’alumnes immigrants estrangers va ser lenta i progressiva fins arribar al punt màxim 
del 30% del total de l’alumnat a finals del primer decenni del segle XXI. 

Actualment, els alumnes es troben en greu risc de marginació social, amb problemes 
socioeconòmics, amb un alt percentatge d’atur i situacions crítiques d’habitatge, 
alimentació i higiene . Les famílies estan per sota del llindar de la pobresa i algunes 
són multi problemàtiques. Això provoca també que l’alumnat tingui trastorns 
emocionals i psicològics importants i problemes d’autoestima. El nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives especials és molt elevat, superant el 50%. 

Altres efectes col·laterals provocats pel context són les dificultats econòmiques. La 
gestió econòmica de l’escola és complicada. Moltes famílies no tenen disponibilitat 
econòmica per fer-se càrrec de les despeses mínimes per garantir que els seus fills i 



filles puguin disposar del material mínim per poder seguir l’escolaritat amb normalitat. 
Les activitats complementàries i extraescolars són inviables per la impossibilitat 
d’autofinançament, i si no hi ha ajuts externs no es poden portar a terme. 

Breu anàlisi de la dimensió social: 

És àmpliament conegut, per haver estat objecte de reiterats estudis, la importància -i 
com incideix en el desenvolupament escolar- de l'extracció social precària dels 
alumnes i, també, quina és la problemàtica que es plantegen als centres que els 
acullen. Tanmateix també és sabut que la construcció de la personalitat és 
conseqüència de l’estructura  existent en el primer nucli socialitzador (la família), però 
també quin paper juguen els altres elements d’ordre  social (grup social, escola,...). No 
obstant, en situacions d’exclusió social o de marginació d’un barri o d’una zona en 
concret, s’agreuja la incidència d’aquests elements, creant severes traves a l’escola i 
la seva funció educativa (en el sentit de transmissora no sols de coneixements sinó de 
valors, normes, etc). La majoria dels alumnes i les famílies d’aquestes escoles es 
troben marcats pels efectes de l’imaginari social (constructe social que es crea sobre 
determinats grups socials), que els marca de manera particular i els arrossega cap a 
un destí marcat per la exclusió i el patiment, de manera que els tanca possibles portes 
cap a futurs diferents.  

És en aquest sentit que l’escola, a part d’exercir la seva funció estrictament de 
transmissió de coneixements i de capacitats bàsiques, per  trobar-se cada dia 
confrontats amb els conflictes que es deriven d'aquesta realitat social que afecta, com 
ja hem dit, a la dimensió personal i/o acadèmica, esdevenen sovint la única esperança 
que tenen els alumnes de trobar una via de sortida a l’exclusió a la que es veuen 
avocats. 

La majoria dels alumnes de l’escola de Vila-roja es troben amb un destí esbiaixat per 
l’exclusió social i la marginació, discurs del que són objecte en major o menor grau els 
pares i el propi col•lectiu, amb efectes paradoxals. 

 

Beneficiaris 

Els beneficiaris directes del projecte seran aproximadament uns 30 infants i joves de 3 
a 12 anys de l’escola de Vila-roja de Girona. 

Pel que fa als beneficiaris indirectes trobarem les famílies dels alumnes atesos ,l’equip 
docent format per 20 professionals i la resta dels alumnes de l’escola de Vila-roja.  

 

Breu descripció del projecte 

És molt important dotar a les escoles públiques que atenen alumnes amb un alt risc 
d’exclusió social d’un servei d'acció terapèutica i psicosocial que abasti tots els àmbits 
en els que l’escola està implicada, des de l’alumne fins al professor passant per la 
família i l’equip directiu. 

Es tracta d’un projecte d’acció i intervenció psicosocial a les escoles realitzada per la 
figura d'un psicòleg per a realitzar aquest projecte a l'escola de Vila-roja, un barri 



marginal de Girona, que és d'una línia i on només requereix un professional per a dur-
lo a terme. 

Es pretén realitzar un treball, doncs, en tots els àmbits que intervenen en l'adquisició 
d'aprenentatges per part dels alumnes i que, en situacions de risc d'exclusió social, 
dificulten el seu èxit. 

En aquest projecte l'espai que s'ofereix és concebut com un  espai d’elaboració per 
alumnes, professors i famílies amb l'objectiu de que tots ells, puguin treballar les 
pròpies dificultats, les inseguretats i les pors per aconseguir vèncer l'estigma social 
existent ver la població socialment exclosa per afavorir la igualtat real d'oportunitats.  

Amb els alumnes es creu convenient oferir-los un espai diferent per a tractar les 
problemàtiques que dificulten la seva projecció dins la societat. 

Amb l’equip docent, aquest espai és molt important en tant que incideix en les 
decisions que puguin prendre sobre la programació, criteris d'avaluació, modificació i 
adequació de les concepcions i pràctiques educatives, evitant, així, rigideses que 
sovint fan fracassar i frustren la tasca; però de manera molt especial en saber crear 
pels alumnes un camí de nous horitzons i possibilitats. 

Amb les famílies la tasca prioritària és oferir una esperança en l'avenir dels seus fills 
intentant que hi hagi un bon nivell d'implicació per assolir un bon desenvolupament 
sòcioafectiu dels seus fills. 

El projecte, doncs, s'emmarca en la prevenció de l’exclusió social treballant en els tres 
àmbits que intervenen en el seu desenvolupament (l'equip docent, la família i els 
mateixos alumnes) tot dins de la mateixa escola, on han pogut aconseguir una bona 
col·laboració amb les famílies en els últims anys i realitzen activitats de cohesió social 
amb el barri. Treballar per a trencar aquesta barrera i allò que implica, que permeti la 
construcció d’un horitzó  i un destí personal diferent que possibiliti l’obertura de camins 
possibles, és un dels objectius capitals del projecte. 

 

Resultats esperats 

A llarg termini el resultat esperat és l'èxit escolar dels alumnes amb risc d'exclusió 
social amb una implicació de les pròpies famílies en el procés educatiu per aconseguir, 
aixi, un millor avenir social. 

 

 

Recursos necessaris (humans i materials) 

Per a la realització del projecte es necessitaran dos professionals de psicologia i 
material per a sessions terapèutiques (folis, llapis, joc simbòlic,...). El material del 
projecte serà aportat per l’Associació ReSitua’t. 

 



Pressupost (despeses previstes, cost del projecte...) 

 

CONCEPTE 
COST 
TOTAL 

DETALL DEL 
CONCEPTE 

Honoraris professionals 11.700 
Sous professionals 

per a realitzar el 
projecte 

 

Sostenibilitat tècnica i econòmica 

Amb la realització del projecte per el curs 2012-13 es pretén assentar les bases per a 
establir una manera de treballar amb els alumnes amb risc d’exclusió social i el 
compromís dels professionals per a continuar realitzant-lo. Amb la publicació dels 
resultats del projecte s’espera poder-los utilitzar per a fer-ne difusió i aconseguir els 
recursos suficients a nivell públic o privat per a continuar amb el projecte. 

Altres entitats que donen suport al projecte 

L’escola de Vila-roja en qüestió és la primera interessada en la realització del projecte 
ja que porta molt de temps demanant un professional de la psicologia en plantilla a la 
seva escola. El projecte ha estat realitzat amb la col·laboració de la cap d’estudis 
tenint en compte les necessitats reals que es troben en la seva pràctica professional. 
No obstant, el seu suport no és econòmic, sinó per a la planificació del projecte. 

 

Difusió del projecte 

Es durà a terme un pla de difusió que serà el següent: 

- La informació sobre el projecte es penjarà a la pàgina web de l'associació un cop 
aquesta hagi estat acabada i registrada. 

- Des de l'escola s'enviarà una circular informativa a totes les famílies. 

- S'informarà del projecte als mitjans de comunicació locals. 

- Realització d'un article exposant els resultats de l'aplicació del projecte i la seva 
possible extensió a altres escoles amb problemàtiques similars. 

 

  



Participació dels professionals de la psicologia i funcions específiques 

CONCEPTE 
HORES PER 
SETMANA 

NOMBRE 
TOTAL 

D’HORES 

TASQUES a 
REALIZAR 

PREU / HORA 

Psicòleg 10 

Total d’hores 
dedicades: 

390 

Realització del 
projecte: 
sessions 

individualitzades, 
de grup i 

realització 
d'avaluacions i 
memòria del 

projecte 

25 € 

Psicòleg 2 

Total d’hores 
dedicades: 

78 

Avaluació i 
seguiment de 

resultats, 
supervisió clínica 

i co-gestió del 
projecte 

25 € 

 

Perspectives de futur 

En funció dels resultats, de la valoració de la qualitat del projecte i de l'estimació dels 
seus efectes a diferents terminis, s'ha acordat amb l'escola la seva continuïtat sempre i 
quan es trobin fons necessaris per a la seva realització. No obstant, en el cas que no 
es trobés finançament pel projecte, es portarà a terme una versió pilot del mateix degut 
a l'interès tant  per part de l'escola com de l'associació. 


