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1.

JUNTS Educació per al desenvolupament: Dibuixa’m un conte.
URL on es pot consultar:
El web general del projecte: http://junts-cooperem.blogspot.com.es/p/el-projecte.html
Participació del curs 2017: http://juntsbcnislamabad.blogspot.com.es/

Breu descripció de l’experiència

2.

El projecte JUNTS pretén posar en contacte infants de realitats diverses a partir d'un treball
cooperatiu.
"Junts" és un projecte d'intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i diferents parts del
món. Les escoles de diferents indrets del món comparteixen cada any elements de la seva
cultura. El primer any intercanvien contes i el segon cançons populars.
El projecte pretén apropar dos mons llunyans, però cada vegada més propers a les nostres
aules, a partir de la seva cultura popular. Aquest treball es pot realitzar gràcies al treball de
diferents ONGs. Fruit d'aquest treball cooperatiu
cada curs s'editarà un llibre amb els contes o les
cançons il·lustrades i un CD on es podran sentir les
diferents versions realitzades en les diferents
llengües de cada intercanvi: àrab, amazic, català,
castellà, francès, mandinga, quítxua, romanès,
wòlof, xinès.
El projecte pretén que els infants i joves dels centres
participants de Barcelona treballin, aprenguin i
il·lustrin les cançons, els contes o el material que els
envien infants d’un altre indret que viuen en unes
condicions molt diferents, molt més desfavorables. Aquest intercanvi serà recíproc. El treball de
cada any es recull en un llibre que s’edita a partir dels dibuixos, els textos dels alumnes i
fotografies dels processos de treball. Aquest recull s’edita en català, i amb les la llengua o
llengües del país de l’intercanvi.
Aquest any l’Escola Mn Jacint Verdaguer (els nens i nenes de 3r) participa en l’intercanvi amb el
Bahira College d’Islamabad (Pakistan) juntament amb les escoles Antaviana i Drassanes. L’escola
Mn Jacint Verdaguer tanca el procés de treball dels contes populars amb gravacions i
il·lustracions.

Objectius

3.
•
•
•
•

Compartir experiències lingüístiques i culturals amb escoles d’altres contextos.
Augmentar la motivació per a l’aprenentatge de les llengües i cultures d’altres indrets.
Obrir-se als altres i reconèixer la riquesa de les llengües i cultures que hi ha a l’escola i les
d’altres llocs.
Potenciar l’interès per emprar materials de diferents formats, suports i llengües que potenciïn
l’obertura a la diversitat.
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Públic (especificar grup/ edat/ nivell d’escolarització)

4.

Alumnes de les escoles implicades en el projecte JUNTS.

Qui realitza la pràctica
El professorat de cada centre prepara un projecte i associacions com Pakmir o ASCIB

Context (institució)

5.

Escola Mn Jacint Verdaguer i altres que participen al projecte JUNTS.

Recursos utilitzats

6.

Molt diversos atès que es fan molt diferents tipus d’activitats: materials de plàstica,
enregistraments de so, vídeos, paper i llapis...

Nombre de persones implicades

7.
1a5

6 a 15

16 a 24

+25

+100

+500

+50

+250

Altres

Ambient en què es desenvolupa

Família

Escola

Treball

Biblioteca

Altres (especificar)_________

Punts forts a destacar i per què

9.
•
•
•

10.

8.

L’intercanvi amb altres centres amb un objectiu comú de construir un producte final compartit.
La motivació de l’alumnat en relació a la interculturalitat i l’interès per la diversitat de llengües.
L’interès en l’elaboració precisa i acurada de productes lingüístics multimodals que tinguin en
compte la diversitat de llengües i cultures.

Punts febles a destacar i per què
No hi ha res a dir.

11.

Els resultats obtinguts són els esperats? Per què?
Fins i tot es pot dir que han estat superiors als esperats, perquè la motivació ha estat molt gran i la
implicació de l’alumnat ha resultat molt gran.

12.

Propostes de millora/ complementària/ expansió
No hi ha res a dir.

13.

Grau de satisfacció dels participants (els participants reaccionen positivament a
les activitats?)
– marqui amb una creu, sent 1 no participen i 5 participen bastant
1__ 2__ 3__ 4__ 5__

14.

Grau d’innovació (les activitats són creatives i innovadores?)
–marqui amb una creu, sent 1 no són innovadores i 5 són bastant innovadores
1__ 2__ 3__ 4___ 5__
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15.

Usabilitat (els recursos són fàcils d’utilitzar?)
–marqui amb una creu, sent 1 no són fàcils d’utilitzar i 5 són bastant fàcil d’utilitzar
1__ 2__ 3__ 4__ 5__

16.

Valor afegit (té el potencial de provocar un canvi en la configuració?)
- Posar una creu, 1 no promou cap canvi en contextos i 5 promou un canvi molt gran
1__ 2__ 3__ 4___ 5__

Contacte:
Centre escolar o entitat: Escola Mn Jacint Verdaguer, Barcelona
Persona de contacte: Núria Lacasa
Adreça postal: Carrer de Lleida, 32, 08004 Barcelona
Correu electrònic: a8001649@xtec.cat
Telèfon: 934 240 201
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-mcinto-verdaguer/

