
El CEIP El Roure Gros
Evolució d’un projecte escolar



1967-2007 són els paràmetres cronològics de l’exposició realitzada a partir de 
l’estudi de patrimoni educatiu de l’escola CEIP El roure Gros de Santa Eulàlia de 
Riuprimer. El patrimoni educatiu d’aquesta escola ens permet reconèixer la 
singularitat del centre i, al mateix temps, l’evolució de les pràctiques educatives 
en el nostre entorn.

L’exposició consta dels següents apartats:

• Primers projectes 1967-1978         
– Característiques de context       
 L’escola com a escola unitària       
– Comunitat educativa       
– Els materials de l’escola       

•L’escola durant la transició 1978-1981       
– L’escola com a escola catalana       

El projecte escolar       
– Activitats educatives       

•La renovació en l’educació científica 1982-2007       
– Característiques de context       
– Activitats educatives       
– El projecte científic       
– La innovació: eix del projecte actual de l’escola       

Apunts sobre l’estudi de l’evolució de l’escola       

Esquema



Primers projectes (1967-1978)

Durant el període comprès entre 1967 i 1978, l’escola de Santa Eulàlia era una 
escola rural. La realitat canviat de l’època, però, també la va afectar i en va 
modificar alguns aspectes, com ara la caracterització del centre, la variabilitat 
en la població escolar o el mateix projecte escolar.

Els trets més emblemàtics d’aquest període són:

• Les característiques de context
• L’escola com a escola unitària
• La comunitat educativa
• El material de l’escola



Les característiques de context

L’aprovació dels plans de desenvolupament 
del Ministerio de Educación van comportar  
l’estudi i el diagnòstic de la situació 
educativa, propòsit que es va traduir en 
una demanda constant de dades dels 
centres escolars. Tanmateix, aquests 
estudis no van suposar cap millora en 
escoles rurals que, com la de Santa Eulàlia, 
palesaven dèficits de personal i de material. 

Les millores educatives de les escoles de 
l’època eren impulsades des del 
professorat, que individualment o, en 
algunes ocasions, amb el suport de 
l’inspector o la inspectora de zona van 
començar a introduir canvis en les tasques 
escolars del dia a dia.



L’escola com a escola unitària

L’escola de Santa Eulàlia estava constituïda  
per un grup d’educació infantil i un 
d’educació primària.

Inicialment estava adscrita a l’escola 
Montseny de Vic, la qual cosa facilitava la 
gestió dels documents administratius. Tot i 
així, mantenia la singularitat d’escola petita 
ubicada en un entorn rural.

Un dels trets més singulars, que coincidia 
amb d’altres escoles rurals de l’entorn, era 
que mantenia un vincle molt estret amb la 
població: era un centre neuràlgic important 
que calia preservar, tot i que les relacions no 
eren sempre fluïdes. També es parava una 
atenció especial als continguts d’estudi 
directament aplicables a l’entorn, tal com 
mostren les respostes dels exàmens oficials 
que es realitzaven als infants .  



La comunitat educativa

L’escola de Santa Eulàlia cobria les etapes d’educació preescolar i primària. Amb l’entrada en vigor de 
la Ley General de Educación, la primària va esdevenir l’educació bàsica. Durant certs períodes, però, i 
per raons de matrícula escolar, es van deixar d’impartir els cursos superiors d’EGB.

L’escola tenia adjudicades dues mestres: 
Montserrat Niubò i Ma. Elena Borrajo. 
Posteriorment, Montserrat Tió i Carme 
Alemany van passar a formar part de l’equip 
docent, que va anar augmentant  i variant al 
llarg dels anys.

A l’inici, la població escolar oscil·lava entre 
els 8 i 39 nens i nenes, tot i que la capacitat 
teòrica estava determinada en 40 infants, 
primer, i  70 posteriorment .

En algunes ocasions, fruit de les singularitats del moment, l’escola va experimentar un descens de la 
matrícula, que en va fer perillar la seva continuïtat.  En aquest aspecte, l’actuació de la gent del poble 
va ser fonamental per garantir la supervivència d’una escola que la gent sentia com seva, tant si tenia 
infants estudiant-hi com si no.

Els pares i les mares hi participaven de manera espontània. Els vincles s’establien, sobretot, a través de 
la relació educativa. Amb l’ajuntament , en canvi, hi havia diferents punts de vista  quant  a la millora de 
les condicions materials del centre. Amb la inspectora de zona  hi havia una relació cordial que va 
perdurar en el temps, tal i com mostren les cartes  que li adreçaven quan fou destinada a una altra zona 
escolar



El material de l’escola

El material escolar del centre era molt precaris. Si 
seguim l’evolució dels inventaris, es pot observar que 
n’hi ha poc i molt determinat per la ideologia 
franquista. 

Els símbols religiosos i patriòtics, els mapes polítics o 
els textos escolars d’instrucció ideològica eren una 
part del material educatiu de l’aula que coexistia amb 
la presència dels nous llibres de text i material 
escolar que havien sorgit durant els darrers anys 
d’aquest període.

El mobiliari escolar del centre encara no es feia ressò 
de les millores que s’havien anat introduint en altres 
contextos escolars. L’esborrador de sac, els pupitres 
banc bipersonals, la tarima, la pissarra negra són 
indicatius de l’estat del mobiliari d’aquesta escola.  
Tal i com  passava amb el material escolar, el 
mobiliari mostrava les contradiccions polítiques i 
socials del moment. 

Malgrat que durant el període comprès entre 1969 i 
1973 es percep una sensible millora en el material 
didàctic, la dotació que en tenia l’escola no li 
permetia desplegar íntegrament el projecte.



L’escola durant la transició 
(1978-1981)

Durant el període comprès entre 1978 i 1981 (any del traspàs 
de competències educatives a la Generalitat), les escoles van 
evolucionar cap a una pedagogia renovada que recuperava els 
valors, les idees i les formes d’educar dissenyades a principis 
de segle.

La característica principal d’aquesta pedagogia era la recerca 
del canvi educatiu mitjançant la introducció de formes més 
dinàmiques d’ensenyar, la millora del material educatiu i el 
retorn de la figura de l’infant com a centre de l’educació . 

La voluntat de renovació portà els docents a interessar-se per 
l’accés a una formació constant a partir de seminaris, tallers, 
viatges, etc. 
 
L’escola de Santa Eulàlia, que participava en aquest ambient 
de renovació, va concretar la seva particular modificació en els 
següents aspectes:  

• L’escola com a escola catalana
• El projecte escolar
• Les activitats educatives



L’escola com a escola catalana

Durant el període de la transició, les escoles van començar 
a introduir a les classes l’ensenyament en català de 
manera formal. Si bé durant els anys anteriors moltes de 
les classes ja es feien en català, malgrat les lleis vigents, 
va ser en aquest moment que s’explicità l’ús de la llengua 
catalana en els escrits oficials.

A partir de 1981 es va consolidar el projecte d’Escola 
Catalana que, més enllà de potenciar la utilització del 
català en l’escolarització, remarcava un seguit de trets 
culturals identitaris del territori.

L’escola de Santa Eulàlia de Riuprimer va afegir-se ben 
aviat al projecte, com es pot comprovar en aquesta carta 
firmada al març de 1981. 

L’opció d’esdevenir escola catalana, al cap i a la fi, era 
coherent amb el projecte d’escola que les mestres tenien: 
que l’escola fos un espai d’aprenentatge pròxim a la 
realitat del poble, tant a nivell lingüístic com social.



 El projecte escolar

En el projecte d’escola redactat l’any 1981-1982 
s’especifiquen els trets que identifiquen el centre. 
Per una banda, es caracteritza l’escola rural com un 
espai amb necessitats i possibilitats pròpies  
definides a través de la potenciació dels 
coneixements útils per als infants del poble, com ara 
una educació ambiental que influeixi positivament en 
el sosteniment de l’entorn.

Les formes de treball que  s’expliciten en el projecte 
són les de treball globalitzat, inserit en el medi, i la 
importància en la formació de la personalitat a partir 
del respecte, l’adquisició d’hàbits, la convivència, el 
sentit crític, el coneixement de formes de vida i del 
valor dels objectes.

L’educació s’entén com un procés que neix d’una 
relació dinàmica, tant entre els membres de l’escola, 
com en la vinculació amb el poble. De fet, la doble 
projecció “l’escola vers el poble i el poble vers 
l’escola” és un dels trets explícits del projecte

Tenint en compte que estem inmersos en una realitat social 
molt  concreta i diferenciada, és a dir el medi rural, pensem 
que la nostra escola hauria d’ésser l’instrument bàsic per el 
coneixement d’aquest medi i, en la mesura del possible una 
eina útil per a transformar-lo.

...

Hauria de proporcionar l’adquisició d’unes tècniques i 
instruments de treball que puguin capacitar al noi i a la noia a 
comprendre la seva pròpia realitat i, al mateix temps, 
despertar-li una consciència, crítica per a la revalorització i el 
canvi del seu entorn ambiental.

...

En definitiva, l’escola rural pot potenciar una formació més 
personalitzada i humanista de la persona per una banda, i per 
l’altre, per la seva pròpia situació, permet endegar un procés 
d’investigació, observació i experimentació i, paral·lelament, 
desenvolupar aptituds de pensament, de creació, d’adquisició 
d’hàbits, de tècniques i instruments de treball i uns 
coneixements específics i científics.



Activitats educatives

En el pla de treball del curs 1981-1982  s’evidencia la feina de 
renovació de les diferents activitats educatives que es duen a 
terme amb els infants.

Les arts, la música, el dibuix i, sobretot, els treballs manuals –
tapissos, pessebres...- passen a tenir un paper i un lloc en els 
nous projectes educatius. És en aquestes àrees de 
coneixement on es perfila la intenció de treballar de manera 
interdisciplinària, combinant els continguts d’aprenentatge a 
partir de projectes i actuacions globalitzades.

Paral·lelament, la necessitat de potenciar la curiositat científica 
es resol amb l’ús d’estímuls visuals i materials amb una forta 
càrrega conceptual,  com ara el prisma, que era –i encara hi és- 
a l’abast de tots els infants i amb el qual els nens i les nenes 
poden jugar i explorar.

Els tallers eren també un tipus de treball globalitzat : petits 
grups formats per nens i nenes d’edats diverses s’unien amb la 
voluntat i necessitat de saber més sobre un tema concret.



La renovació en l’educació científica
 (1982-2007)

A partir de l’any 1982-83, l’escola de Santa Eulàlia de 
Riuprimer va desplegar el seu potencial educatiu amb 
diferents activitats. Podem observar com el projecte de 
centre, ideat en anys anteriors, es materialitza totalment en 
aquesta etapa. 

Una etapa que, d’altra banda, també ha estat significativa 
per l’increment de matrícula  que l’escola ha experimentat.

Com a trets essencials d’aquest període destaquem:

• Les característiques de context
• Les activitats educatives
• El projecte científic
• La innovació: eix del projecte actual de l’escola



Les característiques de context

Els anys que inclou aquest període han estat els de l’assentament de les reivindicacions polítiques, 
socials i pedagògiques que havien iniciat les escoles durant la transició.

Les manifestacions per una escola pública de qualitat, per un reconeixement a la tasca desenvolupada 
pels i per les mestres i la demanda de millores de les condicions laborals varen ser les protagonistes de 
les vagues dutes a terme durant els anys 1988 i 1989.

Aquestes protestes no eren sinó la concreció de la maduresa professional que havia assolit la professió 
docent. Maduresa que, per altra banda, es fa evident en les activitats d’aprenentatge que es duen a 
terme des dels centres en aquests darrers anys.



Les activitats educatives

Treballar El poble: La voluntat de l’escola de vincular 
l’educació que oferia amb la realitat del poble es va 
traduir en projectes com ara El poble,  realitzat durant 
el curs 1983-1984. Aquest era un treball globalitzat en 
el qual intervenien tots els alumnes del centre i en què 
s’estudiava el poble des de les diferents àrees, 
introduint els aspectes de recerca i anàlisi de la 
informació, interpretació i comunicació de resultats.

Intervenir en l’entorn: Una altra de les intervencions 
educatives ha estat la d’identificar els espais de 
l’escola mitjançant la decoració realitzada pels infants. 
Pintar les portes –feina que fins aleshores no havien fet 
les administracions corresponents– o exposar treballs 
en els espais compartits en són algunes mostres.    

Fer comunitat: Un exemple, també, de treball d’aquest 
període és el que correspon al dels cubs. 
Periòdicament es formulava una pregunta amb 
diverses possibilitats de resposta. Els infants 
dipositaven el seu cub -identificat amb el nom i un 
dibuix fet per ells- a la resposta que consideraven més 
adequada. A partir d'aquí, es feia el recompte de cubs, 
la qual cosa permetia, a més de l’estadística, tenir 
present l'aportació de cadascú.



El projecte científic

El projecte científic ha acompanyat les diferents activitats d’aprenentatge 
que es realitzen al centre en aquests darrers anys. Des de la creació del 
planetari de l’escola, fins a la descoberta de sistemes de mesura, els 
infants aprenen la ciència a partir de la construcció del coneixement 
científic. Astronomia, mesures, geometria, biologia... la comprensió 
científica del món arriba als infants des de les seves pròpies idees i 
activitats.   

El més destacable d’aquest projecte és la voluntat d’acompanyar els nens 
i les nenes en la descoberta científica a través de preguntes, d’activitats i 
d’actuacions per a la confirmació d’hipòtesis i propostes que conclouen 
amb la difusió dels resultats de recerca. Uns resultats que, al seu torn, 
serveixen com per a la interlocució amb els altres infants de l’escola.

Per assolir aquest propòsit d’aprenentatge, els docents desenvolupen una 
actuació pedagògica basada en la capacitat d’experimentar amb nous 
materials, noves formes de fer, i noves formes de conduir les activitats. 
Conèixer la finalitat de l’aprenentatge és fonamental, com assenyalava 
Carme Alemany en indicar, per exemple que no havien començat a 
utilitzar els reglets de Maria Antònia Canals fins que no en van descobrir 
les seves possibilitats d’ús i els potencials d’aprenentatge.



La innovació: 
eix del projecte actual de l’escola
L’evolució dels diferents projectes educatius ha conclòs en 
l’assumpció del projecte d’innovació com a eix que 
vertebra les diferents activitats de l’escola. El projecte 
d’innovació, aprovat pel Departament d’Educació l’any 
2006, implica tota la comunitat. Esdevé, així, el projecte de 
centre del CEIP El Roure Gros.

Amb una pedagogia que defensa l’activitat dels infants 
com a pressupòsit de l’aprenentatge, que situa l’alumnat al 
centre del procés educatiu, i li facilita i potencia la 
participació en el seu procés de formació. Convidar l’infant 
a ser responsable de les seves experiències de formació 
és, doncs, un dels trets que caracteritzen el projecte 
d’innovació.

Al mateix temps, el projecte d’innovació és un projecte 
que, per la seva pròpia definició, demana una programació 
oberta, un seguiment precís, la reflexió contínua d’allò que 
està succeint per part dels i de les mestres i una atenció 
contínua al procés d’aprenentatge. L’avaluació, entesa 
com a reflexió i comprensió dels processos que es duen a 
terme és, per tant, una eina bàsica per la consecució del 
projecte d’innovació de l’escola.



Apunts sobre l’estudi 
de l’evolució de l’escola

Estudi del patrimoni educatiu

Procés de recerca

Resultats de recerca

Una de les principals activitats que realitza el MUVIP és l’estudi del 
patrimoni educatiu. Els objectes –documents, béns materials i béns 
gràfics- són patrimonialitzats per tal de posar a disposició de la 
ciutadania l’empremta de la nostra història, amb la finalitat de 
possibilitar la creació d’una memòria compartida sobre la 
quotidianitat de l’educació.

El procés de recerca que s’ha seguit és el que correspon a l’indicat 
pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 
amb el projecte d’Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya per a 
les recerques etnològiques. Els treballs de camp s’han compaginat, 
doncs, amb l’anàlisi i documentació dels béns patrimonialitzats.

Els resultats de la recerca ens han permès crear l’exposició que us 
hem mostrat. Així mateix, els diferents objectes i documents tractats 
han passat a formar part del patrimoni educatiu digital del MUVIP. De 
manera que ara el fons és consultable per totes aquelles persones 
que hi estiguin interessades.



Equip investigador:

- L’equip docent del CEIP El Roure Gros. En especial,  Carme Alemany i Marisa Puntí
- La coordinació del projecte l’han duta a terme Eulàlia Collelldemont i Jacint Torrents
- Els treballs tècnics han estat realitzats per Rocío Almazán i Anna Homs.

Enllaç a l’escola:
http://phobos.xtec.cat/a8028072/ 

Enllaç al MUVIP:
www.uvic.cat/muvip

CEIP EL Roure Gros

Aquesta 
exposició ha 
estat 
realitzada amb 
el suport de:

L’ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer

http://phobos.xtec.cat/a8028072/
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