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INFORMACIÓ BÀSICA
Descripció sintètica de l’experiència
Escola que forma part de la ZER Tramuntana i que amb la coordinació dels diferents
agents de l’entorn ha impulsat un projecte de transformació educativa, social i cultural
del municipi. Es tracta d’un projecte que cerca la connexió de l’Escola amb l’entorn a
través de la gran implicació de les famílies i el focus en el temps no lectiu com a àmbit
d’acció imprescindible per a la vinculació dels infants al municipi.
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DESCRIPCIÓ
Principals característiques
L’escola Puig Segalar és un centre educatiu del municipi de Viladamat que en els darrers anys
ha esdevingut, fruit de les sinèrgies d’una direcció de centre molt implicada en el municipi en
estreta col·laboració amb l’AMPA i l’Ajuntament, un autèntic motor de dinamització comunitària.
El municipi de Viladamat compta amb 400 habitants, i a l’escola hi ha un total de 48 alumnes
des de P5 fins a 6è de primària.
L’objectiu principal del projecte d’Escola és el de promoure processos educatius, culturals que
vagin més enllà de l’horari lectiu i que es connectin amb l’entorn. El projecte va iniciar-se fa
12 anys amb la creació de la biblioteca escolar i l’oferta d’una sèrie d’activitats en horari lectiu i
no lectiu en l’àmbit del lleure i de la cultura, i en l’actualitat, el projecte de l’escola ha esdevingut en un projecte de municipi.
Les accions que es duen a terme a través de l’Escola són:
• La biblioteca escolar: espai on els infants, veïns i veïnes del municipi poden accedir per a
la lectura, estudi, connexió internet, etc.
• Les activitats de migdia i de tarda: organitzades i dinamitzades per l’AMPA de l’escola.
• Les activitats culturals que s’obren a tot el municipi i que són organitzades des de l’AMPA, fomentant la connexió Escola i Entorn.
• El casal d’hivern o esplai de tarda: es tracta d’una activitat d’esplai que s’ofereix en horari no lectiu dins la mateixa escola i gestionada pel dinamitzador cultural del municipi.
El projecte és impulsat des de la direcció de l’escola i progressivament es va assumint un colideratge amb l’AMPA del centre. Alhora, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu suport
tècnic i econòmic ha estat un element d’especial rellevància en la posta en marxa del projecte.
Els destinataris del projecte són tots els infants i joves de Viladamat, així com els seus pares,
mares i famílies i veïnat del municipi.

Procés d’implementació
L’Escola Puig Segalar del municipi de Viladamat està dins la ZER Tramuntana. Aquesta ZER
(Zona Escolar Rural) va ser creada als anys 90 i està formada per l’Escola Puig Seglar, els Valentins i l’Escola Ventalló. Amb la creació de la ZER les escoles van passar a compartir un mateix
projecte educatiu. El principal context per el que es va crear la ZER va ser per identificar unes
mateixes necessitats compartides entre els petits municipis del territori i unes oportunitats
educatives molt reduïdes si no treballaven conjuntament.
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En el cas del municipi de Viladamat, un municipi de 400 habitants, un de les principals problemàtiques era la manca d’associacions de lleure o socioeducatives que permetessin una
oferta d’activitats extraescolars per a l’escola, fet que obligava als infants del municipi a traslladar-se a altres municipis més grans per a poder realitzar aquestes activitats.
Davant d’aquest escenari, des de la direcció de l’Escola Puig Segalar es va pensar de quina manera l’Escola podia garantir als infants un temps de lleure al municipi.
L’any 2005, fruit d’un projecte del Departament d’Educació que promovia i oferia ajuts per la
creació de biblioteques escolars i de la cessió d’un espai municipal a l’Escola, es va crear una
biblioteca escolar.
Durant el primer any la biblioteca estava oberta en horari lectiu per l’alumnat del centre i al
segon any es va obrir en horari no lectiu per a tot el poble. Aquest va ser el primer espai en
què els infants del municipi es podien trobar en horari no lectiu per a llegir, fer reforç de deures, connectar-se a internet, etc. Alhora, va esdevenir un espai que va promoure les primeres
iniciatives de dinamització comunitària del municipi:
En primer lloc, la biblioteca garantia un espai no només per a l’alumnat del centre sinó pels
ex-alumnes que cursaven educació secundària i molt sovint havien de traslladar-se a les biblioteques d’altres municipis per a cercar informació o estudiar. En segon lloc, la biblioteca de
l’escola era, en aquell moment, l’únic lloc del poble on hi havia connexió a internet, fet que va
atraure i va servir de punt de trobada de molts veïns i veïnes. En últim lloc, a partir de la biblioteca es va engegar un grup de lectura, format per veïnat i algun ex-alumne del centre, i que
organitzaven activitats amb la participació de l’alumnat de l’Escola.
Amb l’objectiu que l’Escola esdevingués un motor de dinamització social i comunitària del
poble, la direcció del centre i les mestres van convidar a l’AMPA en la construcció d’un projecte
conjunt, i amb la seva col·laboració van crear una sèrie d’activitats de migdia i de tarda.

Funcionament del Programa
L’escola Puig Segalar vertebra un conjunt d’activitats educatives, de lleure i culturals que vinculen als infants, les famílies i el seu entorn. L’escola és l’espai on es vertebren i l’AMPA és un
dels agents clau que promou les diferents activitats:
• Activitats del temps de migdia. L’espai de migdia, de 12:30 a 15:00 és gestionat per l’AMPA de l’escola i s’ofereix un taller de cuina dinamitzat per una de les mares de l’escola i
una sèrie d’activitats vinculades al Pla Català de l’Esport.
• Activitats de tarda. L’AMPA s’encarrega de la gestió de les activitats de tarda com són
teatre i fusteria que s’ofereixen un cop a la setmana.
• Paral·lelament, s’ofereix un grup d’esplai en horari no lectiu, dos cops per setmana, gestionat pel dinamitzador cultural del municipi. Aquestes activitats són gratuïtes i obertes
a tots els infants del municipi.
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• Biblioteca escolar. Espai per a lectura, realització de deures, estudi, i oberta tres tardes a
la setmana, està gestionada pel dinamitzador cultural del municipi.
• Activitats culturals obertes al municipi. L’AMPA organitza una sèrie d’activitats: la castanyada, caminades populars, arrossades i ofereix espais de trobada entre joves del municipi, veïns i veïnes, infants i famílies.
Alhora, a nivell de ZER, es fa un important treball en xarxa amb les escoles que el conformen. Totes les excursions i sortides es fan conjuntament i, paral·lelament, s’organitzen quatre
trobades l’any en que realitzen colònies, celebren el dia de la pau, nadal i la festa de final de
curs conjuntament. Existeix, a més, la figura de l’amic de ZER, que són parelles d’infants de
diferents escoles del ZER que realitzen activitats conjuntes al llarg del curs.

Agents implicats
L’impulsor del projecte de l’escola Puig Segalar va ser el seu director, que va detectar la necessitat de donar resposta a la manca d’activitats en horari no lectiu pels infants del municipi i
alhora, buscar mecanismes per a garantir una major implicació d’aquests infants en el territori.
L’Ajuntament ha estat un dels agents clau del projecte quant a facilitació i suport de les activitats i espais del centre. Concretament, a l’inici del projecte, amb la cessió de l’espai que
esdevindria la present Biblioteca, així com el suport econòmic vehiculat a través de la figura
del dinamitzador cultural. El dinamitzador cultural és qui realitza l’acollida matinal a l’escola,
és un dels monitors de l’espai migdia, i dinamitza la biblioteca a les tardes. En definitiva, és
l’agent que articula, esdevé el referent comú i enllaça el temps lectiu i no lectiu del centre.
La coordinació de l’Escola amb els diferents agents de l’entorn: l’Ajuntament i l’AMPA, donat
que no hi ha entitats socioeducatives ni culturals al municipi, és molt fluida i degut a la mida
del municipi i al contacte continu entre els diferents professionals, no hi ha reunions de seguiment específiques establertes.
Pel que fa al contacte amb l’Ajuntament, es tracta de reunions informals entre la direcció i el
Regidor d’Educació, un dels pares de l’escola.
Quant a l’AMPA, es reuneixen setmanalment per a la gestió de les activitats que duen a terme
i conviden a la direcció del centre quan hi ha algun aspecte sobre el que han de treballar conjuntament.

Fortaleses, debilitats i reptes de futur del model
El Projecte de l’Escola Puig Segalar de Viladamat esdevé un potent catalitzador d’activitats
que garanteixen un temps de lleure per a infants, alhora que dinamitzen la vida social i comunitària al municipi. L’element diferencial del projecte és el treball conjunt entre tots els agents
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de la comunitat compromesos en el projecte d’escola fins a tal punt que acaba essent un projecte de municipi.
Les principals fortaleses del programa es concreten en:
–– La implicació de l’Ajuntament en el projecte. El suport de l’Administració a nivell econòmic, en la provisió d’espais, i en la provisió de personal és clau per a la sostenibilitat del
projecte, donat que la mateixa escola no disposa dels recursos que el projecte requereix.
–– La figura del dinamitzador cultural com a agent que vincula el temps lectiu i no lectiu.
L’assignació d’un referent comú en l’acollida matinal, l’espai migdia, l’esplai de tarda i la
biblioteca escolar permet en primer lloc, un seguiment continu dels infants i en segon
lloc, afavoreix la interlocució amb les famílies i la direcció del centre.
–– El lideratge de l’AMPA. Tots els pares i mares del centre formen part de l’AMPA i treballen
en la gestió de l’espai migdia, les activitats de tarda i les activitats culturals obertes al
municipi. La implicació de les famílies en el projecte d’escola és total i aquest potencial i
lideratge de les activitats dins i fora l’escola és el símbol d’un projecte educatiu i de poble
construït conjuntament.
–– La gratuïtat de les activitats. L’accés a les activitats de tarda no té cap mena de barrera
econòmica, ja que l’AMPA, a través de l’activitat de la Quina, recapta els fons necessaris
per a dur-les a terme.
–– La vinculació dels infants al municipi. Sense l’oferta d’activitats de tarda molts infants
marxarien a altres municipis per a realitzar-les i es produiria un progressiu procés de
desidentificació amb el poble. Amb aquesta oferta d’activitats, tant de tardes com culturals del municipi, es promou des de l’Escola la identificació dels infants amb el seu entorn
i amb la vida del municipi.
Quant a elements de millora i possibles reptes de futur, s’identifiquen:
El punt de millora fonamental que s’identifica és la dificultat d’organització i dinamització
de les activitats de tarda en relació a la diversitat d’edats dels infants del municipi. En tractar-se d’un municipi molt petit amb infants d’edats molt diverses es donen molts problemes
per a adaptar les activitats a grups d’edat heterogenis, amb nens des de 1er fins a 6è de primària.
Per tal de superar aquestes dificultats, un dels principals reptes de futur que es planteja és la
creació d’una AMPA de ZER que permeti mancomunar els serveis d’activitats extraescolars.
D’aquesta manera, les activitats extraescolars es mancomunen amb els municipis de les 3 escoles que conformen la ZER. Les activitats es distribueixen, per tant, entre les 3 escoles i acullen a l’alumnat dels 3 centres, fet que permet la creació de grups sòlids i més homogenis per
a la realització de les activitats. Es tracta doncs que la ZER cohesioni el territori. Actualment
la ZER només s’enfoca en el temps lectiu però es proposa repensar-la perquè aculli també el
temps no lectiu dels infants.
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ASPECTES RELLEVANTS PER AL MODEL D’ESCOLA
A TEMPS COMPLET
El projecte de l’Escola Puig Segalar de Viladamat constitueix una experiència que encaixa en
diversos aspectes del model d’educació a temps complet, d’acord amb els elements identificats per l’Elena Sintes:
1. L’Escola disposa d’un horari d’obertura ampli, que va més enllà de la jornada escolar, i que acull a infants i veïnat en la realització d’activitats educatives i culturals, com
són les activitats extraescolars, el club de lectura i la biblioteca tutoritzada.
2. Hi ha una coordinació entre el temps lectiu i no lectiu gràcies a la figura del dinamitzador cultural, que teixeix les sinèrgies entre els dos temps.
3. El lideratge compartit: el projecte està coordinat per la direcció del centre, el claustre, l’AMPA i l’Ajuntament.
4. El Projecte Educatiu de Centre forma part d’un projecte educatiu territorial, la Zona
Escolar Rural Tramuntana.
5. L’entorn es posa al servei de l’educació i participa en la realització d’activitats dins
i fora de l’escola. En aquest sentit, l’entorn que entra a l’escola no son són entitats
socioeducatives, ja que en el municipi no existeixen, i són les mateixes famílies organitzades a través de l’AMPA qui realitzen activitats dins i fora de l’escola, i esdevenen
el motor de dinamització cultural i educativa.
6. Existeix una taula de coordinació territorial, anomenada Taula d’entitats. En aquesta taula és on es troben tots els agents educatius, equip directiu, junta de delegats,
entitats i consell escolar per fer el seguiment del projecte.
Tenint en compte tots els aspectes esmentats, el projecte de l’Escola Puig Segalar constitueix
una experiència inspiradora per a altres centres educatius situats a municipis de zones rurals.
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MÉS INFORMACIÓ:
Persona responsable del Projecte:
Miquel Payaró. Director de l’Escola Puig Segalar de Viladamat
Carrer de les Escoles, 3, 17137 Viladamat, Girona
mpayaro@xtec.cat

Espai web de l’Escola:
http://blocs.xtec.cat/escolapuigsegalar/

Provença, 324 | Tel. 934 588 700 | 08307 Barcelona
educacio360.cat
info@educacio360.cat
@educacio360
educacio360
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