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Dades de l’experiència: 

"Els alumnes de l'Aula Oberta i del PQPI (Pintura) de l'Institut Joan Miró han reparat les parets 

del parvulari de l'Escola Gornal i han pintat un mural artístic que, inspirat en l'obra de Joan 

Miró, recull les demandes dels alumnes del parvulari". 

Durant el 2n trimestre d'aquest curs, els alumnes d'Aula Oberta i de PQPI (especialitat de 

Pintura) del nostre Institut han realitzat un Projecte d'Aprenentatge i Servei (APS) al parvulari 

de l'Escola Gornal. Aquesta feina col·laborativa ha consistit a preparar la paret més gran i 

visible del parvulari Gornal, que es trobava molt deteriorada, i decorar-la amb un gran mural, 

inspirat en l'obra de Joan Miró. Ha estat una feina molt enriquidora i molt ben valorada per 

tots els que han tingut la sort de participar-hi d'una manera o d'una altra i per les famílies de 

l'alumnat del parvulari.  

El dia 19 d'abril es va fer la inauguració oficial del mural, amb l'assistència de l'Alcaldessa i del 

tinent d'Alcalde de L'Hospitalet, així com de tots els participants, amb lliurament dels diplomes 

inclòs. 

Per tal de portar a terme aquesta iniciativa, emmarcada dins del Pla d'Entorn Escolar (PEE), 

hem comptat amb l'ajut de diferents entitats: el grup de professionals de l'Associació Cultural 

L'Hurbart, que s'ha encarregat de coordinar i de portar a terme tot el treball artístic i 

enregistrar-lo en vídeo; la Fundació Joan Miró, que ens ha facilitat material didàctic, 

assessorament i una visita al Museu per a tots els alumnes implicats; finalment, i molt 



 
 

important, per fer del projecte una realitat, hem comptat amb la implicació de l'alumnat del 

parvulari Gornal, per una banda, i de l'alumnat del PQPI de Pintura i de l'Aula Oberta del nostre 

Institut, el Joan Miró, per l'altra, al capdavant del qual es troben mestres i professorat 

responsables dels diferents grups. 

Els nostres alumnes i els del parvulari han treballat plegats al voltant de l'obra de Joan Miró, 

per tal d'inspirar-se a l'hora de portar a terme el mural final, amb una visita inclosa a la 

Fundació Miró.  

L'aprenentatge més important per al nostre alumnat, a banda de tècniques de pintura amb 

esprai, ha estat el de la satisfacció per haver fet una feina al barri que ha estat molt ben 

rebuda i valorada per tothom, començant pels propis pàrvuls i per les seves famílies, i acabant 

per l'alumnat i professorat del seu propi Institut. Aquest projecte ha servit per fer créixer 

l'autoestima d'un alumnat que acumula fracàs escolar i dificultats d'aprenentatge.  

La convivència entre alumnes del parvulari i de l'Institut (entre 15 i 17 anys) també ha estat 

molt enriquidora per a tots. 

Els nostres alumnes de l'Aula Oberta ens han fet arribar el seu orgull per haver participat en 

aquesta experiència; a tall d'exemple, adjuntem la valoració d'un dels alumnes perquè recull el 

sentiment de tots els que hi han col·laborat: 

"La veritat és que em va agradar molt participar en aquest projecte tan creatiu, i dono moltes 

gràcies per donar-nos l'oportunitat de participar en aquesta experiència tan bonica per a tots. 

Perquè un se sent orgullós quan passa per aquest lloc, per davant del parvulari... Hi he passat 

diverses vegades i em sento bé de saber que jo vaig participar en aquest projecte." (Bryan 

Santos, 3r A, Aula Oberta de l'Institut Joan Miró) 

Redacció: Ana Bistué Guardiola, maig de 2012 

Aprenentatges que s'han donat:  

Els nostres alumnes i els del parvulari han treballat plegats al voltant de l'obra de Joan Miró, 

per tal d'inspirar-se a l'hora de portar a terme el mural final, amb una visita inclosa a la 

Fundació Miró.  

L'aprenentatge més important per al nostre alumnat a banda de tècniques de pintura amb 

esprai- ha estat el de la satisfacció per haver fet una feina al barri que ha estat molt ben 

rebuda i valorada per tothom, començant pels propis pàrvuls i per les seves famílies, i acabant 

per l'alumnat i professorat del seu propi Institut. Aquest projecte ha servit per fer créixer 

l'autoestima d'un alumnat que acumula fracàs escolar i dificultats d'aprenentatge.  



 
 

La convivència entre alumnes del parvulari i de l'Institut (entre 15 i 17 anys) també ha estat 

molt enriquidora per a tots. 

Descripció del servei:  

Condicionament de les parets del parvulari Gornal (L'Hospitalet de Ll.) i decoració de les seves 

parets més visibles amb murals inspirats per l'obra de Joan Miró. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Acompanyament a l'escolarització 

Matèries implicades: Tecnologia, Visual i Plàstica, Educació per a la Ciutadania 

Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria, Formació ocupacional 

Edats dels participants: 3-5 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: gener de 2012 

Data de finalització del projecte: abril de 2012 

Entitats que participen a l'experiència: Ajuntament de L'Hospitalet, Fundació Joan Miró, 

Institut Joan Miró, Escola Gornal, Associació cultural L'Hurbart 

Més informació i imatges al web de l'Institut Joan Miró 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Europa, 153 

Població: L'Hospitalet de Llobregat 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 335 38 95 

Correu electrònic: abistue@xtec.cat 

 


