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Dades de l’experiència:
L'escola Àngels Garriga va ser fundada en cooperativa de pares, mares i mestres el curs 19691970. Més endavant es va integrar en el Col·lectiu d'Escoles per a l'Escola Pública Catalana. És
una escola d'una línia d'infantil i primària. Està situada al districte d'Horta-Guinardó.
L'escola fomenta la participació de pares, professors, alumnes i personal no docent en la seva
gestió. Considera molt important la relació entre els tots els membres de la comunitat escolar i
té cura dels procediments i canals de comunicació i participació. L'escola ofereix espais
d'intercanvi i cooperació que contribueix a crear un clima de gran família entre els diferents
agents.
L'escola compta amb una experiència pedagògica consolidada en la que es posen en relació els
alumnes d'infantil amb l'alumnat dels tres últims cursos de primària per a la realització
conjunta de diverses activitats. Amb aquesta pràctica, s'aconsegueix que tot l'alumnat en el
seu pas per l'escola en algun moment sigui ajudat pels companys més grans, i després
esdevingui ajudant dels més petits. Això afavoreix la creació de vincles afectius i d'amistat
entre els alumnes, a la vegada que permet a tot l'alumnat viure en primera persona què
implica ser ajudat i ser ajudant. Intercanvi de rols que des del punt de vista pedagògic
comporta una sèrie d'efectes molt positius en la construcció de la pròpia personalitat i de la
identitat.
El tipus de servei que oferim és l'ajuda entre iguals;
Els amics de quart:
Diàriament un grup d'alumnes de quart acompanya als petits de l'escola durant l'estona del
menjador. Els ajuden a llevar-se, posar-se les sabates, rentar-se les mans i a esperar
tranquil·lament a les mestres. També els representen titelles o els expliquen contes.
Els companys de cinquè:
Un dia a la setmana els nens i nenes de cinquè recolzen als alumnes de P4 en la realització de
diferents activitats. Un grup d'alumnes a la classe dels petits fan jocs de taula, manualitats o

treballs del projecte de curs. L'altre grup baixa a l'aula d'informàtica on els més grans
acompanyen als petits en l'aprenentatge de les TIC.
Els profes de sisè:
Cada setmana durant una hora els alumnes de sisè ensenyen, reforcen i acompanyen en la
lectura i l'escriptura als nens i nenes de P5. A més, a mesura que avança el curs, periòdicament
un dels alumnes de sisè es prepara un conte que al final de la sessió explica a la resta de
companys.
Tal com es planteja l'experiència el grup de quart acull els alumnes més petits que comencen
l'escolaritat, treballant plegats fins que el grup de grans abandona l'escola per anar a l'institut i
el grup de parvulari passa a la primària.

Redacció: Equip de mestres de l'escola Àngels Garriga, gener 2012
Aprenentatges que s'han donat:
A banda de les adquisicions vinculades a les matèries, a partir de les relacions es generen
aprenentatges socials i els alumnes construeixen una manera característica de ser i d'estar
amb els companys.
Així, a través de l'ajuda entre iguals es posen en pràctica i cristal·litzen valors de diversa
tipologia fruit de la relació educativa i d'amistat:
-

Cura i ajuda

-

Afecte i apreci

-

Responsabilitat i compromís.

-

Paciència i comprensió

-

Reconeixement de l'altre

Descripció del servei:
Els amics de quart, tasca de despertar i acompanyar el despertar dels més petits p3.
Els companys de cinquè, col·laboren en tasques TIC, en parelles.
Els profes de sisè, reforcen i acompanyen els grans del parvulari, p5, en les tasques de lectura i
escriptura.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Competències transversals
Nivells educatius: Educació infantil, Educació obligatòria
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys
Data d'inici del projecte: Curs 1994- 1995

Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Escola, AMPA, monitors de migdia, servei de cuina.
Vídeo en You Tube

Dades de contacte:
Adreça: C/ Gallecs, 22
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 420 58 01
Correu electrònic: a8043784@xtec.cat
Web: http://www.angelsgarriga.net

