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Dades de l’experiència:
"L'activitat de caramelles pot entendre's com una experiència d'aprenentatge servei dins
l'escola. Pel que fa a la realització del servei, al llarg de dos mesos els nois i noies de cinquè
seran els responsables d'ensenyar a cantar els companys de les classes inferiors. Els
aprenentatges escolars queden vinculats a les assignatures de música, medi social i plàstica".
L'escola on es du a terme l'activitat és l'Escola Santa Anna, ubicada al barri de l'Eixample de
Barcelona. Té una sola línia i acull alumnes des de parvulari fins a quart d'ESO. És una escola
pretesament petita que vol facilitar les relacions properes en un ambient acollidor.
L'activitat de caramelles pot entendre's com una experiència d'aprenentatge servei dins
l'escola. Hi són presents els dos ingredients propis d'aquesta metodologia: l'aprenentatge
previst dins el currículum i el servei a la comunitat. Els aprenentatges queden vinculats de
manera més intensa a les assignatures de música, medi social i plàstica. Pel que fa a la
realització del servei, els protagonistes són els alumnes de cinquè curs i els receptors els
infants de les classes de primer a quart de primària. Al llarg de dos mesos els nois i noies de
cinquè seran els responsables d'ensenyar a cantar els companys de les classes inferiors.
Les caramelles tenen el seu origen en una tradició arrelada a la cultura catalana. Després de la
Setmana Santa, la gent en els pobles s'ajuntava per celebrar la Pasqua de Resurrecció.
Passejaven pels carrers entonant cançons populars divertides mentre a dalt d'un pal duien un
cistell que posaven davant les balconades, tot esperant que des de les cases els obsequiessin

amb quelcom comestible. Al final del recorregut la festa continuava amb un berenar on cada
grup s'ajuntava per menjar tot allò que havia recollit.
L'activitat a l'escola s'inicia amb la presentació per part de la professora de música als alumnes
de cinquè. Els explica quins són els orígens de les caramelles i els recordar en què consisteix
l'activitat: els alumnes de primer a quart de primària es repartiran en deu grups, que
representaran de comarques catalanes, i cada grup haurà d'aprendre dues cançons: una comú
a tots i altra pròpia del territori que representen.
Com cada any els responsables d'ensenyar aquestes cançons són els nois i noies de cinquè. A
partir d'aquesta presentació, i durant un temps, les caramelles passen a formar part de la vida
quotidiana del grup de cinquè: a la classe de música es fan proves d'afinació i de direcció,
s'adquireixen aprenentatges específics necessaris per ensenyar a cantar el més petits i es fan
assajos de flauta i de cant. També es prenen decisions respecte l'organització de l'activitat:
quins alumnes fan de directors i quins d'ajudants de direcció, quines comarques es treballen,
quines cançons es trien com a representatives de cada comarca, entre d'altres. A l'assignatura
de medi social treballaran les comarques de Catalunya i prepararan una petita presentació de
la seva per donar-la a conèixer als seus futurs alumnes. I, més endavant, al llarg de les hores de
plàstica elaboraran la pancarta que els identifiqui com a grup.
La realització del servei, es concreta en els assajos que cada grup d'alumnes (de primer a
cinquè) realitza dues vegades per setmana i que tenen lloc a diferents espais de l'escola.
Disposen gairebé de dos mesos per aprendre les cançons i preparar el material necessari per la
festa final. L'activitat conclou amb una festa conjunta on cada comarca interpreta la seva
cançó i on tots junts canten la cançó comuna. A la festa estan convidats com a públic els
alumnes de parvulari. Com a la tradició, també la festa de caramelles a l'escola finalitza amb un
berenar amb el qual els nois i noies de cinquè conviden al seus alumnes.
La convivència a l'escola Santa Anna té els seus punts àlgids a les festes que se celebren al llarg
del curs. La música sempre hi és present. Probablement la passió per la música explica el fet
que les caramelles sigui una de les festes més consolidades a l'escola. L'equip educatiu hi veu
una possibilitat eficaç d'establir vincles afectius entre l'alumnat de diferents cursos. L'ajut
mutu, el respecte entre iguals, la cura dels més petits i l'exercici de la responsabilitat
enforteixen el sentiment de pertinença a la comunitat, una de les fites educatives del centre.

Redacció: Xus Martín, setembre 2007
Aprenentatges que s'han donat:

-

Aprenentatges musicals: afinació, direcció de cant, domini de la flauta, entonació, i
lectura correcta de partitures.

-

Medi social: estudi de les comarques de Catalunya.

-

Plàstica: passar un dibuix a escala superior, expressivitat plàstica i creativitat.

-

Aprenentatges transversals: cooperació entre iguals, cura dels companys més petits,
responsabilitat, respecte, assumir un rol d'autoritat, reconèixer els errors, buscar
recursos per sortir d'una situació complicada, a vèncer la por dels primers dies i,
sobretot, han descobert que el coneixement adquireix el màxim valor quan es posa al
servei dels altres.

Descripció del servei:
Els nois i noies de cinquè de primària (agrupats per parelles) ensenyen dues cançons als seus
companys de primer a quart de primària. Els alumnes de primer a quart de primària es
distribueixen en grups de caramelles que són assignats a cada parella d'alumnes de cinquè. Els
grups de caramelles i el directors es mantenen sense canvis al llarg de tota l'experiència.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Música, Medi social i Plàstica
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Escola Santa Anna
[Veure l'experiència relatada]

Dades de contacte:
Adreça: Bailén, 53
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 265 42 37
Correu electrònic: a8004171@xtec.net
Web: http://personal.telefonica.terra.es/web/escolasantaanna

