
 
 

Projecte Xarxa: TIC i educació de la ciutadania 

Dades generals: 

Fundació Universitària Martí L'Humà 

Vallès Oriental 

Pilar Comes Solé 

coordinacio@fmhlagarriga.org 

 

Dades de l’experiència: 

"El Projecte Xarxa és una iniciativa de formació i innovació docent amb l'objectiu de fomentar 

l'aprenentatge servei amb el suport de les TIC o noves tecnologies a l'educació formal."  

Tenint en compte que la ciutadania participativa i els valors socials i democràtics precisen d'un 

aprenentatge basat en l'acció més que en discursos morals, l'aprenentatge servei i les TIC 

poden ser un bon enfocament educatiu per ensenyar els alumnes a implicar-se socialment.  

Sota aquest plantejament el gener del 2005 van començar les activitats del Projecte Xarxa, on 

es van implicar vuit centres de la comarca del Vallès Oriental i del sud d'Osona.  

De gener a juny del 2005 es va fer la feina de definició i preparació dels projectes. Cada centre, 

a partir del seu context, definia conjuntament amb l'equip de la FUMH el projecte 

d'aprenentatge servei que es proposava dur a terme. Així, un centre definia el seu projecte 

vinculant-lo als treballs de recerca de Batxillerat, d'altres el centraven a un crèdit variable de 

meteorologia, a les ciències naturals de l'ESO, etc.  

De setembre del 2005 a juny del 2006 l'equip de professorat de cada centre va acabar de 

preparar el seu projecte i el va aplicar a l'aula. En paral·lel el professorat va cursar un Postgrau 

universitari per aprofundir en l'APS i les TIC, intercanviar l'experiència entre els docents i 

reflexionar sobre l'acció educativa innovadora.  



 
 

Des del setembre al desembre del 2006, es va fer el procés d'avaluació de l'experiència. El 

professorat redacta una memòria, es recull en diferents vídeos el procés i l'opinió d'alumnat i 

professorat. 

Dels resultats obtinguts en volem destacar alguns que creiem que són els punts forts de 

l'experiència: 

1. El Projecte Xarxa és una mostra de la capacitat proactiva que té el professorat en actiu 

de l'ensenyament públic, disposat a implicar-se en un projecte innovador de llarga 

durada, però que parteix i s'aplica en el context immediat i cultural de cada centre 

educatiu.  

2. L'APS i les TIC demostren una bona aliança que configura un enfocament educatiu on 

la necessària actualització tecnològica es planteja associada a l'educació en valors. La 

tecnologia ha de servir per intensificar els llaços entre escola i comunitat. Els alumnes 

adverteixen que l'esforç que fan per aprendre no és només per a ells, sinó que també 

serveix als altres, a la comunitat.  

3. El conjunt del Projecte Xarxa es construeix, tant pel que fa referència a les activitats 

formatives dels docents com a les creatives dels projectes d'innovació, de manera 

coherent a partir d'una filosofia educativa col·laborativa, on el treball en xarxa no és 

quelcom adscrit a la realitat virtual, sinó el producte d'una bona pràctica. 

Redacció: Pilar Comes Solé, novembre de 2006 

Àmbits de servei: Medi ambient, Promoció de la salut, Participació ciutadana, Intercanvi 

generacional 

Matèries implicades: S'ha aplicat en àrees curriculars molt diverses. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: Gener 2005 

Data de finalització del projecte: Desembre 2006 

Entitats que participen a l'experiència: 7 IES i 1 CEIP del Vallès Oriental 

[Veure l'experiència relatada al llibre] [Veure web] 

Dades de contacte: 

Adreça: Centre, 49 

Població: La Garriga 

Comarca: Vallès Oriental 



 
 

Telèfon: 93 861 20 32 

Correu electrònic: ccordinacio@fmhlagarriga.org 

Web: http://www.fumh.org 


