
 
 
 
 
 
 
El taller és fruit de la col•laboració del Consorci  El Far i el Consorci 
d’Educació de Barcelona, amb la participació de la Fundació Laureus 
 
L’activitat, que es realitza per segon any consecut iu, ha contribuït a  
l’augment del número de graduacions en secundària e ntre l’alumnat 
que hi participa 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Programa   

El  

 
  Un taller de navegació millora l’èxit escolar 

d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge 

Signatura d’un conveni de col·laboració entre el Co nsorci El Far i el Consorci 
d’Educació de Barcelona per a la realització d’un t aller d’adaptació curricular per a 
alumnat amb dificultats d’aprenentatge 

- DOSSIER DE PREMSA - 

Barcelona,  9 d’abril de 2008  
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Grumet – ÈXIT  
De grumet a graduat  
 
 
El projecte ÈXIT 
 

El projecte ÈXIT es va iniciar l’any 2001 per part de Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)  amb l’objectiu prioritari 
de reduir els nivells de fracàs escolar a la ciutat.  Posteriorment el 
projecte va ser assumit pel Consorci d’Educació de  Barcelona com 
a programa.  
 
 
El programa ÈXIT pretén ajudar a assolir l’èxit escolar de l’alumnat 
de segon cicle de la ESO amb dificultats per obtenir el graduat en 
secundària. Actualment té tres nivells d’actuació: 
 

• Tallers de reforç escolar  en horari extraescolar destinats 
a nois i noies de 5e i 6e de primària i 1er i 2on de l’ESO 

 
• Tallers d’aprenentatge  en contextos no escolars (TECNE) 

adreçats a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge de 3er i 
4art d’ESO.  Inclou tallers de fusteria, confecció, vídeo o 
radio i d’altres més innovadors com l’estudi dels primats, 
tallers de circ i el de navegació a vela tradicional del 
Grumet–ÈXIT.  

 
• Projecte de vida professional (PVP),  orientació 

acadèmica i professional de l’alumnat de 4art de l’ESO que 
acaben l’etapa obligatòria.  

 
 

 
El Grumet–ÈXIT 
 

El programa Grumet-ÈXIT posa a l’abast dels centres d’educació 
secundària un projecte educatiu fonamentat en els valors de la 
navegació tradicional i és fruit de la col·laboració entre el Consorci 
El Far, el Consorci d’Educació de Barcelona i el patrocini de la 
Fundació LAUREUS. 
 
 
Aquest taller té com a objectiu que els nois i noies siguin capaços 
d’arribar a realitzar amb autonomia les maniobres de navegació a 
vela tradicional i alhora aprofundir en els valors associats a aquest 
tipus de navegació: treball en equip, assumpció de responsabilitats, 
valoració de la funció de l’autoritat, respecte al medi,... 
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El Consorci El FAR  aporta la seva experiència en la navegació a 
vela, el vaixell FAR BARCELONA recuperat en les seves drassanes 
i la tripulació i el seu patró com a instructors. La goleta FAR 
BARCELONA és un jakt noruec de l’any 1874 de 23 metres 
d’eslora, restaurat a la Drassana del Consorci EL FAR a través de 
les activitats formatives de l’Escola de Treballs del Mar.   
 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona , entre d’altres funcions, 
assumeix la coordinació pedagògica del programa i l’oferta de 
mòduls als instituts públics de secundària de la ciutat, en base a 
uns criteris de participació transparents i equitatius, amb l’objectiu 
d’afavorir als alumnes amb menys oportunitats. El Consorci també 
dissenya i condueix els tallers de professorat amb la finalitat 
d’unificar criteris educatius i elabora material per fixar els 
coneixements pràctics adquirits i avaluar l’activitat.  
 
 
El taller Grumet-ÈXIT compta amb el patrocini de la Fundació 
Laureus , una entitat amb filials a diversos països del món, 
recolzada per esportistes internacionals, com Miquel Induráin, amb 
més de 50 projectes a tot el món destinats a millorar la vida de 
milers de nens i nenes a través de l’esport.  

 
 
 
Un taller d’adaptació curricular  
 

El programa Grumet és un taller d’adaptació curricular del programa 
ÈXIT del Consorci d’Educació de Barcelona. Cada centre decideix a 
quina assignatura s’assignen les hores dedicades al programa i 
l’àrea de coneixement seleccionada serà on quedi reflectida la nota 
obtinguda en el decurs de l’activitat. Durant el curs 2006/2007 les 
assignatures escollides van ser molt diverses: ciències físiques, 
químiques i naturals, educació física, matemàtiques experimentals, 
tecnologia, llenguatge, ciències socials o tutoria...    

 
 
Aprendre a ser grumet 
 

Les activitats del Grumet-ÈXIT es realitzen al llarg d’un trimestre en 
set sessions de 3 hores i dues sessions de navegació de 6 hores. 
Els nois i noies participants treballen en grups dirigits per un 
membre de la tripulació i estan sempre acompanyats pel tutor del 
centre educatiu al qual pertanyen.  
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El continguts tractats en les sessions de treball en el taller són el 
coneixement de les parts del vaixell i les seves maniobres, 
operacions d’amarrament, de veles i de navegació en general, carta 
nàutica, reconeixement del litoral, fer nusos amb agilitat, tenir cura 
de la pròpia seguretat i la dels companys i companyes...  
 
Els aprenentatges teòrics es complementen amb les dues sessions 
de navegació i finalment en una prova d’avaluació. Per a realitzar 
l’avaluació, l’alumnat, ja en els centres, emplena un qüestionari 
sobre cadascuna de les sessions segons uns estàndards 
d’aprenentatge establerts prèviament. El buidatge i tractament 
d’aquestes dades el realitzen alumnes en pràctiques de la facultat 
de psicologia de la Universitat de Barcelona.  
 
Cal destacar que 50 dels nois i noies que van superar les proves 
del programa Grumet-ÈXIT del curs 2006-2007 van participar com a 
grumets en la Regata Grans Velers, esdeveniment anual de 
caràcter internacional que reuneix a grans velers de tot el món.    

 

 
 
Dades de participació 
 

Curs escolar 2006-2007 
 

• En el programa Grumet-ÈXIT hi van participar 9 centres, 
amb un total de 197 nois i noies distribuïts en 12 grups.  

 
• Els centres que van participar-hi són: IES Barri Besós, IES 

Bisbe Berenguer, IES Consell de Cent, IES L’Alzina, IES 
Pau Claris, IES Rambla Prim, IES Salvador Espriu, IES 
Verdaguer, SES Josep Comas i Solà.  

 
• Dels 197 alumnes participants, el 75’9 % van superar el 

curs.  
 

Curs actual 2007-2008 
 

• Participaran en el Grumet-ÈXIT 11 centres, amb un total de 
202 nois i noies distribuïts en 12 grups.  

 
• Els centres que hi participen són: IES La Guineueta, IES 

Joan Coromines, IES Barri Besos, IES Salvador Espriu, IES 
Salvat Papasseit, IES Bisbe Berenguer, SES Comas i Solà, 
IES Pau Claris, IES Rambla Prim,  IES P. Ruiz Picasso, IES 
L’Alzina.    
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Augment de l’èxit escolar 
 

L’objectiu de convertir aquesta activitat en un element integrador i 
engrescador per a grups de nois i noies amb dificultats en el 
seguiment dels seus estudis s’ha assolit en un alt percentatge. 
 

           El programa ha contribuït tant a la reducció de l’absentisme com a  
            l’augment del número de graduats en secundària del conjunt 
            d’alumnes participants.  

 
En l’anàlisi de l’èxit escolar aconseguit en el curs 2006/2007 gràcies 
a aquest programa, es descriuen grups inicialment amb molt baixa 
motivació, amb un percentatge d’immigració del 95%. Malgrat 
aquesta situació de partida, la valoració final constata que en molts 
casos, com el de l’IES Rambla Prim,  una atenció especial a través 
d’aquest tipus de programes d’adaptació curricular millora 
àmpliament els resultats esperats. Aquests resultats han estat 
igualment positius en col·lectius amb altres tipus de dificultats 
d’aprenentatge, com el d’un grup d’alumnes amb sordesa de l’IES 
Consell de Cent. 

 

 


