
 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMA ENGINY 
 

Programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
El Programa Enginy s’ofereix com a mesura universal per a l’atenció educativa de tot 
l’alumnat d’ESO en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes 
culturals, socials, econòmics, científics i tecnològics actuals; situant l’aprenentatge 
competencial com un pilar per promoure valors i actituds d’inclusió social per viure i 
aprendre junts alumnes diferents i disminuir les desigualtats, tot destacant el paper dels 
docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Per aquest motiu, els 
diferents projectes i/o tallers que s’ofereixen, pretenen esdevenir nous contexts 
d’aprenentatge tant per a l’alumnat com per al professorat, oferint un modelatge 
metodològic per als docents, a més d’un aprenentatge competencial i vivencial per a 
l’alumnat. 

 
  

A QUI VA ADREÇAT 

 Centres d’ESO públics i centres 
d’educació especial (i els centres 
concertats d’alta complexitat, només 
en la modalitat d’Oficis a la Ciutat) 

 
ETAPA 

 
Secundària obligatòria 

 
DURADA 

 
Majoritàriament trimestral 

 
 
El Programa Enginy també s’identifica en l’acompanyament al procés de transformació 
pedagògica d’un centre, en quant al compromís, esforç, col•laboració i reflexió de l’equip docent 
de crear nous contextos d’aprenentatge i les condicions necessàries en el marc del propi projecte 
educatiu de centre. Si aquests elements es treballen de forma col•laborativa, tant a nivell intern 
de centre com en relació amb l’entorn, es creen espais generadors de cultura i riquesa 
intel·lectual i vivencial que es poden veure reflectits en la millora de l’aprenentatge de TOT 
l’alumnat, a la vegada que millora el capital professional de la comunitat educativa, reflectits en 
resultats en què el centre és una organització que aprèn. 
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Es distingeixen dos nivells d’acció progressius i incloents: el primer, assegura el disseny de les 

accions o mesures universals dirigides a tot l’alumnat d’ESO (Modalitats A i B); i en el segon 

nivell, es dissenyen accions o mesures de suport addicionals adreçades a aquell alumnat de 3r i 

4t d’ESO que presentin un pla de suport individualitzat d’atenció a l’alumnat per itineraris 

d’orientació professional, o presentin una situació de risc d’absentisme o abandonament escolar 

prematur (Modalitat Oficis a la ciutat).  

 

CONTEXT 

 
Antecedents: 

Programa Enginy (anterior Programa Èxit 2) és el resultat de l’evolució dels Tallers en Contextos 
no Escolars, anomenat TECNE des del curs 2003/04 (com a segona actuació del Programa Èxit 
iniciat el curs 2001/02), com a pla de treball comú i sistemàtic que permetia afrontar conjuntament 
aspectes clau per afavorir l’Èxit escolar a la ciutat de Barcelona. Més endavant, es va oferir com 
un recurs per a la diversificació curricular, realitzant-se en espais formatius de la ciutat i adreçat 
principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessitava una organització diferenciada de la 
que s’establia en el centre, pel que feia a continguts i criteris d’avaluació. 
 
Enfocament del Programa Enginy. Oportunitats del Programa: 

Oferir les potencialitats dels diferents projectes i tallers com entorns de treball col·laboratiu i 
competencial que poden impulsar una millorar en els aprenentatges de tot l’alumnat de 
Secundària, i a la vegada, una consolidació del projecte educatiu de centre. 
Els projectes/tallers poden ser una resposta d’atenció a l’alumnat que posi l’alumne en el centre 
de l’aprenentatge i la mirada en el context i en el projecte de centre. Enlloc de posar la mirada 
en el dèficit de l’alumnat i amb la conseqüent organització excloent o homogènia que de vegades 
encara es considera com opció, de la qual hem de fugir. 
L’oferta del programa parteix del principi de reconèixer a tothom com individus diferents, per tant, 
entendre la diversitat com una oportunitat. Aquest principi ens situa en el propòsit de millorar la 
convivència a nivell de centre en general, i d’aula en particular. 
 
Marc de referència: Sistema educatiu inclusiu.  Disseny Universal d’Aprenentatge. 
 
Model de resposta a la intervenció (Mel Ainscow). Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) 
(Center for Applied Special Technology, CAST). 
Les diferents modalitats del Programa Enginy ofereixen un ventall de contextos  d’aprenentatges 
inclusius i innovadors adreçats a tot l’alumnat com accions de mesures Universals 
d’Aprenentatge (Modalitats A i B); i d’altres accions amb més intensitat de suport d’orientació 
i individualitzat per a alumnat de 3r i 4t d’ESO (Oficis a la Ciutat). 
 

 
OBJECTIUS 
 

● Oferir mesures d’atenció per a tot l’alumnat de Secundària en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu. 
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● Participar en projectes competencials vivencials que permeten potenciar la 

transformació educativa, mitjançant la creació de contextos de millora de l’aprenentatge, 

tant de l’alumnat com de la comunitat educativa.  

● Reflexionar sobre el Pla d’atenció a l’alumnat, tot creant itineraris formatius no excloents 

i possibilitant àmbits pedagògics que afavoreixen el Disseny Universal de l’Aprenentatge 

i l’avaluació formativa, per mig de l’oferta de múltiples llenguatges i múltiples processos 

creatius que permeten motivar i aprendre a tot l’alumnat. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Adreçat als centres públics d’Educació Secundària Obligatòria de règim general i d’Educació 
Especial i, en el cas de la modalitat d’Oficis a la ciutat, també poden participar-hi centres 
subvencionats amb fons públics considerats d’alta complexitat de la ciutat de Barcelona. 
 

● En les modalitats A i B pot participar l’alumnat de 1r a 4t d’ESO. 

● En la modalitat d’Oficis a la ciutat només pot participar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. 

 
DURADA 
 
La majoria de projectes de les modalitats A i B són trimestrals, també hi ha projectes de durada 
anual. 
 
Els tallers d’oficis a la ciutat són trimestrals i només s’ofereixen el 2n i 3r trimestre, els dimarts 
i els dijous. És considera oportú que al llarg del 1r trimestre es treballi l’orientació i la participació 
cap a la presa de decisions amb l’alumnat envers als tallers d’oficis a la ciutat adjudicats als 
centres. També cal invertir aquest temps per enllestir la documentació específica que requereix 
aquesta modalitat. 

 
DESCRIPCIÓ del Programa Enginy 
 
El Programa Enginy s’identifica com a recurs per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, adaptant-se als nous reptes culturals, socials, econòmics, 
científics i tecnològics actuals; situant l’educació inclusiva com un pilar per promoure valors i 
actituds d’inclusió social per viure junts i disminuir les desigualtats, destacant el paper dels 
docents i dels educadors com a agents impulsors d’aquests canvis. Per aquest motiu, els 
diferents projectes que s’ofereixen, pretenen esdevenir un modelatge per als docents, a més d’un 
aprenentatge competencial i vivencial per a l’alumnat.  
 
A la vegada, el Programa Enginy també s’identifica en el procés d’innovació pedagògica en quant 
al compromís, esforç, col•laboració i reflexió de l’equip docent que es veuen reflectits 
favorablement en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).  
 
Seguint el marc de l’escola inclusiva que estableix el Departament d’Educació, els centres 
educatius han de planificar els recursos organitzatius i pedagògics a partir de l’anàlisi del progrés 
del seu alumnat i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport 
adequada per millorar el nivell competencial i assegurar la continuïtat en el sistema educatiu. El 
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Programa Enginy ofereix 3 modalitats diferents de projectes/tallers per a adaptar-se millor a la 
resposta educativa de les necessitats dels centres:  
 
Els projectes de les modalitats A i B estan adreçats a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, 
prioritàriament si formen part de grups heterogenis, que participen activament en propostes 
organitzatives flexibles, on la veu de l’alumnat estigui present al moment d’escollir la seva 
participació, en coherència entre els objectius dels tallers/projectes i el projecte educatiu de 
centre; en l’objectiu d’apoderar aquests alumnes des de la mirada d’expertesa sobre els 
continguts curriculars específics apresos al llarg del projecte, i així estimular accions 
participatives de centre per part de l’alumnat expert. 
 
El propòsit del Programa Enginy en les modalitats A i B és el de crear accions educatives 
universals per al centre destinades a TOT l’alumnat: Es valora positivament quan el centre 
dedica aquests projectes/tallers a estructures organitzatives de caràcter flexible com poden ser 
internivells, agrupaments per franges horàries, agrupaments per treballar per projectes o treball 
globalitzat com a mesura inclusiva amb tot l’alumnat. En tots els casos es prioritzarà que el centre 
es basi en el model de Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), dissenyant espais 
d’aprenentatge per a TOT l’alumnat; espais que inclou l’alumnat en dificultats d’adaptació i 
d’aprenentatge en grups heterogenis (NESE i NEE). 
 

Modalitat A (projectes fora del centre): 
 
Requisits: 
 
La Modalitat A, adreçada a l’alumnat de 1r a 4t d’ESO, proporciona diferents projectes pràctics 
situats en diferents espais formatius de la ciutat per a satisfer els interessos de grups d’alumnat 
heterogeni que procedeixen d’un mateix centre. Els alumnes tindran l’oportunitat d’apropar-se a 
experiències vivencials en entorns fora del centre educatiu.  
S’organitzen en sessions de dues o tres hores setmanals en entitats o institucions diverses de la 
ciutat i tenen una durada de vint o trenta hores trimestrals, segons les característiques de cada 
projecte. 
 
S’ofereixen a grups d’entre 15 a 20 alumnes d’un mateix centre. Aquests tallers requereixen la 
implicació d’un docent referent fix de l’equip docent de l’alumnat que participa. És qui vincula 
els aprenentatges del projecte amb el desenvolupament curricular d’una o més matèries i les 
avalua. Es requereix, almenys, una sessió d’aula setmanal de docència, diferent a la del propi 
projecte per tal d’assegurar la integració i la transferència dels aprenentatges del projecte que es 
participa: hores de projecte setmanal (amb l’expert) + sessió docència setmanal (sense 
expert). 
 
L’equip directiu ha de preveure en l’horari setmanal, tant de l’alumnat com del professorat, la 
durada del projecte amb el professional extern, els desplaçaments i la disposició del docent 
referent fix per garantir la coordinació del projecte, a més d’una sessió lectiva de docència per 
fer transferència i integració dels aprenentatges. 
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Oferta de projectes Modalitat A: 

 

Circ Enginy 

Trimestral 20 h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
5 grups 

Entitat: 
Ateneu Popular 9 barris 

 
El Projecte de circ social es concep des del seu potencial transformador, com una eina 
educativa, no només des de la finalitat artística: Els valors són realitats dinàmiques 
relacionades amb l’entramat cultural en el qual es donen, i sempre expressen la interacció 
entre els individus, els grups i les institucions socials en un moment donat i en una societat 
concreta.  
Els aprenentatges del projecte són eines que permeten a la persona conviure en societat i 
enfrontar-se a diferents situacions i li donen capacitat per assimilar els canvis i buscar 
solucions adequades als problemes que s’enfronten al llarg de la seva vida. 
L’educació en valors és un objectiu que ens proposem en l’educació i que parteix de la idea 
que tenim de la persona i de la societat.  
El projecte de Circ social de l’Ateneu Popular de 9 barris té el propòsit d’educar les 
competències transversals relacionades en l’àmbit personal i social per mig de l’aprenentatge 
en valors a través de les arts circenses i les arts de carrer i el treball en equip. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al circ i al projecte en 
particular. 
 

 

Grumet Enginy 

Trimestral 30h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Entitat: 
Museu Marítim de Barcelona 

 
Aquesta proposta educativa té com a principal objectiu donar a conèixer la riquesa i els valors 
de referència que suposa l’experiència i l’aventura de navegar a bord d’un veler, alhora que es 
transmeten coneixements relacionats amb la navegació tradicional i la seva interrelació amb 
els coneixements generals de l’ensenyament obligatori. 
La convivència amb la tripulació i el treball col·laboratiu i d’equips és la metodologia que dona 
èxit a aquest projecte curs rere curs. 
La realització d’aquest projecte requereix d’una organització singular per al centre: Es 
realitzarà durant el 1r i el 2n trimestre. Constarà de 9 sessions, 6 de les quals s’ofereixen en 
dies estables i les altres 3 sessions són de navegació amb el pailebot Santa Eulàlia (que es 
realitzaran en dia diferent a la resta de sessions). La darrera sessió de navegació és de durada 
llarga i comptem a bord amb la participació de la biòloga marina del Zoo de Barcelona.  
A més d’aquestes sessions, es realitzarà la tradicional sessió intercentres de “Jocs Mariners” 
a la platja de la Barceloneta i la jornada de Cloenda. 
El calendari i temporització està al servei de l’organització de l’entitat. Els docents referents 
formen part d’un grup de treball amb l’objectiu de compartir aprenentatges, de coordinació i 
cocreació de sessions del projecte. 
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Escola d’aprenents (joieria, confecció, fusteria, etc.) 

Trimestral  20h  de taller 
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Entintat: 
Impulsem 

 
Projectes artístico-professionals que fomenten entorns d’aprenentatge per a l’adquisició de 
coneixements que facilita la promoció i l’èxit escolar, oferint possibilitats d’orientació personal 
i professional, des de l’educació en valors de cooperativisme com a model de 
desenvolupament econòmic i d’organització social.  
El propòsit del projecte és que l’alumnat, de manera participativa, dissenya i confecciona 
diferents productes relacionats en les diferents arts que es proposen, acompanyats de 
professionals que permeten crear espais de creativitat i presa de decisions.  
Pot esdevenir un instrument per potenciar la metodologia ApS i processos creatius com a 
projecte de centre, fent vinculacions d’emprenedoria i creant connexions transversals amb 
altres realitats de la comunitat i amb el projecte de centre (PEC). 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades a l’ofici escollit i al projecte 
en particular. 
 

 

Cuines del món (altres modalitats: cuina i química; cuina Km.0) 

Trimestral 20h de taller 
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Entitat: 
Impulsem 

 
Projecte basat en espais d’aprenentatge de tallers de cuina, que per mig de treball 
col·laboratiu, s’elaboren receptes de diferents parts del món; o bé plats on les reaccions 
químiques transformen el producte; i també s’ofereix la possibilitat de cuina Km 0, de 
conscienciació en els processos de producció i dels aliments de temporada. 
L’aprenentatge de la competència social i ciutadana i de la competència transversal personals 
i social formen un tàndem per esdevenir un recurs d’aprenentatge globalitzat mitjançant 
l’aprenentatge de receptes de cuina. 
A més, s’hi vinculen diferents continguts curriculars de les matèries relacionades amb l’àmbit 
científico-tecnològic i el lingüístic-social que el docent referent pot relacionar tan com vulgui. 
Al llarg de les darreres sessions, el grup té el repte de preparar un càtering en context de 
centre, relacionant aquest esdeveniment en algun moment a destacar del propi projecte 
educatiu de centre (PEC). 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades a el projecte de cuina escollit 
i al projecte en particular. 
 

 

TMB es mou per l’educació 

Trimestral 20h de taller 
+1h docència setmanal 

Oferta: 
5 grups 

Entitat: 
TMB 

 
El projecte realitzat amb TMB es basa en el coneixement actiu del funcionament i gestió de la 
xarxa de transport metropolitana de Barcelona.  
El taller “TMB es mou per l’educació” està dissenyat perquè l’alumnat que hi participa 
interioritzi continguts curriculars relacionats amb les competències comunicatives, les 



 

PROGRAMA ENGINY (I0101) | 7 
 

matemàtiques, la tecnologia i el coneixement del medi, alhora que es promouen actituds 
personals i valors com el civisme i el respecte pel medi.  
Al llarg de les sessions, l’alumnat coneixerà diferents espais interns on es realitza l’activitat 
professional i mantindran el contacte amb treballadors i treballadores de l’empresa de primera 
mà. L’alumnat tindrà l’oportunitat de descobrir entorns i perfils professionals ben diversos, fet 
que contribueix a l’orientació acadèmica professional que es realitza des dels seus centres. 
Hi ha un acte de cloenda i de reconeixement a l’aprenentatge col·laboratiu entre alumnat, 
professorat i professionals de TMB, on l'alumnat ha de presentar una acció publicitària en 
suport digital que esculli sobre la importància de conscienciar a la ciutadania en el foment de 
valors de convivència en el transport públic, i de respecte vers les seves instal·lacions i 
materials. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al projecte en particular. 
 

 

Biciflot 

Trimestral 30h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Biciclot 

 
Participar en aquest projecte és apostar per un model d’economia social centrat en les 
persones, democràtic amb vocació de servei, compromís social i mediambiental.  
Es promou la bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una 
mobilitat sostenible. 
Per aquests motius, aquest taller pretén ser una eina per facilitar la incorporació d’una flota de 
bicicletes a l’institut, mitjançant el procés d’aprenentatge de reparació mecànica de bicicletes 
en desús o abandonades.  
És un taller idoni per a enriquir el Projecte Educatiu de Centre mitjançant la metodologia 
d’Aprenentatge i Servei (ApS). Els alumnes poden adquirir el rol d’expertesa bàsica per 
adequar una mínima infraestructura a l’institut sobre l’organització, el mateniment, … de la flota 
de bicicletes de l’institut.  
Els aprenentatges del projecte es poden vincular en el contingut amb les àrees d’educació 
física, tecnologia, emprenedoria, etc... 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al projecte d’aprenentatge i 
servei de creació d’una flota de bicicletes, i al projecte  en particular. 
 

 

Aprenents del mar 

Trimestral 30h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Entitat: Anèl·lides, serveis 
ambientals marins 

 
Aprenents del mar és un programa educatiu innovador que permet transmetre a l’alumnat tots 
els coneixements sobre les diverses professions que podem trobar al voltant del mar, com 
també observar a la pràctica com es duu a terme cada professió, ja que la nostra ciutat viu de 
cara al mar. 
Al mar, hi treballen molts professionals diferents, tant de l’àmbit marí, marítim, portuari, esportiu 
o salvament. Aquesta és una proposta atrevida, on es recullen totes les professions 
relacionades amb l’entorn marí i es mostren de manera vivencial i innovadora als joves. 
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Aquest programa dona el recolzament necessari a l’alumnat a través d’un aprenentatge 
competencial sobre les professions del mar, per tal d’augmentar les seves expectatives de 
futur. 
Els cinc blocs que es tracten en el programa són extrets de l’Informe Sectorial del Sector 
Marítim del maig de 2018: El primer bloc tracta l’àmbit marítim (activitats comercials dels 
vaixells, estructures portuàries…); el segon bloc es coneix com el sector de la pesca, 
l’aqüicultura i les indústries de transformació del mar; el tercer bloc està format per la nàutica 
de lleure i recreació; el quart bloc inclou la recerca marina i el cinquè bloc engloba salvament 
i socorrisme aquàtic. Cada bloc es realitzarà en diferents espais convocats per l’entitat. Tots 
els blocs tenen una part pràctica, on es permet la interacció directa amb el col·lectiu d'experts 
de cada professió per tal de conèixer la tasca realitzada directament.  
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al projecte en particular. 

 

A tota vela! 

Trimestral 30h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Entitat: 
Escola Municipal de Vela 

 
L’escola municipal de vela ofereix un projecte que permet l’adquisició dels aprenentatges 
d'iniciació a la navegació en vela. 
Els alumnes naveguen en embarcacions col·lectives, mitjançant metodologies col·laboratives 
i basats en els valors d’equip, de confiança i d’esforç. 
La navegació en vela com a eix transversal i font de coneixement permet relacionar dades, 
observar i aplicar conceptes, introduir la mentalitat científica i tècnica per consolidar, 
comprometre’s  i aprendre des de l’experimentació. 
Les sessions es gestionaran en una part de fonamentació teòrica (a terra)  i una pràctica 
(navegació). 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al projecte en particular. 
 

 
 

Modalitat B (projectes en el propi centre): 
 

Requisits: 
 
Modalitat B, adreçada a l’alumnat de 1r a 4t d’ESO, proporciona diferents projectes de 
fonamentació pràctica creant contextos d’aprenentatge en el propi centre per a alumnat 
heterogeni, gràcies a l’oportunitat de la participació de professionals experts de diferents àmbits 
socials o laborals. Aquests professionals donen suport a l’aprenentatge per projectes i modelatge 
metodològic; tanmateix, ampliació i enriquiment de continguts competencials a les accions 
curriculars que es realitzen dins del centre educatiu. 
 
S’organitzen en sessions des d’una a tres hores setmanals en el propi centre i tenen una durada 
de deu a trenta hores trimestrals segons les característiques de cada projecte. S’ofereixen per a 
grups de 15 a 25 alumnes aproximadament d’un mateix centre, per tal que la participació i la veu 
de l’alumnat sigui un element clau.  
 
Aquests tallers requereixen la implicació d’un docent referent fix de l’equip docent del centre 
que vincula els continguts globalitzats i transversals del projecte als diferents àmbits i/o matèries 
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curriculars. Aquests projectes requereixen sessions de docència a l’aula en espais i en temps 
diferents a les que realitza l’expert del projecte, per tal de transferir i vincular els aprenentatges 
del mateix amb el projecte educatiu de centre. 
 
L’equip directiu ha de preveure en l’horari setmanal, tant de l’alumnat com del professorat, la 
durada del projecte amb el professional extern, els espais i els materials específics per part del 
centre segons les necessitats de cada projecte i la disposició del docent referent fix per garantir 
la coordinació del projecte; a més, disposar d’una sessió de docència lectiva a part per fer la 
transferència i la integració dels aprenentatges. 

 
Oferta de projectes de Modalitat B: 

 

D’ofici: arqueòleg! 

Trimestral 20h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Entitat: 
ABANS Serveis Culturals 

 
Activitat basada en un diàleg constant entre dos arqueòlegs i l’alumnat que facilita l’ús de 
tècniques i recursos que fomenten el pensament crític i la participació activa de l’alumnat.. El 
taller pretén que l’alumnat entengui el passat a través de la metodologia arqueològica i observi 
quins lligams té amb el present i amb la realitat de cada alumne. Es pren com a fil conductor 
un fet històric rellevant. Es partirà del concepte “arqueologia” per descobrir Barcelona com a 
jaciment arqueològic, es simularà un laboratori arqueològic (i una excavació arqueològica!). I 
a partir de la manipulació de restes o reproduccions  arqueològiques i d’altres fonts històriques, 
es coneixeran aspectes de la seva vida quotidiana com per exemple: els usos alimentaris, el 
concepte de la mort, el temps de lleure i d’oci,...  
La cloenda consisteix en una exposició final per part del grup d’alumnat i docent referent 
(compendi de tot allò après) on posaran de manifest les diferents tècniques i eines de difusió 
arqueològica apreses. El projecte requereix de sortides per garantir l’apropament de l’alumnat 
a la realitat arqueològica del barri i de la ciutat. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades al projecte en particular. 
 

 

artUPart  (Murs murals) 

Trimestral  30h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Professionals: 
Xavier Sert i Leti Rodríguez 

 
Projecte que permet a l’alumnat i als docents implicats a crear les condicions i els contextos 
d’aprenentatge mitjançant un procés creatiu i de transformació d’espais. 
Els alumnes tindran el seu primer contacte amb l’art mural, les seves tècniques i el 
coneixement dels materials adequats.  
Un cop assolida tota la fase de preparació i definició del projecte, l’alumnat treballarà en el mur 
del seu centre on aplicaran les experiències adquirides per realitzar el mural definitiu, seguint 
una metodologia de treball acurada. 
Centres, penseu en una paret del vostre institut per impregnar-li significat!! 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
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Un còmic amb història 

Trimestral 15h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Professional: 
Oriol Garcia Quera 

 
Projecte interdisciplinari que treballa continguts d’història a partir de la co-creació d’un còmic. 
Per a realitzar un còmic cal tenir coneixements de dibuix (perspectiva, anatomia...), pintura 
(llum, color...), literatura (llengua, trama, guió, diàlegs, síntesi...), llenguatge cinematogràfic 
(escenes, seqüències, enquadraments...), psicologia (personatges)... I si es tracta d’un còmic 
de gènere històric, hi hem d’afegir una bona dosi de documentació i de recerca del passat. 
Al realitzar un còmic històric, cal absorbir molta informació per després poder-ne transmetre 
una part. Cal assimilar i conceptualitzar, per poder explicar. El projecte “Un còmic amb història” 
reprodueix aquesta situació amb l’alumnat. Elaborar un còmic com a mitjà d’aprenentatge. 
Tanmateix, és interessant reforçar l’activitat amb alguna sortida per part del centre que pugui 
aportar informació sobre l’època a tractar (a considerar segons l’organització del centre). 
Al finalitzar el taller haurem reforçat el treball creatiu a través del dibuix, treballant en equip i 
tenint cura de la presentació de la nostra feina. Aquest treball ajudarà a cohesionar el grup i el 
farà viatjar en el temps. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 

Cinema en curs 

Anual 60h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
2 grups 

Entitat: 
A bao a qu 

 
Aquest projecte permetrà un acostament pràctic i reflexiu al cinema i a les seves fases 
creatives: ideació, planificació, rodatge i muntatge.  A més a més, es treballarà perquè 
l’alumnat pugui desenvolupar la creativitat amb els mitjans expressius propis del cinema i, 
alhora, que a través d’aquesta mirada cinematogràfica redescobreix el seu entorn proper.  
Es realitzarà al llarg de tot el curs un diari del taller (i es farà un intercanvi amb altres 
participants d’altres centres) a través d’un bloc comú, creat per l’ocasió.  
Les sessions de documentació i filmació es realitzen en exteriors.   
En diverses sessions (planificació, rodatge i muntatge) es treballa amb grups petits d’alumnat, 
per la qual cosa és important preveure la participació d’un mínim de dos docents referents per 
facilitar la distribució de l’alumnat i l’organització de les sessions. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 

Teatre i consciència 

Anual 60h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
2 grups 

Professional: 
Anna Sabaté 

 
El teatre és una exhibició en directe del joc humà i de la comunicació.  
Aquest projecte utilitza el llenguatge des de la seva forma més subtil a la més evident.  
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Treballar l'art del teatre suposa la unió de la tècnica (text, marques, memòria, organització) i 
l'instint (emocions, impulsos, treball energètic, escolta profunda, imaginació).  
Un treball sobre allò visible i allò invisible. Concret i abstracte. A partir d´utilitzar eines sota 
aquest punt de vista, anem treballant fins que les posem al servei d´una història, d’un missatge 
propi amb veu pròpia que llencem al públic a final de curs (i al món com a acte creatiu). 
A partir de tècniques teatrals i de jocs d’escolta i d'improvisació s’activa la creativitat i la 
confiança del grup, en l’objectiu de realitzar un treball de co-creació que sorgeix de petites 
peces teatrals i de diferents personatges confeccionats de part de l’alumnat.   
Per a la bon desenvolupament de les sessions, es convenient disposar d’un espai prou gran i 
sense obstacles (gimnàs, sala d’actes, etc…). 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 

L’aula en joc! (Projecte de Gamificació) NOU! 

Trimestral 20h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Entitat: 
Guerra de mitos (GDM) 

 
Els referents ens diuen que el joc és una part imprescindible del desenvolupament i 
l’aprenentatge, per tant, la seva presència no s’hauria de reduir ni en el temps ni en l’edat. 
Gamiifcar l’aprenentatge a l’aula té el propòsit de desenvolupar competències transversals 
com la comunicació i el llenguatge, la socialització, la resolució de problemes… , entre d’altres. 
A més del desenvolupament de les habilitats cognitives bàsiques: motivació, creativitat, 
memòria… 
Lluny de la competitivitat, aquesta metodologia vol apropar-se a donar l’oportunitat de què 
tothom pugui participar i sigui protagonista. 
La intenció de gamificar el procés d’aprenentatge mitjançant la metodologia del joc vol  
finalitzar en la creació de diferents jocs propis com a producte; i obrir els nous prototips de jocs 
a la resta de la comunitat educativa. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 

Reacciona! Taller de cinema 

Trimestral 20h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
3 grups 

Entitat: 
Taller de cinema 

 
La finalitat del Projecte Reacciona! és treballar la consciència social i la cultura de la pau 
mitjançant la realització d’un curtmetratge per part dels alumnes.  
És un bon projecte per desenvolupar la metodologia d’Aprenentatge i Servei (ApS) per 
encàrrec d’alguna entitat social externa. 
El llenguatge audiovisual és idoni per treballar projectes de sensibilització; és estimulant, 
fomenta el treball en grup, la participació i l’experimentació d’emocions ja que  obliga a posar-
se “en la pell de l’altre”.  
L’alumnat haurà d’investigar, parlar amb experts, buscar informació, treballar-la i elaborar-la 
en imatges per explicar la temàtica escollida, a la seva manera. 
El Taller de Cinema posa tot el material tècnic i humà necessari per possibilitar l'elaboració de 
les peces audiovisuals.  
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Hi haurà sessions de gravació fora del centre que requeriran més temps de dedicació. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 

Expressa’t! Taller de teatre 

Trimestral 20h de taller  
+1h docència setmanal 

Oferta: 
6 grups 

Entitat: 
Artixoc 

 
Projecte de teatre que té com objectiu dotar a l’alumnat d’eines d’expressió i de comunicació 
per facilitar-li el seu control en situacions reals simulades, ordinàries i extraordinàries amb tot 
de tècniques teatrals i la metodologia del joc.  
En el taller de teatre aprendrem una sèrie de destreses i competències riques i fonamentals 
per a la vida quotidiana, en tots els seus àmbits, inclòs l'omnipresent món laboral. 
Fomentarem la capacitat per pensar, raonar, criticar constructivament o tenir iniciatives. Per 
exemple, per mitjà d'improvisacions i anàlisi col·lectiu de les escenes. 
D’altres competències estaran relacionades amb la comunicació: hem de llegir i interpretar allò 
llegit, parlar amb correcció, vocalitzar i expressar-nos amb fluïdesa. Es pot aconseguir amb 
lectures dramatitzades i debats sobre el text. Tindrem cura de la vocalització, saber parlar en 
públic i tenir una bona expressió oral i corporal. 
El joc serà un fil conductor de la metodologia. No pretenem trobar o preparar bons actors, sinó 
proveir al subjecte d'una sèrie de coneixements, aptituds i habilitats que millorin les seves 
relacions amb el mitjà que l’envolta, la qual cosa es durà a terme mitjançant el joc i de forma 
lúdica. 
Participar d’aquest projecte implica al docent referent formar part d’un grup de treball amb 
l’objectiu de compartir activitats didàctiques curriculars vinculades en aquest projecte en 
particular. 
 

 
 

Oficis a la ciutat: 
 
De caràcter més personalitzat, els Oficis a la ciutat són la suma de diferents projectes formatius 
professionalitzadors de caràcter pràctic, en entorns fora del centre per garantir la funció de 
trobar-se en espais d’aprenentatge no-reglats, des del plantejament de ser una estratègia més 
per al centre per a oferir diferents itineraris i orientació vocacional.  
 
Estan adreçats, únicament, a l’alumnat de 3r i de 4t d’ESO, de centres públics d’educació 
secundària i de règim d’educació especial i de centres subvencionats amb fons públics 
considerats de màxima complexitat. 
 
El perfil de l’alumnat d’Oficis, generalment, s’identifica quan l’alumne necessita una intensitat de 
suport addicional, de caràcter preventiu per tal d’evitar el risc d’absentisme i/o d’abandonament 
prematur, a causa d’un alt grau de desmotivació vers l’entorn i contingut escolar purament 
curricular.  
 
Aquests tallers trimestrals s’ofereixen únicament durant el 2n i el 3r trimestre. I només en dimarts 
i en dijous. Es considera que el 1r trimestre és per a treballar l’itinerari formatiu i l’orientació 
d’àmbit pràctic de l’alumnat seleccionat. A més, per participar d’aquests tallers, cal enllestir una 
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documentació obligatòria: contracte pedagògic, autorització de mobilitat autònoma i autorització 
de drets d’imatge (aquesta darrera és opcional). 
 
Cada taller d’Oficis a la ciutat rep alumnat de diferents centres de procedència, per tal de crear 
un clima relacional i d’entorn formatiu-vocacional, focalitzant el desenvolupament de l’autonomia 
i altes expectatives de l’alumnat. 
 
Cada taller pot rebre, com a màxim, 4 alumnes del mateix institut, fins a un total de 16 alumnes 
per taller; garantint així la diversificació i l’heterogeneïtat del taller. De cada institut poden 
participar fins a un màxim de 12 alumnes distribuïts en diferents tallers. 
 
L’equip directiu ha de preveure en l’horari setmanal, tant de l’alumnat com del professorat, la 
durada del projecte, els desplaçaments i la disposició del docent referent fix o rotatori que ha 
de vetllar pel seguiment, coordinació i presència setmanal en els tallers on participen alumnes 
del centre; així com l’assistència a les sessions de coordinació, avaluació i cloenda dels tallers. 
Els docents referents estan a disposició de l’organització del programa i vetllaran en el 
compliment de l’horari presencial assignat, així com de la confecció del seguiment pedagògic i 
assistencial del taller on s’actua de referent. 
Els docents referents, o algun representant en el seu defecte, han d’assistir a les reunions 
d’organtizació i de valoració, així com a la Jornada de reconeixement i cloenda de final de curs. 
 
L’assignació de docents referents fix o rotatoris als diferents tallers va a càrrec del Consorci 
d’Educació de Barcelona entre tots els professors implicats. Un cop iniciat el curs, els centres 
assignaran els noms dels/les alumnes a les places assignades. 
 
 

Pentinats de  temporada 

Trimestral  
2n Trimestre 

30h de taller  
dimarts i dijous 

Oferta: 
2 grups / 20 

Entitat: 
Escola de perruqueria Colomer 

 
La finalitat del taller és iniciar-se en la capacitació de fer la cura i l’embelliment dels cabells. 
Cal conèixer quins són els hàbits i pràctiques imprescindibles per poder aplicar un procés de 
tractament dels cabells amb la finalitat de conèixer els protocols de qualitat, de prevenció de 
riscos laborals i de protecció ambiental.  
Es fomenta el desenvolupament de les competències i les habilitats bàsiques per tenir les 
nocions per seguir d’altres estudis de perruqueria i la imatge, si escau. 
 

 

Ombra aquí, ombra allà 

Trimestral 
3r Trimestre 

30h de taller  
dimarts i dijous 

Oferta: 
2 grups / 20 

Entitat: 
Escola de perruqueria Colomer 

 
El propòsit del taller és  iniciar-se en la capacitació per dirigir i organitzar els serveis estètics, 
planificar i realitzar tractaments relacionats amb la imatge, el benestar i l’embelliment 
personals. S’apliquen  tècniques de serveis d’estètica, cosmètics i perfums, que han de complir 
els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció 
ambientals segons la normativa vigent. Aquesta sensibilització i aproximació  a les professions 
del món de la imatge poden servir per orientar-se cap a cursos d’aprofundiment. 
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Feines a drassanes 

Trimestral 
3r Trimestre 

30h de taller  
dimarts i dijous 

Oferta: 
2 grups / 16 

Entitat: 
Institut de Nàutica de BCN 

 
Pretén donar una competència professional bàsica en el sector de les feines a realitzar en una 
drassana d’embarcacions esportives i d’esbarjo, així com un coneixement introductori del 
sector de manteniment i reparació d’aquests tipus d’embarcacions. L’objectiu principal és 
conèixer de forma pràctica i real com reparar i mantenir la fusteria i el laminat dels equips i 
sistemes de vaixells  i embarcacions. Ens endinsem en el món d’ofici de fuster i laminador 
d’embarcacions a partir del modelatge i aplicació de la persona docent que acompanya en el 
procés d’aprenentatge. 
 

 

Ben plantada 

Trimestral 
3r Trimestre 

30h de taller  
dijous 

Oferta: 
1 grup / 16 

Entitat: 
Impulsem 

 
Per aprendre de forma significativa a partir d’un servei a la comunitat, l’objectiu del taller de 
“La ben plantada” rau en millorar, ajudar a embellir i acondiciar espais d’altres centres 
educatius i/o de la ciutat a partir d’enjardinament i/o embelliments d’espais.  
L’alumnat treballa en equip  aquest acondiciament d’espais  a partir de la demanda d’una 
necessitat d’un centre educatiu i/o espai de la ciutat de l’entorn.  
Promou la metodologia d’Aprenentatge i Servei (ApS) i l'emprenedoria com a bé de la comunitat. 

 

 

Plats a la carta 

Trimestral 
2n i 3r Trimestre 

30h de taller  
dimarts i dijous 

Oferta: 
4 grups / 16 

Entitat: 
Norai 

 
Pretén capacitar l’alumnat per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, a banda de 
confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei. La intenció última és conèixer 
com es compra, prepara i cuinen els plats de la carta planificada amb el consegüent servei a 
taula.  
Iniciació al món  de la restauració per  impulsar vocacions o sortides professionals d’aquest  
sector en ple auge. 
 

 

El ràpid: tallers d’instal·lacions 

Trimestral 
2n i 3r Trimestre 

30h de taller  
dijous 

Oferta: 
2 grups / 16 

Entitat: 
Institut Anna Gironella de 
Mundet 

 
Capacita per muntar i mantenir instal·lacions elèctriques i de fontaneria amb lleus nocions de la 
normativa vigent, dels protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals 
establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.  En un 90% es fan 
pràctiques a partir d’un modelatge de la persona formadora per obtenir una visió del 
funcionament i desenvolupament de les instal·lacions que tenim més a prop del nostre entorn. 
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Transforma’t caminant 

Trimestral 
2n Trimestre 

30h de taller  
dijous 

Oferta: 
1 grup / 16 

Entitat: 
Transpirenaica Social i Solidària 

 
Aquest taller de “Transforma’t caminant” ve de la iniciativa central de l’entitat que l’organitza: 
caminar la transpirenaica durant 42 etapes als mesos d’estiu amb joves en situacions de 
vulnerabilitat social i amb voluntaris.  
L’adaptació al taller té com a propòsit fer conèixer els beneficis del contacte amb la natura i la 
reflexió sobre els nostres límits personals i socials, a partir de la pràctica de caminar per una 
Barcelona desconeguda per molts dels joves, tant per senders i zones de muntanya com rutes 
completament urbanes; i acompanyats de voluntaris que oferiran nous aprenentatges que 
poden obrir la inspiració vocacional de molts. Conèixer la funció del voluntariat en la comunitat 
també es vivencia en l’essència. 
A més, hi ha una conversa dialògica sobre les expectatives de futur i d’autoconeixement 
personal per encarar travesses més llargues professionals i/o personals al llarg de la vida.  

 
Reparació de bicicletes 

Trimestral 
2n i 3r  Trimestre 

30h de taller  
dimarts 

Oferta: 
2 grups / 15 

Entitat:  
Biciclot 

 
Aprendrem a mantenir i a posar a punt la bicicleta per una circulació autònoma i segura en el 
taller de “Reparació de bicicletes”. Es familiaritza l’alumnat amb les eines bàsiques per fer un 
mínim de manteniment i un bon diagnòstic. La pràctica amb bicicletes reciclades serveix per 
aprendre com treure i posar la roda, arreglar-ne una de punxada, posar la cadena, ajustar els 
frens, etcètera, és a dir, a esdevenir autònoms en cas d’haver-les de reparar i/o per trobar-hi 
possibles sortides professionals de futur. 
 

 

Moda a mida 

Trimestral 
2n Trimestre 

30h de taller  
dimarts 

Oferta: 
1 grup / 16 

Entitat: 
Impulsem 

 
Aquest taller de “Moda a mida” serveix com a iniciació al món de la confecció de peces de vestir, 
complements i articles amb materials tèxtils a mida. A banda de la feina manipulativa de cosir i 
apedaçar les diferents matèries i fibres tèxtils, cal planificar i dissenyar els patrons de les  
nostres peces de vestir o per a altri. Per tant, es treballa per mig d’un procés de creació per tal 
d’acabar obtenint un producte personal, elaborat des de l’inici fins al final per un mateix. 

 
 
QUÈ SE N’ESPERA 
 

● Dissenyar espais de participació de l’alumnat en grups heterogenis. 

● Crear pràctiques educatives inclusives, afavorint un Pla d’atenció a l’alumnat en el 

Projecte Educatiu de Centre. 
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● Consolidar noves estratègies de centre: treball cooperatiu, ApS, docència compartida, 

aprenentatge competencial, afavorir el desenvolupament de les competències 

transversals de Secundària, etc. 

● Facilitar l’orientació de l’alumnat cap a itineraris formatius més personalitzats. 

● Compartir i aprendre d’experiències educatives intercentres de Barcelona. 

 

 
CONTACTE 
 
Imma Adell 
miadell.ceb@gencat.cat 
Guillermo Gorostiza 
ggorostiza.ceb@gencat.cat 
Consorci d’Educació de Barcelona 

mailto:ggorostiza.ceb@gencat.cat

