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1. Descripció 

L'escola Fluvià és un centre de nova creació de Barcelona que va començar el seu camí l'any 

2007. En l'actualitat comptem amb alumnes del segon cicle d'educació infantil i del cicle inicial de 

l'educació Primària. Ja des dels inicis vam voler construir una escola amb capacitat d'atendre de 

forma qualitativa a tot l'alumnat del centre amb l'objectiu d'educar persones autònomes, crítiques 

i creatives. La participació dels infants amb necessitats educatives especials dins el grup de 

referència i de l'escola havia de ser, doncs, natural i real.  

En base a aquestes idees hem dissenyat un projecte capaç de respectar i valorar la diferència 

com a font d'aprenentatge i riquesa. Hem jugat amb els recursos funcionals, personals i 

materials, i hem aconseguit crear un model d'escola diferent i innovador que en l'actualitat acull 

amb èxit a un número força elevat d'alumnat amb algun tipus de discapacitat. 

L'escola Fluvià estructura els processos d'ensenyament i aprenentatge en tres grans blocs (tant 

a l'educació infantil com a la primària): el teixit d'aula, els tallers internivell i els espais 

d'aprenentatge. 

 

2. El teixit d’aula 

El teixit d'aula és el punt de trobada dels infants d'un mateix grup i la seva mestra de referència. 

Es dóna una experiència emocional compartida i es reconeix a cada membre com a individu 

necessari pel desenvolupament grupal. Aquest treball permet crear una “xarxa de protecció 

emocional” on cada membre del grup s'hi pot enganxar per continuar avançant (Angèlica Sátiro). 

Hi ha un lloc i possibilitats d'aprendre per a tothom. És el lloc per escoltar les inquietuds dels 



 
 

 

infants, per copsar els seus interessos, per incentivar les seves preguntes i per buscar les 

respostes; per fer créixer una comunitat d'aprenents que viu conjuntament un present, i 

construeix un futur. Els aprenentatges nous amplien la història i memòria del col.lectiu i fan 

possible noves connexions entre els coneixements. La conversa i el treball cooperatiu son la 

base del desenvolupament dels diversos projectes de treball que es desenvolupen.  

 

3. Els tallers internivell 

Els tallers internivell, és el moment de treballar amb grups més reduïts d'infants de la mateixa 

edat. Es plantegen en aquests espais aprenentatges més específics que requereixen d'un 

seguiment més acurat per part de l'adult. El gran repte dels docents és ajudar els nens i les 

nenes a reconèixer els seus punts forts i els punts febles, les seves habilitats i les seves 

limitacions. Oferir un ensenyament personalitzat que s'ajusti a les característiques de cada infant 

amb possibilitats d'èxit per a cadascun d'ells. Identificar les seves diferències per respectar i 

acceptar les dels altres. I tot fomentant l'autonomia i l'autogestió. 

 
 

4. Els espais d'aprenentatge 

Els espais d’aprenentatge es proposen una tarda a la setmana per gaudir del plaer 

d'experimentar lliurement amb els materials en companyia d'infants d'altres edats. L'alumnat tria 

lliurement l'espai on vol treballar fent-se d'aquesta manera responsable del seu procés 

d'aprenentatge. El mestre guia i acompanya els infants i els planteja preguntes que els ajuden a 

continuar investigant.  

El següent document és el material que es va fer servir a finals del curs passat per explicar les 

famílies del centre de forma vivencial com és possible aprendre junts alumnes diferents. La 

conversa es centra en una proposta de teixit d'aula i es proposa als participants que s'impliquin 

en l'experiència imaginant-se que formen part d'una comunitat d'aprenents que ha de resoldre 

l'enigma del “cavall de Troia”. El taller amb les famílies va resultar un èxit i va donar peu a iniciar 

un debat mol interessant entorn la idea d'inclusió i diferència. Ens presentem com a autors de 

l'experiència tots els membres de l'equip docent (mestres i vetlladors), un conjunt de 

professionals il.lusionats, que volem mostrar-nos com a model de treball cooperatiu. 

http://prezi.com/dwxj5b0jvqpc/conversa-

inclusio/?auth_key=3eba31a3a11e6ec314fe2d1bd14f759f0324b416 

 


