II - Organització
1) De professors a assessors
Abans de fer qualsevol pas endavant, calia tenir molt clar que els rols del
professor/a havien de conèixer un canvi radical. Els primers reptes que vam anar
superant van ser els següents:
● Professor/a transmissor de coneixement Assessor/a com a guia/
acompanyant.
● Professor/a com a única font de coneixement Assessor/a com a
orientador.
● Professor/a té raó absoluta Assessor/a aprèn a escoltar els alumnes.
● Professor/a treballa individualment Assessors/es treballen en equip.
1.a. Treballar en equip
Un cop hem escollit el projecte o projectes que volem implementar (siguin nous o
prenent com a base els que ja fem), caldrà prendre decisions sobre diferents
aspectes:
- Per quin projecte comencem?
- Quants i quins professors en formem part?
- Qui som els caps de projecte?
- La temporització, quina durada màxima?
- El material necessari?
- Els contactes externs?
- Com nos repartim el seguiment de cada grup?
- L’avaluació (què/qui/com?)
- Com establim el traspàs d’informació?

1.b. Organització funcional
La creació d’un projecte suposa la reflexió d’aspectes d’ordre participatiu i
organitzatiu. S’ha de pensar en el treball a realitzar en les diferents fases. Cal tenir
en compte les característiques pròpies del projecte, però també aspectes
organitzatius, tècnics, de difusió, dinamització i econòmics que garanteixin el seu
correcte desenvolupament. S’ha de pensar especialment en el calendari escolar,
horari dels professors, sortides culturals…
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Per a aquest motiu, els responsables de projecte som responsables de vetllar
perquè tothom hagi assimilat i estigui d’acord amb les etapes planificades, el
plantejament i l’organització del projecte.
Calendari de la primera setmana del projecte Llum i Colors:

2) 
No sem alumnes, sem actors!
Una de les principals diferències en el rol dels nins i nines, és la pràctica del treball
col·laboratiu. A la franja de projecte, es treballa en grups petits, (Philos 1.1, 1.2…),
amb tècniques de treball cooperatiu o col·laboratiu i mitjançant un aprenentatge
entre iguals. Els grups de quatre es construeixen a partir dels membres de
cadascuna de les classes: 6A, 6B, 5A, 5B.

2.a. El treball de grup
Els grups de quatre es construeixen a partir dels membres de cadascuna de les
classes: 6A, 6B, 5A, 5B.
Per altra banda, el professor ja no és el que transmet la informació, al contrari, els
grups de treball prenen la responsabilitat d'aprendre, interaccionar entre ells i crear
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aliances entre nins/assessor. Tot aquest procés, permet resoldre problemes, adquirir
i aplicar el coneixement en una gran varietat de contextos localitzar recursos amb el
suport de l’equip docent i de l’experiència i qualitats de cada membre dels grups
verticals.
Repartició dels grups Philos:

2.b. Espais de treball
Sortir de l’aula, compartir els espais i consolidar el fet que el col·legi de tots i totes!
El treball per projecte nos permet moure les parets de l’aula i de la mateixa manera,
nos ajuda a fer més cas de l’espai que nos envolta.
Al llarg del projecte Llum i Colors, hem estat actuant i ocupant diversos espais del
centre i de la vila de Perpinyà:
-

El museu Rigaud, exposició Raúl Dufy,
El centre vila de Perpinyà,
Les aules del Bloc de Philos (6A, 6B, 5A, 5B)
La mediateca,
El laboratori
El pati
La cantina
Els racons de casa
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