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L’Anna explica que fa tres cursos que venen. 
“La raó la tenim aquí darrere, aquest fantàstic 
monestir”, explica. Mitjançant activitats vivencials, 
participatives, dissenyades per als nens i 
adolescents “podem treballar conceptes densos”. 
Els serveis educatius de Món Sant Benet treballen 
per a fer descobrir el patrimoni i la història d’una 
manera suggestiva i interactiva: fent viatges en el 
temps, fent recerques i resolent enigmes. 

“És la manera més divertida i eficaç de 
treballar”. I destaca els recursos tecnològics 
d’última generació com els hologrames -com el 
que reprodueix l’escena de la consagració de 
l’església, fa més de mil anys- “que connecten 
molt amb els nois i noies de catorze anys”. 

A banda de la importància patrimonial de Món 
Sant Benet, “la Fundació Alícia és també una de 
les raons per les quals venim, el seu treball sobre 
l’alimentació és extraordinari, els alumnes s'ho 
passen molt bé”  en un entorn natural que no 
dubta a qualificar de “meravellós”. 

“Sempre sortim molt contents, tant alumnes com 
professors” i és que els serveis educatius de Món 
Sant Benet “ens ofereixen una mirada renovada 
de la història en un entorn únic”. La Fundació 
treballa per a innovar en educació, fomentant 
la creativitat i la imaginació “i això es nota”, en 
opinió d’aquesta professora.

L’Anna Díaz és professora d’Història 
i Història de l’art a l’Institut Thalassa 
de Montgat (Maresme). A tercer 
d’ESO tracten la història medieval, 
tant en aspectes relacionats amb 
l’arquitectura com amb l’estil de vida 
de fa vuit-cents anys. Dins de les 
sortides programades per als alumnes, 
no hi falta la visita a Món Sant Benet.

“Món Sant Benet ens ofereix
una mirada renovada de
la història en un entorn únic”
—
Anna Díaz
Professora de secundària 

Innovem en educació
per a fomentar la 
creativitat i la imaginació
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Promovem la igualtat d’oportunitats i per això 
els nostres projectes aposten perquè cap alumne 
quedi enrere, alhora que vetllem perquè
els més talentosos tinguin l’oportunitat d’accedir
a programes exigents on podran desenvolupar
tota la seva capacitat.

Col·laborem amb institucions de gran prestigi per 
a assegurar que les escoles engeguin projectes 
innovadors que marquin una diferència en el procés 
d’aprenentatge dels alumnes i que despertin 
l’interès per a saber més.

La Fundació ofereix també en els seus equipaments 
un conjunt d’activitats que constitueix l’experiència 
educativa més avançada del país.

Escoles tàndem
El projecte consisteix en fer possible que un centre educatiu i una institució 
de referència col·laborin durant tres cursos amb l’objectiu de singularitzar el 
centre educatiu en el marc d’un procés d’innovació. Aquesta iniciativa com-
porta que tot el claustre de l’escola treballi conjuntament amb els profes-
sionals de la institució, intercanviant coneixements, experiències i material 
pedagògic. Al mateix temps, és una oportunitat excel·lent perquè les institu-
cions reflexionin sobre, com a mínim, les seves pròpies activitats educatives.

Els projectes tàndem neixen amb la voluntat de ser sostenibles a llarg 
termini. La funció de la Fundació Catalunya La Pedrera és promoure i 
gestionar les aliances entre els centres, aportar el coneixement que els 
professionals de la Fundació tenen en l’àmbit educatiu, analitzar els re-
sultats i finançar el programa.

Amb l’experiència dels darrers anys volem apostar els pròxims cursos per 
tàndems relacionats amb el món de la creació i la cultura. El curs 2018-19 
hem iniciat dos nous projectes, amb el Museu Picasso i l’Escola El Turó, 
de Barcelona; i amb el Festival Temporada Alta i l’Institut Salvador Sunyer 
i Aimeric, de Salt (Gironès). Així mateix, estem treballant per a desenvo-
lupar durant l’any 2019 un projecte transformador que hauria de tenir un 
gran impacte en tot un barri (Vila Roja de Girona), en col·laboració amb 
el Festival Temporada Alta. Plegats estem dissenyant un pla d’actuació 
del que seria un macrotàndem amb les tres escoles del barri.

Escoles tàndem curs 2018-19

Escola 

Escola Ramon Llull (Barcelona) 

Escola La Rambleta del Clot (Barcelona) 

Escola Catalunya (Sant Adrià de Besòs) 

Escola Pere Vila (Barcelona) 

Institut Salvador Sunyer i Aimeric (Salt) 

Escola El Turó (Barcelona) 

Institució 

Teatre Nacional de Catalunya 

British Council 

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 

Palau de la Música-Orfeó Català 

Festival Temporada Alta i Fundació Ciutat Invisible 

Museu Picasso 

Visita al Museu Picasso de Barcelona d'un grup 
d'alumnes de l'Escola El Turó.

Innovem en educació per a fomentar la creativitat i la imaginació
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Impacte social

Escoles tàndem 5.253

Alumnes 4.801

Professors 452

Serveis educatius 87.261

La Pedrera 29.225

Món Sant Benet 36.430

MónNatura Pirineus 13.100

MónNatura Delta de l'Ebre 8.506

Col·legi Oms i de Prat 720

TOTAL 93.234

 Beneficiaris

Una finestra oberta a experiències educatives Col·legi Oms i de Prat
La Fundació Catalunya La Pedrera ofereix un catàleg d’activitats edu-
catives diverses, adreçades principalment als centres educatius del 
país, que es duen a terme en els quatre equipaments més rellevants. És 
una oferta amb recursos tecnològics interactius que presenten els con-
tinguts de manera original, moderna, suggeridora i enriquidora, i amb 
un estil educatiu renovat que permet acostar-se a la història, la cultura, 
la natura i el patrimoni a través d’activitats que fomenten la creativitat, 
la imaginació, la participació i l’intercanvi.

La Pedrera, un dels edificis més representatius de la ciutat de Barce-
lona i del Modernisme català, seguint l’esperit transgressor amb què va 
ser creada, combina el seu programa educatiu amb activitats i espais 
que pretenen estimular la creativitat i la innovació, i ofereix una nova 
manera d’apropar-se a la història. 

Món Sant Benet és un conjunt cultural únic a Catalunya, que com-
bina una vivència intensa en història, amb el monestir de Sant Benet 
de Bages (Sant Fruitós de Bages) com a punt de partida, amb una de 
les propostes més avançades en l’àmbit de l’alimentació: la Fundació 
Alícia, que promou els bons hàbits alimentaris. La visita al monestir ofe-
reix dues propostes, una per descobrir la història mil·lenària del recinte 
monàstic, i l’altra a l’antiga residència d’estiu del pintor modernista Ra-
mon Casas.

Durant els darrers anys hem estat fent un procés de coneixement i apropament de 
l’escola cap a la Fundació, amb la voluntat de conèixer bé el projecte, oferir suport 
i garantir que es compleixen els estàndards i objectius de la Fundació. S’ha iniciat 
un procés per a tenir accés i control més fàcils dels instruments de gestió de l’escola.

Durant els darrers dos cursos, juntament amb la direcció de l’escola, hem fet 
una revisió del projecte educatiu de centre per a garantir que inclogui innovació 
educativa i que singularitzi l’escola de cara al futur i que, sobretot, asseguri que 
s’ofereix una educació de qualitat per a tothom amb esperit integrador i genera-
dor d’oportunitats.  

S’han fet diferents accions formatives i un acompanyament de l’equip directiu per 
a afrontar amb seguretat el repte de la transformació educativa, que hem fet girar 
a l’entorn de quatre grans eixos:

- En col·laboració amb la Fundació Alícia estem treballant perquè 
l’alimentació i els hàbits saludables singularitzin l’escola.

- Hem engegat un procés de formació en metodologies flexibles 
perquè el professorat se senti segur i s’atreveixi a treballar de manera di-
ferent. Aquest procés de transformació ja es fa visible a educació infantil i 
aquest curs volem consolidar-lo a la resta de l’escola. És un gir important, 
dut a terme amb seguretat, formació i molt acompanyament. 

- Per a l’aprenentatge de l’anglès, hem incorporat dos professors -un 
nadiu i una altra persona amb experiència al Regne Unit- per a augmentar 
les hores de classe en anglès i l’exposició a l’idioma a l’educació infantil i 
l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en les activitats. 

- El 2019 començarem a fer girar el quart eix sobre aprenentatge i emo-
cions. Iniciarem una formació de tot l’equip de professors per a entendre 
millor els processos d’ensenyament i aprenentatge, coneixerem aspectes 
de la neurociència que ens ajudaran a millorar la pràctica docent i facilitar 
l’aprenentatge dels infants tenint en compte les emocions.

Pel que fa al creixement d’alumnes, tot i la davallada de natalitat per la demogra-
fia de la ciutat de Manresa, on està situat el centre, hem aconseguit una matrícula 
molt encoratjadora. Creiem que el projecte desperta l’interès de la ciutat i això es 
tradueix en una alta demanda de places, que ha estat molt important també a 
l’ESO. També s’hi ha de sumar l’efecte dels moviments migratoris que han estat 
força importants, ja que Manresa és una ciutat que acull refugiats i on acudeixen 
famílies que no poden fer front a les despeses de viure a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Oms i de Prat és una escola acollidora i hem pogut oferir algunes pla-
ces a infants en situació difícil, que s’han incorporat feliçment a la vida de l’escola. 

Durant el 2018 s’ha treballat en el projecte d’ampliació i reforma d’educació infan-
til per a poder tenir un espai que permeti treballar en línia amb les noves metodo-
logies pedagògiques introduïdes. També s’ha plantejat una reforma de l’espai del 
menjador per a millorar el confort i crear nous espais d’aprenentatge vinculats a la 
cuina i l’alimentació. En el curs 2018-19 el Col·legi Oms i de Prat té un total de 720 
alumnes de P-3 a quart d’ESO.

MónNatura Pirineus és un equipament ubicat en un meravellós pa-
ratge de les valls d’Àneu (les Planes de Son, Pallars Sobirà) que ofereix 
estades d’educació ambiental, amb allotjament inclòs, en instal·lacions 
de gran qualitat. S’hi fan activitats en un entorn d’alta muntanya, adreça-
des a difondre la importància de conservar la natura i el paisatge. 

MónNatura Delta de l'Ebre, un espai singular a tocar de la llacuna 
de la Tancada (Amposta, Montsià), permet descobrir els aspectes més 
representatius de l’entorn natural i la vida en aquest territori: els ocells, 
la sal, la pesca tradicional i el paisatge canviant al llarg de les estacions.

Serveis educatius 2018 Alumnes

La Pedrera 29.225

Món Sant Benet 36.430

MónNatura Pirineus 13.100

MónNatura Delta de l'Ebre 8.506

TOTAL 87.261

Taller de descoberta de la Pedrera, que forma part de l'oferta dels Serveis educatius.
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