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L’escola pública d’educació in-
fantil i primària de Gironella és un
centre amb més de 80 anys d’his-
tòria. La seva llarga trajectòria en
el món de l’ensenyament ha dotat
l’escola d’una experiència impor-
tant. Aquest ampli bagatge es tra-
dueix avui en dia en un tracte
professional i de proximitat amb
els seus alumnes, a través d’una
pedagogia amb valors com la con-
vivència, la sociabilitat, la partici-
pació... La manca d’espai és actu-
alment l’únic entrebanc rellevant
d’aquest centre, que fa temps que
persegueix una ampliació de les
instal·lacions. De moment, però, el
projecte continua sense poder
materialitzar-se.

Des que el nou equip directiu,
encapçalat per la directora, Tere-
sa Soler, va entrar ara fa vuit anys,
les obres per a la construcció de la
nova escola han estat el seu prin-
cipal cavall de batalla. Tot i que el
projecte està aprovat, el pla conti-
nua pendent del llum verd de la
Generalitat, que suposaria l’exe-
cució de les obres. 

El projecte consta d’una rees-
tructuració global dels equipa-
ments: l’enderroc de tres edificis,
la construcció d’un de nou i la re-
modelació dels dos edificis em-
blemàtics que hi ha ara; això per-
metria la comunicació de les zones
d’esbarjo i la incorporació de nous
equipaments, com un gimnàs,
una biblioteca, un menjador més

ampli amb cuina, etc.
Els responsables actuals del

centre no es mostren gaire opti-
mistes pel que fa a l’execució im-
mediata del projecte. Tot i que el
Govern pretenia incloure’l en els
pressupostos del 2012, l’equip di-
rectiu ho veu «difícil», com a con-
seqüència, evidentment, de la cri-
si econòmica: «som conscients
que ara com ara és complicat,
però fa molts anys que anem dar-
rere de la renovació de l’escola i la
manca d’espais és un dels nostres
principals problemes, que s’afegeix
a la dificultat de mantenir una es-
tructura envellida com l’actual»,
apunten els directius. De fet, la
pancarta que penja en una de les
entrades del col·legi, per la banda
dels jardins, ho deixa ben clar:
«ara toca l’escola». 

I parlant de pancartes. Al pati de
l’escola n’hi ha una altra, ben visi-
ble, en la qual es pot llegir: «una es-
cola, una llengua, una nació».  Es
tracta també d’una reivindicació,
en aquest cas, arran de les cone-
gudes intencions del govern es-
panyol en matèria d’immersió lin-
güística. L’equip directiu, en aquest
àmbit, ho té molt clar: «mai no
hem tingut cap problema per mo-
tius idiomàtics. Els nouvinguts
aprenen el català de seguida  i cap
família no s’ha queixat perquè no
s’ensenyi prou en castellà». En
aquest sentit, malgrat que el 30%
dels alumnes és de procedència
estrangera, la majoria ja fa més de
dos anys que resideix a Catalunya,
i per tant només el 2,5% es poden
considerar nouvinguts.

L’escola pública de Gironella
ha començat enguany el curs amb
dues novetats importants, alhora
que comunes amb la resta de cen-
tres catalans: l’eliminació de la si-

sena hora i la modificació de l’ho-
rari escolar. Per una banda, supri-
mir la sisena hora ha suposat la
instauració del SEP (Suport Esco-
lar Personalitzat), un nou instru-
ment destinat als alumnes amb ne-
cessitats de reforç. El SEP s’aplica
cada dijous i divendres a deter-
minats estudiants de primer, segon
i sisè curs, en dues matèries ins-
trumentals: català (lectura, es-
criptura) i matemàtiques. Segons
la direcció del centre, aquestes
assignatures són l’eix bàsic de l’e-
ducació i, per tant, és positiu que

determinats alumnes puguin mi-
llorar el seu rendiment en classes
suplementàries.

L’altra novetat ha estat el canvi
d’horari, que enguany ha passat a
ser de nou del matí a dos quarts
d’una del migdia, i de tres de la tar-
da a dos quarts de cinc. Aquesta
modificació ha estat instaurada
des del departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat i els res-
ponsables del centre la qualifi-
quen de «correcta».

Els darrers anys, el claustre de
mestres ha tirat endavant nom-
brosos projectes: entre les inicia-
tives de les quals estan més satis-
fets trobem el projecte d’escola
inclusiva, el projecte d’escola ver-
da (que inclou una activitat de
reciclatge d’oli per a biodièsel), el
pla Punt Edu de biblioteca, el pro-
jecte Heura (traduït en el cablejat
de tot el centre amb Internet) i el
Pla Català de l’Esport a l’Escola, en-
tre d’altres.

Pel que fa a les noves tecnolo-

gies, l’escola de Gironella no ha
quedat enrere i disposa d’un equip
informàtic considerable (ordina-
dors, projectors i pantalles tàc-
tils). Aquest any, l’equip s’ha in-
crementat amb onze nous portà-
tils. Des del centre es valora que les
noves tecnologies «són el futur»,
però que cal aplicar-les com a
«eina complementària».  En aques-
ta línia, el centre berguedà intro-
dueix diverses activitats TIC en di-
ferents àrees del programa escolar.

El professorat és un dels punts
clau de l’escola de Gironella. Ac-
tualment hi ha 16 professors, tots
amb plaça definitiva al centre.
Aquest és un element al qual la di-
recció de l’escola dóna molta im-
portància, ja que «aporta estabili-
tat quant a disseny i seguiment de
projectes». Un altre dels beneficis
destacats del col·legi de Gironella
és la seva situació. Així ho asse-
nyalen els seus responsables: «es-
tem situats en un lloc molt cèntric,
amb àmplies zones d’esbarjo i el
medi rural molt a prop».

El centre educatiu intenta tam-
bé que la proximitat entre pares i
professorat sigui una realitat. Per
aquest motiu, es fa una reunió
general abans de l’inici de curs i
cada classe té un tutor, que s’en-
trevista regularment amb els pares
dels alumnes. A més, la directora,
Teresa Soler, que  fa 22 anys que
treballa a l’escola, qualifica la re-
lació amb l’AMPA d’«excel·lent» i
assegura que la col·laboració és
«constant».

Finalment, el servei de trans-
port, juntament amb el de men-
jador, fa possible que alumnes de
la colònia Rosal, l’Ametlla de Cas-
serres, la Plana i Viladomiu Nou i
Vell puguin educar-se a l’escola de
Gironella.
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El claustre de professors de l’escola pública de Gironella té plaça definitiva, i això permet una continuïtat en el disseny i el seguiment dels projectes
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Una gran escola que ha quedat petita
La manca d’espai és el principal escull del centre públic de Gironella, que fa anys que reivindica un nou equipament

L’ESCOLA PÚBLICA DE GIRONELLA
té actualment 158 estudiants, el
2,5% dels quals són nouvinguts.
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Els alumnes de la classe de P3


