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“Col·laborar i establir vincles entre nosaltres permet sinergies de treball molt positives que
beneficien tant l’escola com l’entorn”

 Enguany és el 7è any consecutiu que l’Ajuntament de Vilafranca organitza i ofereix
accions d’orientació, formació, ocupació i dinamització comunitària al Barri de
l’Espirall, amb l’objectiu d’activar els veïns i veïnes del barri i millorar la seva qualitat
de vida. Com valoreu aquest pla especial de foment de l’ocupació al barri de l’Espirall?
És un pla que valorem molt positivament ja que permet a alguns veïns formar-se i fer
pràctiques en un entorn proper. Calen activitats i plans com aquests per activar a les
persones que ho necessitin.
 Fa 7 anys que acolliu alguna persona de pla d’ocupació o d’algun programa de
formació i treball, fent suport a l’escola en el funcionament i la dinàmica del dia a dia.
Perquè trobeu interessant aquesta col·laboració?
Perquè permet establir un vincle entre l’escola i l’entorn, en aquest cas el veïnat del
barri, a partir d’una activitat totalment significativa i enriquidora. És una oportunitat de
poder establir sinergies de col·laboració i treball compartit envers a l’aprenentatge i
inquietuds de l’alumnat.
 Què penseu que aporta, a les persones que acolliu, el pas per la vostra escola?
A les persones que acollim els hi permet tenir un contacte directe amb un centre
educatiu del barri, coneixent-lo i podent donar un suport molt necessari. Al mateix
temps els permet poder veure i viure com es desenvolupen les tasques diàries d’aquells
àmbits en que s’estan formant. Ara faré servir una frase típica, però com sempre es diu
“Val més una imatge (la pràctica) que mil paraules (la teoria)”.

 Quins són els aspectes que valoreu més positivament de totes les persones que han
anat passant al llarg d’aquests anys?
Cada una d’elles aporta el seu granet de sorra i deixa la seva empremta. L’aprenentatge
és mutu. Des de l’escola sempre s’ha valorat molt positivament el fet de poder acollir i
col·laborar en aquest programa.
 Una característica en comú a totes aquestes persones que heu acollit al llarg d’aquests
anys és que es formen treballant, és a dir, a través de l’aprenentatge productiu, de
l’aprendre fent partint dels propis coneixements i habilitats. Quina visió en teniu
d’aquesta metodologia?
El millor aprenentatge és la pràctica. La vida en sí, és un aprenentatge continu i com
millor es pot aprendre i adquirir uns coneixement si no és posant en pràctica allò que
hem après.
 Animaries a totes aquestes persones que heu acollit a seguir formant-se i treballar en
el món de la formació?
De fet, és el que hem anat fent fins ara. Tenim coneixements que, alguns d’ells, després
de l’estada a l’escola i diferents trobades, han seguit formant-se. Actualment és molt
important una formació permanent i continuada per adaptar-nos als canvis constants de
la nostra societat.
 I per acabar, una frase que per tu defineixi el docent d’escola i altra l’ensenyament
escolar.
Una frase que defineixi al docent?: ”Un mestre és una brúixola que activa els imants de
la curiositat, el coneixement i la saviesa en els alumnes”. (E. Garrisson)
I una frase que defineixi l’ensenyament escolar:
“Un dels principals objectius de l’educació ha de ser ampliar les finestres per les que
veiem el món”. Arnold Glasow.
L’escola Mas i Perera, ubicada al Barri de l’Espirall, Escola
Pública de Vilafranca del Penedès, nascuda el curs 1980/81,
nom de la qual fa homenatge a l’escriptor i periodista Pere
Mas i Perera. L’escola porta anys col·laborant amb el Servei
d’Ocupació i Formació acollint persones contractades per
l’Ajuntament en un pla d’ocupació a través d’un programa
de formació i treball, per fer suport en el dia a dia de
l’escola tant als infants com als professionals que hi
treballen. Es tracta d’una col·laboració mútua en que
l’escola compta amb un suport durant uns mesos de l’any, que permet a la persona contractada
formar-se i ampliar la seva experiència professional.

