Memòria PIIE “Mestres per uns dies: Nós
Propomos”
Justificació del projecte
Ens trobem en un centre públic de 18 unitats, que desenrotlla un Projecte d’Investigació i
Innovació Educativa de Continuïtat, per segon any.
És un Projecte d’innovació molt assolit al Centre, 10 anys de realització, amb una resposta
molt ben valorada per tota la Comunitat Educativa.
Aquest projecte ja és una senya d’identitat per al CEIP Vicente Tena. Hem participat en
formacions d’altres centres i en intercanvis d’experiències d’innovació tant a la Universitat de
València com d’Alacant.
S’engloba dins de les Mesures de Millora que estem duent endavant. Destacaríem la seva
relació amb totes les Competències Bàsiques, les intel·ligències múltiples i les metodologies
més innovadores. Hem optat per introduir una forma de treball amb dinàmiques variades i
recursos humans i tecnològics, de manera que, l’alumne és el principal motor de la seva
formació i es consideren membres actius socialment.
En projectes anteriors en els que l’alumnat ha sigut “Mestres per uns dies”, hem pogut valorar
tot un procés de treball de cooperació entre alumnes, mestres i membres de la comunitat
educativa i d’altres institucions, destacant un gran treball de convivència que resulta
d’aquestes experiències així com el foment de l’autoaprenentatge.
També destacar la implicació del nostre alumnat en la millora del seu poble, buscant tot allò
que es pot treballar i presentar a l’Ajuntament per a que inicien reformes.
Presentació de participants
Aquest curs escolar, els participants han estat els següents:
D'una banda tot el professorat i tot l'alumnat del centre, el professorat dirigint el treball i els
alumnes de tercer cicle preparant les explicacions, teatres, experiments, activitats plàstiques,

el material per a les classes, els diàlegs i presentacions digitals per a les ponències a les classes
dels menuts, a l’Ajuntament i a Cascàis, fitxes de treball, murals, jocs, etc, adaptant els
continguts.
Els xiquets i xiquetes d'Infantil, primer i segon cicles de Primària, havien d’estar d’alumnes
dels seus companys més grans. Havien de realitzar tota la tasca preparada i sabíem que es
crearia un lligam fort entre tots ells, millorant la convivència al centre (aquesta part del
projecte és la que ha quedat pendent).
Després ha estat la visita a la Casa de la Cultura de Xàbia i a Cascàis, amb les exposicions del
tema treballat i de les maquetes realitzades: Remodelem el Central Cinema, per tal d’adaptarlo per com a espai d’oci jove. La repercussió social ha estat important. Queda per fer
l’exposició de les maquetes al Museu Arqueològic, per a que tot el món puga conèixer les idees
dels xiquets i xiquetes i, també, en una bústia puguen participar amb les seves pròpies
aportacions.
Recursos
Humans:
 Alumnes, mestres i tècnics de l’Ajuntament de Xàbia. Ricardo Català, decorador
d’interiors, ha participat activament, tant en explicacions a la classe com en la
realització de plànols en 3D. Pràcticament des de setembre un grup de mestres ha
format part de la Comissió de “Mestres, Nós Propomos”.
 Visita a l’Arxiu Municipal per conèixer la història del Central Cinema i recollir
material gràfic documental.
Materials:
 Pantalla multi funció, ordinadors amb accés a internet, tauletes digitals, biblioteca
del centre i llibres de text, per buscar informació.
 Material d’aula per fer murals, fitxes de treball, preparar manualitats, titelles, etc.
S’han realitzat 5 maquetes, amb cartó ploma, una per cada planta del nou edifici
que volem.

 Preparar presentacions, en power point i genially.
Procés de desenvolupament del treball i l'organització
Tot va començar al I Congrés Internacional Nós Propomos a Lisboa el 7 i 8 de setembre de
2018, vam participar un grup de mestres, pares/mares i alumes. Per a la nostra participació
comptàvem amb el suport de la Universitat de València, que ens havia convidat a formar part
d’aquest grup.
El curs passat hem pogut interactuar amb altres centres de València i Ciudad Real, presentant
els diferents treballs en què s'havia desenvolupat la nostra tasca. Tot va ser organitzat per la
Universitat de Castella-la Manxa, UCLM i es va realitzar del 4 al 6 d'abril de 2019. Valorem
molt positivament la relació de treball entre Col·legis, Instituts i Universitats i, la convivència
de tot l’alumnat participant.
En aquest curs 2019 – 2020 hem treballat amb els plànols originals del Central Cinema, que
ens va aportar l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Xàbia. També vàrem visitar els Col·legis
del casc antic del nostre poble per tal de contar amb les seves idees.
Desenvolupament del projecte:
• Funcions realitzades pels participants: assignació de responsabilitats i exercici de
tasques.
1. A principi de curs es va visionar els plànols i vàrem visitar el lloc on
s’encontra l’edifici (no es pot accedir a l’interior ja que està en estat
ruïnós).
2. Es van visitar l’Arxiu Municipal i vàrem veure fotos de dins i, espectacles
que es feien anys enrere.
3. Visites al Centre de Ricardo Català, decorador d’interiors. Ens va mostrar
un vídeo de l’interior del local tal i com està ara. Ens va portar plànols a
escala: 1cm és 1m de la realitat, per a treballar més fàcilment. A Nadal
els que demanar que buscaren formes i colors que els agradaren i que
volgueren utilitzar en aquest local. A la darrere reunió es va modificar
algun element ja que era millor localitzar-lo en un lloc més tranquil.
• Distribució temporal: calendari i cronograma d'activitats.

• Exposició de les activitats més rellevants del projecte. A les classes, corredors i
l’entrada del centre (exposició col·lectiva).
• Canvis produïts i la seua justificació (imprescindible si n'ha hagut)
Avaluació de:
Treball exposat a la Casa de Cultura de Xàbia i a Cascàis(apareix a l’annex adjunt):
https://nospropomosceipvicentetena.blogspot.com/

• LISBOA: resultat final millor de l’esperat.
https://lisboa.academia.edu/N%C3%B3sPropomos/Papers

◦ I Congresso Iberoamericano Nós Propomos! Del 7 al 12 de setembre de 2018
◦ Nota premsa Lisboa
◦ Esquema presentació alumnes. Presentació en PDF
◦ Publicació del llibre “Geografia, Educaçao e Cidadania, per la Universitat de Lisboa.
Nosaltres participem amb l’article: “Xàbia, ¿es posible vivir en un pueblo más
sostenible?
◦ Gravació exposició alumnat al Congrés
• CIUDAD REAL: resultat final millor de l’esperat.
http://www.nosotrosproponemos.com/

◦ Seminari Formatiu a la UCLM, el 4 d’0ctubre de 2018. Fotos seminari.
◦ Criteris d’avaluació per a la selecció de treballs. Tribunal Mestres del centre (finals
del primer trimestre).
◦ Selecció definitiva dels que ens representaran a la UCLM. Tribunal: regidora
d’educació, representant d’AMJASA, mestres del centre (també jubilats).
◦ Resums enviats (principi segon trimestre):
▪ Resum cinquè
▪ Resum sisè
◦ Nota premsa treballs UCLM.
◦ Nota premsa U.A.
◦ Exposició Consell dels xiquets, Ajuntament de Xàbia
◦ Fotos Ciudad Real, dels dies 4, 5 i 6 d’abril.

• CASCÀIS, 6 i 7 de març de 2020: estàvem tot l’alumnat espanyol desplaçat a Portugal
però, no estava l’alumnat portuguès (havia començat el confinament allí a Portugal).
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139668767345994&id=436754513033132
https://www.miciudadreal.es/2020/03/08/los-escolares-del-programa-nosotros-proponemos-deciudad-real-y-javea-llevan-sus-propuestas-a-estoril/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/los-escolares-del-programa-nosotrosproponemos-de-ciudad-real-y-javea-llevan-sus-propuestas-a-estoril/

◦ Exposició assaig a la biblioteca municipal de Cascàis divendres 6 de març.
◦ Exposició Cascàis (al final va ser a Estoril), amb representants de la Universitat de
Lisboa, Ajuntament de Cascàis, mestres de Portugal, Universitat de Castella la
Manxa, Ajuntament i col·legis de Ciudad Real i Miguelturra i, els mestres i alumnes
de Xàbia, CEIP VICENTE TENA.
•

AL CENTRE. “Mestres per uns dies”, 16, 17 i 18 de març. Estava tot preparat però,
no s’ha pogut realitzar. http://www.vicentetena.org/projecte-innovacio-mestres-per-uns-dies/

DIFUSSIÓ DEL PROJECTE PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU.
http://socialsuv.org/30-aniversario/
http://socialsuv.org/newsantiguo/i-trobada-dexperiencies-dinnovacio/

https://youtu.be/4ROD1A0znQY

http://www.vicentetena.org/2019/11/20/la-universitat-de-valenciasinteressa-en-la-setmana-dactivitats-complementaries-pels-projectes-dinnovacio-que-esrealitzen-al-ceip-vicente-tena-de-xabia/

Conclusions i aspectes assolits i millorables del projecte
• Hem pogut comprovar amb satisfacció l’èxit del treball realitzat amb el projecte
“Mestres per uns dies: Nos Propomos”.

S’han complit i superat les nostres

expectatives en la primera part del projecte i s’ha creat una metodologia de treball
que ens aporta tant als docents com a l’alumnat un entusiasme i una gran motivació

per continuar buscant formes de treball que siguen significatives i amplien i reforcen
la preparació dels nostres xiquets i xiquetes cap a una formació integral i encaminada
a formar persones competents en totes i cadascuna de les vessants humanes. No hem
pogut realitzar la segona part del projecte, dedicada a fer de mestres amb els
continguts adaptats per a treballar amb els nivells des de 3 anys fins 4t de primària que
teníem programada per l’ultima setmana de març.
• Hem pogut comprovar com els xiquets i les xiquetes han desenvolupat diverses
competències, han augmentat les seues capacitats, han creat estratègies i han
adquirit coneixements amb els companys d’altres centres quan han explicat les seves
idees per a la remodelació i han demanat la participació de tots els iguals. Hem
constatat el grau de cooperació i els vincles que s’han creat entre ells diferents
alumnes dels diferents centres del casc antic de Xàbia. Ha sigut una experiència
notablement enriquidora.
• També ha estat perfecte d’exposició davant els responsables municipals i la Universitat
de València, així com la final a Cascàis, davant altres alumnes i representants de
diferents sectors socials.
• Els objectius programats s’han assolit íntegrament en la primera fase però ha quedat
pendent l’última, durant la Setmana Cultural “Mestres per uns dies” que s’ha preparat
però no s’ha desenvolupat.
• A més, enguany l’alumnat ha continuat treballant i implicant-se en la millora del seu
poble.
• PENDENT. Prepararem una exposició de maquetes, al Museu Soler Blasco de Xàbia,
que està junt al Central Cinema, per a que tot el poble i la gent que ens visita al llarg
de l’estiu puga veure les idees dels nostres xiquets i xiquetes i participar, si es té alguna
idea innovadora (en una bústia que posarem a l’efecte).
• PETICIÓ. Continuar el proper curs i, tots els que vinguin per davant, amb la realització
d’aquest projecte que tant il·lusiona i tants beneficis, a nivell competencial, rep el
nostre alumnat.

