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Informe de la Direcció del centre

Benvolguts/des,
La comunitat educativa de l’INS Samuel Gili i Gaya i en representació la seva Junta Directiva
certifica que el treball per projectes és una eina metodològica més d’ensenyament/aprenentatge
del
nostre centre que hem anat consolidant i ampliant des del curs 2014-2015. Per
acompanyar i guiar aquest canvi metodològic el centre preveu una formació anual, Sumem
Talents, amb formadors/es que donen respostes a les necessitats emergents i, també, la
coordinació setmanal d’un Grup Impulsor que gestiona i valida tot el procés.

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar
respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu és
afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb
opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb
els altres, cal, puntualment, superar el model que presenta els aprenentatges de manera
fragmentada per disciplines. I és aquest un dels nostres compromisos com a centre, i n’és,
també, l’eix motor de tot l’engranatge que mou el disseny, l’execució, l’avaluació i la revisió del
projecte transversal que duem a terme cada any, com és el cas del projecte SMARTGILI que
us convidem a conèixer N’avala l’èxit d’aquest projecte el ressò mediàtic que va tenir; la
realització de la fira Projecta’t, que va organitzar el centre com a resposta a la tasca ben feta
del nostre alumnat, i la qual fa extensiu el projecte i els resultats a tota la comunitat educativa,
a les famílies i a la ciutat; i la participació d’alguns dels projectes als premis dels Pressupostos
participatius de l’Ajuntament de Lleida, en els quals van resultar premiats alguns d’ells per
votació popular.

A través del projecte transversal, el qual us convidem a conèixer directament mitjançant una
visita al centre, concebem el model d’ensenyament/aprenentatge d’una manera més global i
transversal en els continguts curriculars i permetem que l’alumnat gestioni el seu propi procés
d’aprenentatge i que aquest es gesti a partir dels seus interessos.
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El treball per projectes ajuda l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més
important, afavoreix un aprenentatge significatiu i sostingut en el temps.

Evidentment, aquesta metodologia de treball implica canvis significatius a l’aula: el
protagonisme dels alumnes, la concepció́ de l’aprenentatge, el rol del professorat, la relació amb
les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre l’alumnat, els canvis en
l’avaluació. Tot un repte que es agradaria presentar-vos i fer-lo extensiu a la resta de centres
com a bona pràctica eductiva.
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