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1. INTRODUCCIÓ   

El Projecte Educatiu de l’Escola d’EL FOMENT és el document marc que ha de guiar 

l’activitat del centre i dels seus membres.  

Els seus continguts són la base per al desenvolupament de totes les altres eines i 

instruments de planificació, organització i gestió operativa de les activitats de l’Escola. 

Aquest document pretén donar resposta d’una manera clara i coherent a les preguntes 

qui som, què pretenem i com ho farem. 

       



2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. HISTÒRIA  

EL FOMENT de Girona és un projecte creixent que, des de la iniciativa privada i sense 

afany de lucre, treballa per ser un equipament sociocultural de referència tant en l’àmbit 

local com nacional. Pretén ser un complex cultural amb espais dedicats a la formació, al 

lleure, a la gastronomia, al debat, a la reflexió... amb l’objectiu de revaloritzar alguns 

dels principals elements patrimonials del país. 

El primer espai que s’obre del complex cultural d’EL FOMENT és l’Escola (març de 

2020), que neix per oferir una formació artística d’arrel tradicional basada en la dansa, 

la glosa i la cançó.  

2.2. LOGOTIP 

La O de la paraula EL FOMENT simbolitza l’enllaç de tot l’àmbit nacional, de Salses a 

Guardamar i de Fraga a l’Alguer. 

L’espardenya vol ser un element distintiu de l’Escola. És per 

això que en el logo i també en diferents espais de l’escola hi 

són presents. 

2.3. TITULARITAT 

L’Escola d’EL FOMENT és un centre de titularitat privada que obre les seves portes el 

març de 2020. 

2.4. UBICACIÓ I HORARI D’ATENCIÓ 

L’Escola està ubicada al Barri Vell de Girona, a la plaça dels Mercaders. 

L’horari previst d’atenció al públic serà de dimarts a divendres, laborables (dilluns 

tancat), els matins de 10 a 1 del migdia i les tardes de 5 a 8 del vespre. 

L’horari es modificarà a conveniència, en funció de les activitats programades als 

vespres, caps de setmana i a l’estiu. 



2.5. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 

a) La ciutat i el barri 

Girona té una població de 100.520 habitants. És la capital del Gironès, al nord-est de 

Catalunya.  

Ens trobem situats al Barri Vell amb una població de 9.409 persones (2019)* amb 1.291 

persones tenen entre 0 i 15 anys, 6.574 persones tenen entre 16 i 64 anys i 1.544 

persones tenen més de 65 anys, amb un nivell socio-econòmic mitjà-alt. 

* Dades extretes de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona 

b) Context educatiu 

La ciutat de Girona forma part del projecte de Ciutats Educadores. Els diferents governs 

locals i la pressió de la societat han aconseguit mantenir l’educació com una de les 

necessitats claus de la ciutat i per això s’ha aconseguit una xarxa educativa molt 

important: des d’escoles bressol fins a universitat, passant per xarxa de Centres Cívics, 

El Centre Cultural La Mercè, la caseta de la Devesa, l’Espai Marfà, la Casa de Cultura, 

diferents escoles d’arts de caire privat… amb les quals nosaltres intentarem fer xarxa. 

https://terra.girona.cat/apps/observatori/indicadors/#demografia/estructura-de-la-poblacio


2.6. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

a) Missió (raó de ser) 

Fomentar i bastir una societat més lliure, més justa i més humana mitjançant la dansa, 

la glosa i la cançó des d’una perspectiva nacional desacomplexada i més enllà dels tòpics 

i de les tendències dominants del moment.  

b) Visió (gran objectiu) 

Ser un agent actiu que fomenti la difusió, creació i potenciació de la cultura 

catalana esdevenint un punt de referència tant en l’àmbit local com nacional. 

c) Valors 

- Respecte envers les generacions precedents. 

- L’excel·lència i el compromís pedagògic en totes les activitats. 

- La cooperació amb tots els membres de la comunitat educativa i amb les diferents 

entitats vinculades al territori. 

- Responsabilitat territorial del patrimoni sonor i visual del nostre país. 

2.7. TRETS D’IDENTITAT  

a) Aconfessionalitat  

L’Escola d’EL FOMENT és aconfessional i respectuosa amb totes les religions. El 

respecte i la decidida voluntat d’arrelar en la tradició, que està intensament tenyida de 

símbols religiosos, farà que l’aconfessionalitat en la que es situa l’Escola de cap manera 

rebutgi el repertori religiós i les manifestacions musicals vinculades a la religió.  

Entenent que aquest és un aspecte més de l’aprenentatge funcional que l’Escola vol 

oferir, les festes d’arrel religiosa amb intensa presència musical com puguin ser santa 



Cecília, Nadal, Sant Antoni, Setmana Santa… podran tenir una marcada presència en la 

vida escolar. 

Trobem molt aclaridora l’explicació que es fa en l’article que us enllacem, i us en 

recomanem la lectura: La religiositat també és cultura 

b) Llengua vehicular d’aprenentatge 

La llengua vehicular i d’aprenentatge a l’Escola és el català.  

Es posarà un èmfasi especial en l’ús correcte de la llengua, utilitzant la terminologia 

adequada i les estructures lingüístiques pertinents, primer entre el professorat i, en 

conseqüència, amb l’alumnat per tal de donar compliment a un dels objectius de 

l’Escola. 

c) Educació en valors 

El projecte educatiu del centre també té una cura especial en el desenvolupament dels 

valors socials i democràtics que volem que marquin el nostre dia a dia: solidaritat, 

cooperació, respecte, coeducació, esforç, autocrítica, esperit d’autosuperació, estima pel 

propi cos, educació ambiental, etc. 

d) Principis pedagògics i metodològics 

A l’Escola es vol que els alumnes rebin una formació artística d’arrel tradicional des de 

totes les vessants. És per això que es considera que, a més d’una oferta estructurada en 

nivells i en àmbits (dansa, glosa i cançó), el centre ha d’oferir un conjunt d’activitats que 

permetin a l’alumne viure aquests aprenentatges des de diferents perspectives 

(audicions, sortides al carrer, participació en concerts, intercanvis, etc). 

   

https://festafesta.net/la-religiositat-tambe-es-cultura-popular/


3. OBJECTIU DEL CENTRE 

3.1. JUSTIFICACIÓ 

L’Escola neix per oferir una formació artística d’arrel tradicional basada en la dansa, la 

glosa i la cançó, presentant una proposta educativa per a famílies, infants, joves i adults 

mitjançant tallers i cursos regulars.  

S’amplia l’oferta educativa oferint un programa d’activitats i espectacles, estable i 

continu, al servei de tota la població. 

En definitiva, es vol oferir un espai que faciliti l’aprenentatge, la pràctica, 

l’experimentació i el gaudi d’aquestes arts en viu, tot compartint experiències vitals 

significatives. 

 



3.2. FORMULACIÓ D’OBJECTIUS GENERALS 

a) Objectius pedagògics 
• Promoure el respecte envers les generacions precedents i la 

revalorització del seu llegat musical i dansaire com a font de 

coneixement i de saber fer. 

• Conèixer i divulgar el repertori català posant èmfasi en l'oralitat com a 

eina de transmissió potenciant les tímbriques, el to, el gest i el caràcter 

interpretatiu de cada gènere. 

• Vetllar per l’equilibri territorial respectant i divulgant el patrimoni festiu, 

visual i sonor d’arreu del país. 

• Fomentar un espai de creació artística basada en la dansa, la glosa i la 

cançó. 

• Defensar la unitat de la llengua catalana valorant la riquesa que 

comporten les diferents variants dialectals existents arreu del territori.  

• Cercar l’excel·lència i el compromís pedagògic en totes les activitats, 

articulant una oferta educativa global i diversa. 

• Desenvolupar aprenentatges significatius i funcionals que contribueixin 

al desenvolupament personal i col·lectiu, tot enriquint el paisatge sonor i 

visual de les nostres festes. 

• Adquirir els hàbits de silenci, d’escolta, d’interpretació i col·laboració 

necessaris per fer música i dansa en grup, i ser conscients de la importància de 

l’estudi individual per al compromís col·lectiu.  

• Facilitar la participació de l'alumne en el disseny i avaluació del seu 

procés d'aprenentatge, establint a priori els objectius del curs. 



b) Objectius de projecció exterior 

• Promoure la comunicació entre els usuaris de l’escola, i amb els pares, mares 

o tutors de l’alumnat menor d’edat, per tal de garantir l’intercanvi d’informació i 

la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

• Fomentar la participació del professorat, del personal no docent, de 

l’alumnat i de les famílies en la dinamització de les diverses activitats del centre.  

• Establir vincles de col·laboració amb fundacions, entitats, associacions i 

altres tipus d’organitzacions juvenils, culturals, socials i educatives, així com amb 

els diferents ens de les administracions públiques dedicades a l’ensenyament, 

l’educació, la cultura i la dinamització juvenil i social, per tal de difondre entre 

els professionals, i a la població en general, l’expressió artística d’arrel 

tradicional.  

• Promoure intercanvis amb altres centres o contextos festius d’arreu del país, 

establint vincles o estrenyent els lligams amb altres persones i entitats. 

• Informar de forma específica sobre els estudis musicals i de dansa 

professionals als alumnes que ho demanin. 



c) Objectius de formació permanent 
• Facilitar i potenciar el treball articulat dels professionals i els aficionats 

del sector artístic. 

• Incentivar el treball professional dels professors com a enriquiment per al 

centre. 

• Fomentar projectes d’investigació i d’edició de material pedagògic i 

musicològic. 

d) Objectius socials 
• Facilitar la cooperació entre els membres de la comunitat educativa i les 

diferents entitats vinculades al territori per reforçar la cohesió i la participació. 

• Potenciar un entorn sensible envers el patrimoni festiu de la ciutat i 

del país per tal d’incidir en la millora del paisatge sonor de les festes i 

esdeveniments tradicionals i populars.   



4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. JUSTIFICACIÓ 
L’Escola neix per oferir una formació artística d’arrel tradicional basada en la dansa, la 

glosa i la cançó, presentant una proposta innovadora de formació no reglada per a 

infants, joves i adults mitjançant cursos regulars, tallers puntuals i una programació 

estable. 

L’estructura pedagògica està basada en l’edat dels alumnes i/o dels seus interessos. 

Per atendre la diversitat, el centre ofereix diferents opcions formatives i la possibilitat 

que l’alumne faci una selecció en funció dels seus gustos i disponibilitats.  

4.2. ESTRUCTURA EDUCATIVA 



4.3. CURSOS 
• En família (de 0 a 99 anys): És una proposta de cursos,  tallers 

quadrimestrals o tallers  intensius per fer en  família. Un espai per a compartir 
aprenentatges i vincles afectius a través de la cultura popular (cançons i jocs de 
falda, sardanes, nadales…) 

• Mainada (de 4 a 12 anys): Oferim uns cursos anuals entorn la disciplina de 
dansa i cançó tradicional, seqüenciat en tres nivells segons les  edats de la 
mainada. Aquests cursos, anomenats Espores, tenen una periodicitat setmanal 
d’1 o 2 hores de durada segons el nivell escollit. 

> Espores I: P4 i P5   > Espores II: 1r, 2n i 3r    > Espores III: 4t, 5è i 6è 

• Joves (de 13 a 18 anys): Aquest itinerari  està pensat per a joves que volen 
continuar formant-se  en dansa i en  cançó, i  que es volen iniciar en l’art de la 
glosa. L’itinerari complet és de 3 hores de durada repartides en dues  sessions 
setmanals. També hi ha l’opció de triar només la disciplina que es desitgi. 

• A d u l t s ( + 1 8 a n y s ) : O f e r i m u n a p r o p o s t a d e  t a l l e r s 
quadrimestrals  o  intensius  per a adults inquiets, amb la voluntat de donar a 
conèixer diferents expressions de cultura popular en l’àmbit de la dansa, la glosa i 
la cançó d’arrel tradicional. 

4.4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
L’equip humà de l’Escola està compost pel personal administratiu, pel cos de docents, 

pels responsables de coordinació i la direcció.  

L’euqip docent està pedagògicament qualificat, en formació permanent i en actiu dins el 

panorama artístic del país. 

A l’Escola es vol potenciar el patrimoni musical i dansaire de tot el territori i, en la 

mesura que sigui possible, es comptarà amb la col·laboració de professorat d’arreu del 

país.  

   



 

  

Aquest Projecte Educatiu ha estat redactat a 

Girona l’estiu de 2019 

Està en revisió constant per part de l’equip 

motor.  


