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QUÈ HEM
ACONSEGUIT
Aquest any hem continuat fent somnis realitat:
entre els nous projectes destaquen l´ampliació de
l’oferta formativa en més activitats i més hores

1153

2.470 persones
565 socis 148

nous inscrits

participants
col·laboradors voluntaris

297

hores de formació a la setmana
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1. NOVES APORTACIONS

Gràcies a l´esforç de persones voluntàries,
participants i de tota la comunitat del barri
de la Verneda, hem pogut continuar
creixent, aportant noves activitas amb la
mateixa qualiat de sempre i amb el segell
inclusiu i democràtic de la nostra entitat.
AMPLIACIÓ DE L´OFERTA FORMATIVA
Durant l´any 2013 hem treballat per poder
fer realitat els somnis dels i les participants
acordats en diferents espais de decisió com
els Consells de Centre i les Jornades, i això
s’ha materialitzat en noves activitats:
ALFABETITZACIÓ FINANCERA: Degut al nou
context socioeconòmic, tal com indiquen
les recerques científiques més importants
en educació i tal com s’havia acordat en un
Consell de Centre, s’ha creat el taller
d’alfabetizació financiera, on les persones
aprenem habilitats i coneixements sobre
finances personals per realitzar de manera
competent la gestió de la pròpia economia
i la relació amb les entitats financeres.

hem consolidat el grup de portuguès
inicial.
NOU GES: Hem creat un altre grup de
preparació de la prova lliure en Educació
Secundària, en horari de tarda per tal de
respondre a la realitat dels participants que
no podien en un altre horari. D’aquesta
manera, tenimi dos grups de GES, un de
17h a 19 i un altre de 20h a 22h, realitzant
classes diàries de dilluns a divendres.
VOLUNTARIAT AMERICÀ
Durant aquest 2013 ens hem incorporat al
programa de voluntariat universitari del
CEA Study Abroad-Barcelona. D’aquesta
manera hem comptat amb un dues
voluntàries nord-americanes, que han
col·laborat a les classes d’anglès intermedi
i de la tertúlia literària dialògica en anglès.
Per una altra banda, un equip de quatre
voluntàries més ha realitzat una campanya
de captació de fons per la nostra entitat,
recollint prop de 500€.

NOVES LLENGÜES: El compromís d’Àgora
en l´aprenentage de llengües com a mitjà
per l´inclusió social i laboral, ha estat
present des dels nostres inicis. A la ja
extensa oferta de llengües, aquest any hem
tornat a recuperar el grup d’àrab inicial i
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NOU MATERIAL TECNOLÒGIC

PREMI COMPROMIS DEMOCRÀTIC

L´escola sempre ha lluitat per donar la
millor qualitat educativa i per aquest motiu
des de fa 10 anys hem anat incorporant
pissarres digitals com a mitjans per ajudar
a l’excel·lència educativa. Dins el projecte
d’una escola informatitzada, aquest 2013
hem instal·lat una pissarra digital nova a
l’aula 6 i hem renovat dos projectors.

A l’any 2013, l’Associació de persones
participants Àgora, ha guanyat el Premi
Compromís Democràtic, en la modalitat
associativa, que ha concedit per primer cop
el Departament de Governació i Relacions
Internacionals.
Àgora ha estat distingida per la seva
contribució a la millora de la qualitat
democràtica pel projecte “La Verneda-Sant
Martí, una àgora de democràcia”. El Premi,
va ser lliurat a mans de la vicepresidenta
del Govern, Joana Ortega, en un acte al
Palau de la Generalitat. El jurat va valorar
la tasca d’Àgora per basar-se “en la
participació ciutadana, la solidaritat
intergeneracional i els drets humans. El
projecte aposta per la inclusió de les
persones adultes sense titulació i en risc
d'exclusió social, així com per la gestió
democràtica com a eix transversal de totes
les activitats de l'associació, combinant els
instruments clàssics de les associacions
democràtiques (assemblea i junta de
govern) amb altres espais de participació
que mantenen viu el projecte i l'obren a les
persones del barri i de l'entorn”.
Aquest premi ens anima a continuar amb la
nostra tasca i a seguir impulsant el model
democràtic d’educació de persones
adultes.
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QUI SOM
L’Associació de persones participants Àgora és una
associació sense ànim de lucre formada i gestionada per
persones adultes sense titulacions acadèmiques superiors.
L’objectiu era, i encara és, la defensa del dret a la
educació que tenen totes les persones al llarg de tota la
seva vida, la promoció de la capacitat de gestió i
organització a través de la participació i sempre
emfatitzant especialment a tots aquells col·lectius més
desfavorits i en risc d’exclusió social.
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Carol D. Lee, Northwestern University (USA)
i
vice-presidenta
AERA
(American
Educational Research Association).

John Comings. Director del National Center
for the Study of Adult Learning and Literacy.
Harvard University (USA).

Juan Manuel Escudero. Catedràtic de
Didàctica i Organització escolar. Universitat
de Murcia.

“El vostre exemple és inspirador i
reconfortant”

“Un lloc que serveix tant per la ment
com per el cor”

“La suerte de vivir un tiempo de
sueño con personas que soñaron”

“L'esperit de Freire està ben viu. El vostre
exemple és inspirador i reconfortant. El vostre
treball forma les bases fonamentals per la
participació i el lideratge democràtic. En el
nostre món cada vegada més divers, el que
feu és un model per a tots nosaltres. He vist
moltes coses a mostrar quan torni a Chicago”.

“He visitat centenars de centres d’educació
de persones adultes en tot el món però el
projecte de La Verneda-St. Martí destaca en
els meus records perquè és un lloc tant
d’aprenentatge seriós com de diversió.
Aquestes dues qualitats el fan un lloc que
serveix tant per la ment com per el cor.”

“He tenido la suerte de vivir un tiempo de
sueño con personas que soñaron hace
tiempo y todavía lo siguen haciendo. Es un
lugar de humanidad, ideales, solidaridad,
cultura i civismo”.

Nen de 9 anys, la seva mare, d’Ucraïna,
participa al projecte de Formació de Famílies

“Anem a la mateixa escola i a la
mateixa hora”
“A mi em va agradar molt quan la meva mare
va anar a aprendre català per primera
vegada. Vaig pensar que era molt bona idea
que aprengués el mateix idioma que jo.És
molt divertit perquè anem a la mateixa escola
i a la mateixa hora. Vaig dir-li que m’agradava
com parlava en català i que estava molt
orgullós d’ella. Ella es va emocionar. El català
li serveix per ajudar-me a fer els deures i per
entendre a la gent catalana.”

Paco Martínez. Participant .

“Se tiene claro que todos tenemos
algo que aportar a los demás.”
“Se aprende de lo que explica el profesor
pero también se aprende de los demás
participantes. No tienen ni punto de
comparación con el colegio o el instituto que
había estudiado. No podía hacer cosas en
grupo ni ayudar a mis compañeros. Aquí, en
cambio, se tiene claro que todos tenemos
algo que aportar a los demás.”

Fernando Verano. Participant.

“Descubrí que era capaz de poner
interés en el estudio y que me gustaba
aprender”
“Fui simplemente a sacarme un título. A las
dos semanas de empezar las clases cambié
el chip. Descubrí que era capaz de poner
interés en el estudio y que me gustaba
aprender. Ahora entiendo por qué hay cientos
de personas en lista de espera para
inscribirse ”
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2. QUI SOM
L'eina bàsica per la representació de
l'escola i per la participació són les
associacions de persones participants,
Àgora i Heura, aquesta específicament de
dones. Les associacions de participants
formen part integral del Projecte educatiu
de l'Escola i són els seus portaveus.
Des de les associacions s'està treballant per
aconseguir:
 Fomentar
el
desenvolupament
integral de totes les persones.
 Afavorir la presa de consciència crítica
de tots i totes.
 Potenciar la participació en les
activitats per afavorir la incidència en
el propi entorn (barri, comunitat,
treball,...) perquè a través de la
participació comunitària s'incideix
progressivament en el procés de
transformació social.
 Desenvolupar
els
mecanismes
d'autoevaluació,
d'autoestima
i
d'autodefensa personal en front dels
aspectes de dominació.
 Generar la participació de les persones
participants en la gestió i organització
del propi procés formatiu a partir
d'una pedagogia activa i renovadora.
 Conjugar la relació interpersonal amb
l'aprenentatge.
 Desenvolupar
l'adquisició
de
tècniques, actituds, capacitats i hàbits
per un procés continuat de formació i
autoaprenentatge.
 Fomentar el desenvolupament de la
capacitat de comunicar-se.
 Potenciar els coneixements adquirits
de les persones adultes per la seva
participació i col.laboració en la
formació d'altres persones.
 Potenciar el reconeixement cultural,
social i ideològic dels sectors oprimits
per incidir contra la desigualtat de tot
tipus: social, cultural, sexual, etc.

El desenvolupament d’aquest projecte
educatiu s’ha convertit en un punt de
referència no tan sols en l’àmbit de
l’educació de persones adultes sinó també
com a model de renovació pedagògica.
Història
L’associació va néixer en el si d’un barri
obrer creat a partir dels anys cinquanta i
seixanta per acollir les onades migratòries
de persones que es traslladaven a
Barcelona. De camps i horts va passar a
tenir una població d’unes seixanta mil
persones en molt poc temps. Aquesta zona
presentava moltes carències en serveis
públics com urbanisme, sanitat, transport,
educació, etc. En aquest context, les
pròpies persones es van mobilitzar per
poder reclamar aquests serveis davant les
administracions públiques aconseguint, en
els anys següents, moltes millores en
aquests àmbits. Una de les demandes que
es va reivindicar va ser la necessitat d’una
escola de persones adultes, ja que el nivell
educatiu de la població era molt escàs i les
necessitats formatives eren moltes.
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Fruit d’aquestes reivindicacions veïnals i
dels moviments socials dels seixanta va
néixer el projecte educatiu i social que en
aquests anys ha promocionat Àgora. Un
projecte
compromès
amb
el
desenvolupament social i educatiu del barri
en un primer moment però que, al llarg
dels anys, ha traspassat mars i fronteres i
s’ha estès a nivell nacional, europeu i
internacional.
Els participants de l’entitat: l’eix
fonamental de l’entitat
Som la única escola de persones adultes
organitzada per les mateixes persones que
vénen a aprendre: les persones
participants. A la nostra organització ja fa
més de vint anys que vem superar la idea
d’alumnes i sempre parlem de persones
participants, que són totes aquelles
persones sense titulacions acadèmiques i
que no reben cap remuneració per la seva
implicació en l’educació d’adults. Elles són
les protagonistes de la nostra entitat, tant
a nivell de prendre decisions com
d’evaluar totes les activitats i promoure la
seva implicació educativa.
El perfil dels beneficiaris de les activitats és
molt divers, tot i que prioritzem les
persones adultes en risc d’exclusió social
que no han aconseguit els nivells educatius
o de qualificació bàsics o persones en
situació de desigualtat degut a motius
socioeconòmics. Tot això sempre atenent
especialment
a
dones,
persones
nouvingudes o persones amb discapacitat.
Aquest curs, han participat directament de
les activitats de l’entitat un total de 2470
persones. D’aquestes, 1153 persones han
participat per primera vegada de les
activitats mentre que 1317 eren antics
participants.
Els participants han estat de procedències
molt
diverses,
persones
de
68
nacionalitats diferents han passat per
Àgora durant l’any 2013.

El voluntariat, un pilar bàsic
Les persones voluntàries han estat i són un
dels pilars bàsics en el funcionament
d’Àgora. Fomentar el voluntariat és
sinònim de major diversitat de persones
col·laboradores a l’entitat, augment de les
activitats que s’hi realitzen i major
participació de les persones del barri que
en fomenten la cohesió. Tot això sense
oblidar que la major participació de
persones a l’entitat significa créixer, donarse a conèixer i emprendre nous camins. És
per aquest motiu, que esdevé tan
important consolidar el present projecte en
l’entitat.
Els perfils de les persones voluntàries del
projecte són molt variats, fet que
augmenta significativament la diversitat en
l’entitat, millorant la convivència i
fomentant el diàleg.
L'edat i situació socioeconòmica de les
persones col·laboradores és molt variada,
tot i que té una característica comuna:
totes són persones adultes i pensen que la
transformació de la societat no és possible
sinó t’impliques en la construcció d’una
societat més humana i justa i que parteixi
del respecte als Drets Humans i que, com
diu el Manifest del Voluntariat, han pres
una opció solidària i han dedicat una part
del seu temps lliure a promoure la
dinamització comunitària.
La diversitat de cultures també és un punt
a tenir en compte en el perfil del
voluntariat de l’entitat. Els canvis
demogràfics i les migracions produïdes els
últims anys són factors clau en l’augment
de persones procedents d’altres països i
això fa que hagi estat voluntat de l’entitat
comptar amb aquestes persones entre el
voluntariat de la mateixa amb la intenció
de millorar el funcionament i poder
atendre les necessitats formatives reals
d’aquests col·lectius.
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Formació de voluntaris i voluntàries:
L’associació Àgora promou el voluntariat
des de tres perspectives diferents:
1. El voluntariat a partir de la
participació: Moltes persones de
l’associació desitgen compartir amb
els seus companys i companyes les
seves habilitats i coneixements
després o paral·lelament al seu procés
de formació. A aquestes persones els
facilitem que paulatinament es
responsabilitzin d’activitats i d’aquesta
manera la seva pròpia experiència i el
seu exemple reverteix en benefici de
les altres persones.
2. El voluntariat com formació: per
moltes persones joves el voluntariat
en la nostra associació forma part del
seu desig de treballar en àmbits
socials i de complementar la seva
pròpia formació com a educadors, per
exemple, en una entitat que té una
gama d’activitats formatives molt
àmplies.
3. Altres formes de voluntariat: Altres
persones, des de professors i
professores d’universitat a persones
del barri, districte i ciutat molt
diverses, s’ofereixen per col·laborar
amb l’associació d¡altres formes molt
diverses.

La col·laboració té molts àmbits diferents.
Va des d’ajudar en tasques de secretaria i
en
àmbits
administratius
o
de
comptabilitat fins encarregar-se d’una
tertúlia musical, de cursos de llengües,
d’accés a la universitat o dels nivells
inicials. En tot cas, sempre fem una
formació prèvia que tenen els següents
passos
i
anomenem
“ruta”
del
col·laborador/a:







Informació general respecte el
projecte educatiu (1 sessió)
Coneixement pràctic de les diverses
activitats que es desenvolupen, que
dura aproximadament un mes
(aquests dos passos es modifiquen per
les persones que han participat en
l’escola, ja que coneixen la entitat i la
seva metodologia).
Col·laboració en una activitat concreta
(la
resta
del
curs).
El/la
col·laborador/a, en funció de la seva
disponibilitat, escull el grup i/o tasca
que més s’adapti a les seves habilitats
o preferències.
Participació
regular
en
les
coordinacions i altres activitats de
formació comunes a totes les
persones col·laboradores (formació
permanent).
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PERFIL DELS NOUS PARTICIPANTS

1153
NOUS
INSCRITS
AL 2013
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QUÈ FEM
La nostra activitat està centrada en possibilitar
a les persones adultes l’accés a la formació i la
cultura. Cada setmana fem més de 297 hores
d’activitats gratuïtes, de dilluns a diumenge, de
9h del matí a les 22h de la nit.
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3. QUÈ FEM

FORMACIÓ D´AFLABETIZACIÓ,
NEOLECTORS I CERTIFICAT

Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)
persones amb alguna discapacitat.

Entenem per formació inicial o bàsica tot el
procés que va des de l’alfabetització
instrumental a la formació general (mitja i
avançada), incloent habilitats de lectura,
escriptura, càlcul, coneixement del medi,
etc., sempre des de la perspectiva i les
necessitats de les pròpies persones
adultes. A Àgora, aquests cursos són
fonamentals per aconseguir que totes les
persones puguin saber llegir, escriure i
utilitzar aquestes eines per la seva vida
quotidiana, personal, social i laboral.
Aquesta formació és totalment gratuïta i la
inscripció està oberta tot l’any.

Desenvolupament durant l’any 2013:
Durant aquest any hem dut a terme un
total de 9 grups de formació inicial,
agrupant tots els nivells formatius:
Alfabetització, Neolectors i Coneixements
Instrumentals (antic certificat). Aquests
grups s’han realitzat en tres franges
horaries.

El col·lectiu de destinataris ha estat
exactament el que preveiem, persones
sense titulacions acadèmiques i que tenen
grans necessitats formatives, donada
l’actual situació sociolaboral en la qual es
valora enormement l’adquisició de
titulacions acadèmiques que demostren
coneixements teòrics. Dintre d’aquest gran
grup, hi ha col·lectius que són
especialment vulnerables, com per
exemple les dones, les persones
immigrants, aquelles que es troben dintre
del Programa Interdepartamental de la

o

Activitats Complementàries:
Sortida nivells inicials. La sortida anual que
cada any es realitza per les persones de
nivells inicials (alfabetització, neolectors,
certificat, català i castelà oral) es va
realitzar a la ciutat de Terrassa, per tal de
conèixer el procès d’industrialització català
a través de la visita al museu de la
tecnologia de la ciutat. També es va
aprofitar per fer una visita guiada pel
centre històric de la ciutat, recentment
remodelat.
ACTIVITAT
Alfabetització
Neolectors
C Instrumentals
TOTAL

PERSONES
63
65
78
206
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FORMACIÓ EN LLENGÜES PER A
PERSONES IMMIGRADES
L’aprenentatge de la llengua del país és
una demanda bàsica per les persones
immigrades perquè els afavoreix l’entrada
al mercat laboral, però també per a
comunicar-se i poder desenvolupar-se
plenament en el país d'acollida. Per això, a
Àgora desenvolupem l’aprenentatge de les
llengües oficials (català i castellà).
Desenvolupament durant l’any 2013: La
formació en llengües s’ha realitzat a partir
de temes d’interès i significatius on
s’introdueixen continguts de caire lingüístic
(lèxic i gramàtica) i sociocultural.Els dos
grups de castellà oral s’han realitzat en els
següents horaris: un, els dilluns, dimecres i
divendres de 17 a 19h i, l’altre, els
diumenges de 16.30 a 20.30h durant tot el
curs.
Els grups de català oral s’han realitzat en
col·laboració amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística de Catalunya
(CPNL), d’aquesta manera hem pogut
realitzar 12 grups de 45h (7 grups de nivell
B1 i 5 de nivell B2) de formació en llengua
catalana.
ACTIVITAT
Castellà Oral
Català Inicial
TOTAL

PERSONES
346
187
533

aprenentatge de llengües acostuma a tenir
un cost elevat i no és accessible per tota la
població. Els sectors de població més
desfavorits sovint queden fora d’aquesta
oferta formativa, perdent així oportunitats
respecte a altres sectors de població que
poden optar a aquest accés. A Àgora estem
potenciant
el
coneixement
gratuït
d’idiomes com anglès, francès, àrab,
alemany i xinès.
Desenvolupament durant l’any 2013:
S’han organitzat diversos grups de llengües
estrangeres en funció de la demanda i la
disponibilitat de col·laboradors. Per aquells
idiomes més sol·licitats, com l’anglès, s’han
organitzat grups a diferents nivells i horaris
per garantir la oportunitat d’assistència als
participants. També s’ha fet extensible
l’aprenentatge d’idiomes al cap de
setmana, oferint anglès (dissabtes) i xinès
(diumenges) per tal d’afavorir el seu
aprenentatge a persones amb dificultats
horàries.
1.

2.

3.
4.

FORMACIÓ
ESTRANGERES

EN

LLENGÜES

No només les llengües oficials ajuden a la
promoció sociolaboral sinó que cada
vegada és més valorada l’aprenentatge de
qualsevol llengua. De tota manera, aquest

5.

Anglès: 3 grups de nivell inicial
(9.30-11.30h, 19-21h i dissabtes de
18.30 a 20.30h)i un grup d’anglès
de preparació per la prova de nivell
intermedi de l’Escola Oficial
d’Idimoes (dimecres 20-22h).
Francès: un grup de nivell
d’iniciació oral i escrita, els dimarts
de 17-19h.
Àrab: un grup d’iniciació oral i
escrita, els dimecres de 20-22h.
Alemany: un grup d’iniciació oral i
escrita, els dijous de 17-19h.
Xinès: un grup d’iniciació oral i
escrita, els diumenges de 10 a 12h.

El total de persones participants en aquests
nivells de 331 persones, distribuïdes tal
com mostra la següent taula:
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ACTIVITATS
Francès
Anglès
Alemany
Xinès
Àrab
TOTAL

PERSONES
50
193
44
19
25
331

SUPORT PER LA PRESENTACIÓ A
PROVES LLIURES

Durant aquest any 2013 s’ha portat a
terme per primera vegada aquesta
preparació en horari de tarda. Per tal de
respondre a la realitat dels participants que
no podien en un altre horari. D’aquesta
manera, tenimi dos grups de GES, un de
17h a 19 i un altre de 20h a 22h, realitzant
classes diàries de dilluns a divendres i s’hi
ha
preparat
les
asignatures
de
Matemàtiques, Català, Castellà, Anglès,
Ciències Socials i Ciències Naturals.
3. Suport a l’examen de Selectivitat

1. Formació a la prova de majors de 25
anys per accedir a la Universitat
Amb l’objectiu que totes les persones
tinguin l’oportunitat d’arribar a una
formació superior i garantir la formació al
llarg de la vida, organitzem de manera
continuada la preparació per a les proves
d’accés a la Universitat per a majors de 25
anys.
Ha estat organitzat en un grup que va
assistir cada dia de la setmana, de dilluns a
divendres, en l’horari de 20-22h, i alguns
dissabtes al matí quan es va anar acostant
el termini d’exàmens, amb la finalitat
d’aconseguir un major èxit en el resultat de
la prova d’accés.
2. Formació per la prova lliure del Graduat
d’Educació Secundària

Els mesos d’abril i maig s’ha organitzat un
grup per donar suport a les persones que
es preparaven per l’examen de Selectivitat,
provinents de cicles formatius de Grau
Superior. S’han organitzat classes de les
següents
assignatures:
Geografia,
Matemàtiques aplicades a les Ciències
Socials i Literatura castellana (de dilluns a
dissabte).
4. Suport en l’examen teòric del carnet de
conduir
Aquest curs també s’ha protat a terme un
grup de suport per l’obtenció de la teòrica
del carnet de conduir amb l’objectiu que
les especificitats lingüístiques del contingut
de la teòrica no siguin un impediment
perquè les persones que ho desitgin puguin
obtenir-la.

ACTIVITATS
Accés majors de 25 anys
Preparació lliure GES
Selectivitat
Carnet de conduir
TOTAL

PERSONES
79
36
30
26
171
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FORMACIÓ DE FAMÍLIES

nens/es a l’hora de fer deures, per
exemple.

L’associació Àgora, en col·laboració amb la
FAPAC (Federació d’Ampes de Catalunya),
el districte de Sant Martí i el Consell Escolar
Municipal de Barcelona ofereix la
possibilitat de formar als familiars de nens,
nenes i joves escolaritzats en algun dels
centres educatius del Districte de Sant
Martí.
El projecte de Formació de Famílies és un
projecte iniciat al setembre de 2009 sota el
lema “aprenem nosaltres, elles i ells
aprenen”. Es dirigeix a pares, mares i
familiars dels nens/es i adolescents
escolaritzats en els centres educatius del
districte de Sant Martí (guarderies, escoles
i instituts) que vulguin formar-se i
aprendre.
El desenvolupament del projecte està
basat en aportacions científiques de gran
rellevància. Les investigacions demostren
que la participació dels familiars en
processos de formació també incideix en la
millora del procés educatiu dels seus fills i
filles.
Totes les activitats es realitzen als mateixos
centres on els nens i nenes estan
escolaritzats/des, en els horaris que millor
convinguin al centre i a les famílies
(coordinació amb l’AMPA de l’escola).
La Formació de Famílies es compon de tres
blocs:
1 . Tallers específics: són activitats
específiques, en funció de les demandes
concretes dels familiars i/o dels propis
centres. Poden ser molt diverses: idiomes,
alfabetització, TIC, etc.
2 . “Aprenem nosaltres, aprenen
ells i elles”: treballem per adelantat
respecte al calendari escolar dels alumnes,
els continguts de les classes en les quals es
troben els nens i nenes de primària o
secundària, amb la finalitat d’afavorir i
millorar el suport que les famílies donen als

3 . “Tertúlies literàries dialògiques”: és
una activitat cultural i educativa basada en
la lectura compartida. Es tracta d’una
experiència de diàleg igualitari, reflexió i
aprenentatge instrumental a partir de la
lectura dels clàssics universals. A partir de
la tertúlia literària es donen diversos tipus
d’aprenentatge, ja sigui idioma, literatura,
TIC’s, etc.
Des dels seus inicis el projecte s’ha difós
directament en les escoles aprofitant que
les famílies van a deixar als nens i nenes
tant al matí com a la tarda. Durant aquest
any hem dut a terme formació de famílies
a l’Escola Brasil, a l’Escola Catalònia, a
l’Escola Els Porxos, a l’Escola Bac de Roda i
hem començat a fer-ne formació a l’Escola
de Els Horts, una nova comunitat
d’aprenentatge amb un total de 56
persones participants.
Activitats complementàries
Com
formació complementària de
l’aprenentatge en l’aula, l’entitat organitza
activitats i sortides alternatives que
complementen l’aprenentatge en relació
als temes tractats a les classes, els quals,
en molts casos, són iniciatives pròpies de
les persones participants i que l’entitat
ofereix facilitats perquè la seva
organització sigui possible.
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TERTÚLIES LITERÀRIES
DIALÒGIQUES

Galeano, José Luis Sampedro, entre molts
altres.

“Les explico esto para que ustedes
confirmen, haciendo lo que hacen, que
escribir no es una pasión inútil, y que esta
tentativa de comunicación merece la pena.
El libro se realiza en quien lo lee, y en él o
ella se multiplica. Si no fuese por el lector,
que da vida a la voz del escritor, el libro no
sería más que una cosa muda, un objeto
muerto. Y estoy seguro que Onetti y Joyce
están muy contentos de estar aquí,
hablando con vosotros, vivos en las
palabras que escribieron y en los libros que
dejaron. Y aunque ninguno de los dos lo
confesará, porque son un par de tipos
entrañables disfrazados de puerco espín,
también estoy seguro que están muy
contentos de comprobar que mentían. Os
envío un abrazo y os deseo muy felices
comuniones.”
Eduardo Galeano

Aquesta línia d’actuació de la entitat té
com un dels seus objectius principals el de
fomentar l’accés a la cultura i promoure les
activitats que amplien els coneixements
culturals de les persones participants.
Aquests grups són molt actius i es
dediquen a buscar actes culturals on acudir
i d’aquesta manera complir l’objectiu de
foment i promoció cultural.

Les
tertúlies
literàries neixen
en el marc de
l’Associació
Àgora a principis
dels
anys
vuitanta i fins
consolidar-se
com una de les
activitats
de
foment de la
lectura amb més
prestigi internacional. La pràctica educativa
es concreta en la lectura amb clàssics
universals per part de persones
participants d’educació inicial i bàsica de
persones adultes. En sessions de dues
hores setmanals i amb la metodologia de
l’aprenentatge dialògic, persones que
provenen d’alfabetització estan llegint
llibres de Kafka, Lorca, Sartre, Dante,
Neruda, Proust, García Márquez, Joyce,
Petrarca, Shakespeare, Homero, etc.
L’activitat està avaluada i reconeguda per
escriptors com José Saramago, Eduardo

Desenvolupament durant el any 2013:
- 4 grups de tertúlies literàries universals
en castellà (els dilluns). En aquests
grups organitzats en diferents horaris
(9:30h, 15h, 17h i 20h), i al llarg
d’aquest any, s’han llegit, entre altres,
obres com:
 Artículos, Larra
 Viejas Historias de Castilla-la Vieja,
Miguel Delibes
 Papá Goriot, Balzac




-

El jardín de los cerezos, Chejov
Doña Rosita la soltera, Lorca
Los Miserables, Victor Hugo

3 grups de tertúlies literàries universals
en català (els dimarts). Els tres grups
s’han realitzat en tres horaris diferents
(9.30h, 17h i 20h). En aquests grups
s’han llegit, entre altres, obres com:
 La Ilíada, Homer
 Mirall trencat, Mercè Rodoreda
 L’auca del Senyor Esteve, Santiago
Rusiñol
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La metodologia de les tertúlies literàries
també es pot aplicar a altres arts. Durant
l’any 2013 s’ha realitzat un grup de
tertúlies musicals un dia per setmana
(dilluns), durant dues hores i al llarg de tot
el curs acadèmic. A les tertúlies musicals es
substitueix la lectura d’obres clàssiques per
l’escolta i la interpretació de peces
musicals (òperes, concerts, sarsueles, etc.)
clàssiques de compositors de renom:
Wagner, Bach, Mozart, Txaikovsky,
Chopin, Mahler, Puccini, etc.
ACTIVITATS

Hi ha diferents formes de participar de la
formació en TIC que Agora ofereix, totes
elles de forma gratuïta:


A través de reserva d’ordinador per
l’autoformació:
les
hores
d’autoformació fomenten l’ús dels
ordinadors i de les tecnologies. Es
tracta d’hores lliures en les que els
i les participants disposen d’un
període
de
quatre
hores
distribuïdes al llarg de la setmana
per poder practicar i aprendre les
múltiples
possibilitats
de
l’ordinador en funció de les seves
pròpies
necessitats.
La
característica principal d’aquesta
activitat és que cada persona aprèn
a partir dels seus propis interessos
i necessitats, d’acord al seu propi
ritme de aprenentatge, però en
cooperació amb altres persones.



A través dels cursos gratuïts que
organitzem trimestralment: Cada
mes i durant tot l’any (d’octubre a
juliol)
es
realitzen
cursos
d’introducció a la informàtica.
Aquests
cursos
comprenen
l’aprenentatge de programes tals
com el sistema operatiu Windows,
programes del Office (Word, Excel,
Power Point) i Internet. Aquestes
sessions van dirigides a persones
que han utilitzat poc l’ordinador o
que no l’han utilitzat mai.



A través dels Grups de treball de
tecnologies: Els grups de treball
estan composats per persones que
comparteixen un interès comú per
un mateix tema, sigui aquest el que
sigui. L’objectiu principal d’aquests
grups es aprendre a utilitzar les TIC
a partir del seu us com eina de
treball.

PERSONES

Tertúlia lit. dialògica
universal

96

Tertúlia lit. dialògica català

53

Tertúlia musical

23

Tertúlia d’art

32

TOTAL

204

FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Des de 1999 la nostra associació gestiona
un Punt de Tecnologies del Projecte Òmnia
promogut pel Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. El Punt Òmnia és un aula de
tecnologies per la formació i l’accés a les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) adreçat a col·lectius en
situació d’exclusió. L’aula de tecnologies
està oberta de dilluns a diumenge de 9:00
a 22:00 ininterrumpidament (de dilluns a
divendres) i de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a
20:30 (dissabtes i diumenges), tots els dies
de l’any amb la finalitat de que cap
persona es quedi sense accés gratuït a les
TIC i a Internet.
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Total de persones participants:
1408 persones participants.
23568 utilitzacions.

Xarxes socials
Facebook

Twitter

Seguidors fins a 31/12/2013: 641
persones

Seguidors fins a 31/12/2013: 672
seguidors
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FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL
La formació en el lleure és un sector de
gran rellevància en el segle XXI, ja que
s’entén que el benestar de la persona
passa pel gaudi del seu temps lliure. Moltes
persones s’adrecen a Àgora amb la finalitat
de fer diferents tallers, tant de tècniques
artístiques variades, balls, educació física,
ioga o astrologia, on passen dues hores a la

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Com
formació complementària de
l’aprenentatge en l’aula, l’entitat organitza
activitats i sortides alternatives que
complementen l’aprenentatge en relació
als temes tractats a les classes, els quals,
en molts casos, són iniciatives pròpies de

setmana fent
personal.

una

activitat

d’interès

Desenvolupament durant l’any 2013:
S’han dut a terme un total de 21 tallers
relacionats amb la formació artística i
cultural. La durada de cada taller és de
dues hores, distribuïdes durant diferents
dies i horaris al llarg de la setmana.
Total de persones participants en l’activitat
de formació artística i cultural: 893
persones participants.

les persones participants i que l’entitat
ofereix facilitats perquè la seva
organització sigui possible.
Desenvolupament durant l’any 2013: Les
activitats complementàries a la formació
realitzades durant l’any 2013 van ser les
següents:

Festa final de curs
DATA: 14 de Juny.
LLOC: Rambleta del carrer Selva de Mar, Centre Cívic Sant Martí.
DESCRIPCIÓ: l’activitat es va desenvolupar des de les 17h a les 20h. A la Festa Final de Curs es
presenten tots els grups que han realitzat formació durant l’any exposant el que han treballat
(el taller de pintura ha exposat els seus quadres al públic, el grup de tertúlies han realitzat una
tertúlia pública, els grups de ball han fet la seva actuació, etc.).

Setmana Cultural
DATA: 17, 19 i 20 de Març.
LLOC: Diversos
DESCRIPCIÓ: Les activitats organitzades en el marc de la Setmana Cultural del primer
trimestre de l’any han estat relacionades amb la temàtica de dona, aprofitant la celebració
del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Així hem tingut una xerrada sobre el llibre “El
velo elegido”, amb la seva coatura, Lena de Botton, que ens va parlar sobre dona i igualtat de
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diferències. Una altra xerrada va estar centrada en el projecte Mujer a Mujer de la Fundació
Vicente Ferrer, que va tractar obre la situació de la dona a la Índia i com les associacions
locals treballen i lluiten per millorar la situació. També en el marc de la Setmana Cultural es
va aprofitar per fer una taula rodona d’actualitat sobre els Centres d’Internament
d’Immigrants, els CIEs, i visites culturals com la del Centre Artístic Sant Lluc.

Sant Jordi
DATA: 23 abril
LLOC: Rambleta de selva de Mar
DESCRIPCIÓ: Per la festivitat de Sant Jordi, des d’Àgora es van organitzar diferents activitats
de celebració de la diada. Pel matí es va fer una ballada de sardanes i un intercanvi de llibres, i
per la tarda, es va instal·lar de nou el punt d’ntercanvi de llibres, a més de fer una tertúlia
literària dialògica, amb poemes i fragments de textos clàssics, acompanyats de cançons amb
musicacions d’alguns dels poemes. Aquests actes van comptar amb la col·laboració del Centre
Cívic Sant Martí.

Setmana Cultural
DATA: 17, 18 i 19 de Juny.
LLOC: Diversos
DESCRIPCIÓ: En aquesta ocasió la setmana cultural va aglutinar tot d’activitats diferents
proposades a iniciativa dels grups classe: Així es va realitzar una passejada pel barri a proposta del
grup de condicionament físic, visites al Museu d’Història de la Immigració de Catalunya a proposta
dels grups de nivells inicials, visita al Museu nacional d’Art de Catalunya o al Cosmocaixa a
proposta dels grups de tertúlies. Per un altra costat, vem organitzar dues taules rodones; una per
conèixer el sistema d’intercanvi de coneixements i una segona per reflexionar sobre què tenen en
comú les religions organitzada pel grup de diàleg interreligiós. I finalment, també dins de la
setmana cultural, es van fer sos videofòrums, un a proposta del grup de dones on vem treballar el
documental produït per FACEPA de Les altres dones i un segon sobre El gran Gatsby.

Viatge Final de Curs 2013
DATA: 27, 28 i 29 de juny.
LLOC: Madrid-Toledo: Ruta del Quixot.
DESCRIPCIÓ: El viatge de final de curs ha tingut com a eix temàtic el llibre clàssic de El Quixot, de
Miguel de Cervantes. Així, el recorregut s’ha planificat per tal de descobrir els llocs que van
inspirar a Miguel de Cervantes per la realització d’aquest clàssic de la literatura. En aquest sentit,
vam visitar el lloc de naixement de Miguel de Cervantes: Alcalà de Henares; vàrem tenir
l’oportunitat de visitar la ciutat de les tres cultures: Toledo i alguns dels seus monuments
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emblemàtics com l’Alcàzar de Toledo o la Catedra, i poblacions com El Toboso o Consuegra on
s’inspiren passatges fonamentals com la trobada amb la Dulcinea o la lluita amb els molins de
vent. Per finalitzar el recorregut, vam visitar el Real Sitio d’Aranjuez a partir del qual vam
organitzar una tertulia musical amb el Concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo.

PROJECTES EUROPEUS:
L'Escola ja fa temps que està a Europa.
Hem participat i participem de diferents
projectes, alguns d'ells d'àmbit europeu.
Això ens permet intercanviar experiències,
difondre el nostre model, crear xarxa
associativa i fer accions compartides amb
altres països.
Durant el 2013 hem estat treballant en el
marc de cinc projectes europeus
relacionats
amb
diversos
ámibts,
especialment amb les TIC:
CONNECT. Té com a objectiu conèixer com
les persones amb risc d’exclusió social
poden aprendre diferents coneixements
mitjançant un aprenenatge informal fent
ús de la tecnologia.
Life 2.0. La seva finalitat és el disseny de
serveis de geoposicionament per a
persones grans sense dependències.
Worthplay. El seu objectiu és desenvolupar
un joc centrat en l’adquisició de les
competències bàsiques de la societat de la
informació entre les persones grans
sentaquestes les protagonsites des de

l’inici del procés en el disseny d’aquest
joc.
METIS. El projecte europeu “METIS:
Satisfent les necessitats de co-disseny dels
docents
mitjançant
Entorns
d’Aprenentatge Integrats” incideix en la
millora de les pràctiques educatives que
duem a terme en diferents centres

educatius, oferint eines tecnològiques
d’alta qualitat que ajuden en la planificació
i disseny de les classes que impartim.
METIS busca analitzar la viabilitat i
possibilitat en l’aplicació d’aquestes eines
tecnològiques en tres sectors educatius
específics: educació per a adults, formació
professional i educació universitària.
MOMA. El projecte europeu
“MOMA:
Mètode
Montessori
d’Orientació i Motivació de persones
Adultes” vol explorar si els principis
de Montessori també poden aplicarse en la formació de persones
adultes i, en particular, si és possible
crear un entorn d’aprenentatge en el
que les persones adultes es puguin
sentir lliures per expressar la seva
personalitat.

The Social Capital School. Aquest
projecte neix de la necessitat
concreta dels pares d’iniciar un
diàleg amb el món de l'escola
(sobretot amb els professors), sobre
com educar junts a nens i nenes
ciutadans actius que s'ocuparan de
diferents funcions aplicant diversos
contextos i enfocaments educatius.
El projecte vol crear espais de
reflexió, experimentació i intercanvi
entre els adults, la gent gran i els
joves que participen en l’educació
dels nenes i les nenes per aconseguir
un
desenvolupament
de
la
comunitat per a la inclusió.
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COM HO FEM
Totes les persones som iguals i tothom té veu.
Té el mateix valor l'opinió d'un professor
d'universitat que la d'una persona analfabeta
que participa al Projecte, ja que els arguments
que es donen per defensar les propostes
plantejades han d'estar basades en pretensions
de validesa i es rebutgen les pretensions de
poder.
23
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4. COM HO FEM

Aprenentatge dialògic
Diàleg igualitari:
El diàleg igualitari es dóna a tot arreu i
sobre qualsevol tema: la forma de fer les
classes, les activitats que es duen a terme,
els continguts dels mòduls, etc. Totes les
propostes són discutides, negociades i
matisades.
Així es donen situacions com la de decidir
fer un mòdul que els coordinadors
proposaven que no és fes. Aquest fet seria
impensable en altres models on els
professors utilitzarien els mecanismes de
poder que tenen per imposar la seva
decisió. El diàleg es produeix de manera
fluïda i apareix en qualsevol moment: al
passadís, en una classe, durant una festa o
en un Consell de Centre. Dit d'una altra
manera, portem el món de la vida a un
espai que tradicionalment pertany al món
del sistema.
Transformació:
Els principis de l'aprenentatge dialògic
comporten un procés de transformació.
Persones analfabetes que fan exposicions,
fracassats escolars que han accedit a la
universitat, o persones que no participaven
en projectes socials i educatius i ara són les
impulsores d'entitats, en són exemples. La
implicació en moviments col·lectius i la
influència en el seu entorn han estat fruit
d'un model basat en el diàleg i en la
transformació.
També treballem i aprenem amb les
persones
que
presenten
alguna
discapacitat (ja sigui física, psíquica o
sensorial) per la transformació de la seva
situació. Intentem ajudar a superar totes

les barreres amb les quals es troben per
accedir a espais culturals i educatius en un
ambient de plena igualtat amb la resta de
participants. D'aquesta forma oferim
possibilitats
d'adquirir
una
major
autonomia i una transformació de l'entorn
ja que aquesta convivència acaba fent que
totes les persones siguem iguals.
Creació de sentit:
Aquest funcionament permet superar
també la pèrdua de sentit pròpia de la
modernitat tradicional. A través de la
participació, la solidaritat, el diàleg i els
trets representatius que defineixen el
projecte, es dóna un procés de creació de
sentit. La persona que ve a aprendre a
llegir i escriure descobreix que, a més, té
un espai de relació i la possibilitat de
participar activament en el projecte
aportant el seu coneixement i cooperant
amb els altres: no només aprèn a llegir sinó
que organitza la setmana cultural,
col·labora amb els altres participants i
s'entrevista amb el regidor del districte per
aconseguir finançament per a una nova
activitat. Aquest procés en el que entra la
persona ajuda a la persona a desenvolupar
unes capacitats d'autonomia, de reflexió,
de gestió i d'organització que els aplica no
només en l'àmbit acadèmic sinó en tots
aquells que configuren la seva vida:
familiar, personal, laboral,veïnal, etc.
Dimensió instrumental:
Cal remarcar que aquest ambient de diàleg
no es fa en detriment de l'aprenentatge,
ans al contrari l'afavoreix. L'aprenentatge
instrumental és un dels objectius del
projecte.
Les
persones
decideixen
dialògicament què volen aprendre i sempre
decideixen que volen aprendre el màxim:
tots aquells coneixements que els permetin
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accedir a altres estudis, millorar la seva
situació laboral o organitzar una nova
entitat. Exemple d'això seria el gran
nombre de persones que havien estat
etiquetades com a fracassades escolars i
que després de passar per l'escola han
accedit a la universitat.
Igualtat de diferències:
Aquest procés de valoració de la cultura
pròpia per assolir aquells coneixements de
la cultura dominant que permeten no
quedar-ne exclosos s'insereix dins del que
anomenem igualtat de diferències. De la
mateixa manera que totes les habilitats són
valorables i valorades, totes les cultures
són igual de vàlides i cal que les respectem,
però això no ha d'implicar l'exclusió social.
En el cas de les persones que pertanyen a
una cultura amb una tradició literària oral,
l'opció no ha de ser ni continuar sent
analfabetes ni aprendre la literatura
dominant, sinó adquirir els coneixements
necessaris per poder expressar la seva
cultura en les formes prioritzades per la
societat, i compartir els sabers de les
diferents cultures a través del diàleg. En els
grups,
diferents
persones
gitanes,
marroquines, xineses o paies comparteixen
els seus sabers i decideixen col·lectivament
quines coses volen aprendre per poder
expressar-les i quins coneixements i valors
de les altres cultures els són útils.
Intel·ligència cultural:
Només es pot aconseguir això si es parteix
de la base que tothom té capacitat per
aprendre i ningú no té dèficits: tothom té
intel·ligència cultural. Les persones sabem
coses diferents que hem après en
contextos
acadèmics,
pràctics
o
cooperatius. Hi ha qui ha après història a
l'escola, qui ho ha fet treballant
d'administratiu en un arxiu o qui ho ha fet
comentant pel·lícules amb un grup d'amics.
Per tant, tothom és intel·ligent com ho

demostra el fet que ha après allò que ha
necessitat en els contextos en què ha
participat, que en molts casos no són
acadèmics. Si partim de les habilitats
acadèmiques excloem aquelles persones
que no les posseeixen. Pel contrari, partir
de la intel·ligència cultural implica utilitzar
habilitats pràctiques, acadèmiques i
cooperatives. Un exemple d'això seria quan
els participants d'un grup de llengua poden
recitar poesies tradicionals o cantar
cançons populars que han après al llarg de
la vida (habilitats pràctiques i cooperatives)
encara que no sàpiguen què és la mètrica i
la rima. El coordinador pot explicar aquests
conceptes (habilitats acadèmiques) i
proposar activitats sobre el tema.
D'aquesta forma les persones participants
no només aprenen una habilitat acadèmica
sinó que valoren els seus coneixements
previs i es fan conscients de la seva
capacitat de creació cultural.
Solidaritat:
En aquest context de diàleg se superen
factors exclusors com, per exemple, que
cadascú vagi a la seva. Uns participants
ajuden als altres en els aspectes que
coneixen més, assessoren la coordinadora
del grup sobre com ha de fer les classes per
què tothom assoleixi els objectius o
participen en una campanya per
aconseguir que les persones analfabetes
accedeixin al projecte. El poder o el diner,
que són mitjans propis del món del
sistema, són substituïts per la solidaritat.

Grups interactius
Per tal de dur a terme les activitats
educatives, fomentem que a les classes i
tallers es formin grups interactius, és a dir,
petits grups de participants en els que les
persones s'ajuden, s'ensenyen i col·laboren
entre elles. Aquests grups afavoreixen la
solidaritat, el diàleg entre iguals, l'expressió
dels coneixements implícits i de les
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habilitats i de la intel·ligència cultural de
totes les persones. D'aquesta forma, la

Valentina

ayuda

a

Fernanda. “Va en la última
columna ¿verdad?” “Diría
que sí, fíjate dónde está la
tilde”.
Y

juntas

conclusión

llegan
de

a

la

que,

efictivamente, deber ir en
la última columna, la de
palabras esdrújulas.

classe no està centrada en la figura de la
persona dinamitzadora.
Els grups interactius és una innovació
metodològica que estem duent a terme a
l'escola.
Tothom
comparteix
el
coneixement i l'explicació: els qui coneixen
un raonament o contingut el reforcen
explicant-lo als companys i els qui no el
sabien l'aprenen més fàcilment perquè
l'explica un company o una companya. Això
es degut a que una persona que ha fet el
mateix procés d'aprenentatge pot facilitar
estratègies que ajuden l'altre persona en
aquest aprenentatge. Aquesta manera
d'organitzar la classe beneficia a tothom: el
que rep l'ajuda en un moment donat i que
la dóna perquè també reforça i aprèn
millor allò que ja sap. D'aquesta manera es
superen els desnivells que es puguin donar
i s'avança conjuntament cap als objectius
fixats d'una forma més ràpida.
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ON TREBALLEM I AMB QUI
L'àmbit primer d'incidència i participació de l'escola
és el barri barceloní de La Verneda. L'escola canvia
amb el barri i el barri amb l´escola, d'aquesta manera
millorem la situació social i educativa de la seva
población. Pero afortunadamet no estem sols en aquesta
tasca, ens acompanyan altres entitats amb als que
treballen conjuntament amb els mateixos objectius.
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5. ON TREBALLEM I AMB QUI
Institucions amb les que hem
treballat i col·laborat:
Hem recolzat el desenvolupament de
nombrosos projectes i la col·laboració amb
altres entitats i administracions, mitjançant
convenis o projectes concrets. Durant el
2013, aquestes entitats han estat les que a
continuació llistem:
AMB QUI COL·LABOREM
Centre Cívic de Sant Martí
VERN, Coordinadora de entidades de la
Verneda
Fundació Pere Mitjans
Institut d’Educació Secundària Miquel
Tarradell
Institut d’Educació Secundària Salvador
Seguí
CREA (Centre Especial de Recerca en
Teories i Pràctiques superadores de
desigualtats)
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Consorci per a la Normalització Lingüística
Federació Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)
Xarxa de Comunitats d’Aprenentatge

Xarxa Òmnia
Escola de persones adultes Nossa Senhora
de Fátima (Brasil)
CMET Paulo Freire (Brasil)
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(Brasil)
Generalitat de Catalunya (diferents
departaments).
Lifelong learning programme. DG
d’Educació i Cultura. Comissió Europea
ON PARTCIPEM
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
Consell de Barri de Sant Martí
Consell de Dones del Districte de Sant
Martí
Consell Escolar del Districte de Sant Martí
Consell Escolar Municipal de Barcelona
Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona
AEPA (Associació d’Educació de Persones
Adultes)
FACEPA (Federació d’Associacions Culturals
i Educatives de Persones Adultes)
CONFAPEA (Confederación de Asociaciones
y Federaciones de participantes en
educación y cultura)
Consell Nacional de Dones de Catalunya
Federació Catalana del Voluntariat Social
Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica
INCAVOL (Institut Català del Voluntariat)
Red de Comunidades de Aprendizaje
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COM ENS
ORGANITZEM
La comunitat d’Aprenentatge de l’Escola de Persones
Adultes de la Verneda Sant Martí és un projecte
democràtic i plural on les decisions les prenem totes
les persones implicades en la comunitat mitjançant la
participació, el diàleg i el consens.
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6. COM ENS ORGANITZEM
públics, no en espais privats en els
que no poden ser rebatuts.

Escola democràtica:
Entenem que participar és intervenir,
prendre part, aportar, escoltar i ser
escoltat, actuar... en tots els àmbits i espais
de l’escola: a l’aula, a les comissions, en la
confecció dels ordres del dia de les
reunions etc. La participació per a nosaltres
no és un fet puntual com quan s’aixeca la
mà per votar, sinó que és una actitud que
inclou totes les persones, tots els espais i
tots els processos des de l’inici al final.
El diàleg i el consens són la base de la
nostra organització a través de la
democràcia deliberativa. En aquest diàleg i
consens incloem la nostra pluralitat social i
cultural per tal de construir uns acords que
assegurin que les nostres decisions i
actuacions poden ser vàlides més enllà del
nostre entorn més proper.

Alhora per fer una participació real i activa,
en tots els espais de participació òrgans de
decisió i coordinació tenim uns criteris de
dinamització que són:




Per tenir una democràcia deliberativa, en
el sí de la nostra escola han de donar-se si
més no aquests criteris:









Partim d’uns principis bàsics, que
es refereixen a uns drets per igual
de totes les persones, com són, els
Drets Humans i la Declaració dels
Drets de les Persones participants
en Educació de Persones Adultes.
Totes les persones han de tenir les
mateixes oportunitats per fer les
seves aportacions.
La
comunicació
ha
d’estar
motivada per la força dels millors
arguments.
Els acords presos amb aquestes
condicions han de respectar-se.
Els desacords han d’expressar-se
als espais de debat i decisió





Tots els òrgans de decisió i
coordinació estan organitzats entre
les tres entitats que constitueixen
la comunitat d’aprenentatge; per
tant qualsevol membre de les
diferents entitats pot introduir
qualsevol punt a l’ordre del dia de
les reunions.
Tots els òrgans de decisió i
coordinació són oberts a tothom:
persones i entitats del barri,
persones participants, voluntaris,
persones que treballen a les
diferents entitats, persones del
consell assessor de la comunitat
d’aprenentatge,
També
les
administracions i representants de
la comunitat poden participar-hi, si
s’escau.
Tots els òrgans de decisió i
coordinació han de desenvoluparse respectant l’ordre del dia i la
seva hora d’inici i final.
En tots els òrgans de decisió i
coordinació intentem escoltar i que
pugui intervenir el màxim de
persones possibles, per això
procurem no fer intervencions
massa llargues i donar prioritat a
les persones que en el sí de la
mateixa reunió encara no hagin
intervingut.
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Com entitat d’Utilitat Pública
creiem que s’han de crear espais de
participació democràtica on les persones
participin activament de la gestió de
l’entitat. Al llarg de la nostra existència
hem desenvolupat uns sistemes de gestió
que han demostrat la seva eficiència i
adequació al procés democràtic, social i
educatiu que portem a terme.

altres, a les següents persones: la
presidenta de la Plataforma contra
les violències de gènere, Montse Vilà
i representants de l’Associació Grup
d’Homes en Diàleg. També s’han
treballat temes d’interès de l’entitat,
com l’avaluació a l’escola, el
tractament de la diversitat a l’escola
o la priorització de somnis de les
Jornades.

Cal destacar que aquests òrgans de
participació, representació i gestió
constitueixen un sistema innovador i de
demostrada eficàcia, desenvolupats per
Àgora per donar “veus als que no la tenen”
i fomentar la igualtat, que s’està estenent
per tot el món. Totes aquestes decisions es
duen a terme en els espai de participació
que es detallen a continuació:


Assemblea General. És l’espai més
important de decisió de l’entitat i on
participen tots els seus socis i sòcies.
Entre d’altres temes, l’Assemblea
General permet presentar el
tancament econòmic de l’entitat i el
pressupost de l’any. Cada dos anys, i
seguint els estatus, és també l’espai
per la renovació dels càrrecs de la
Junta de l’Entitat.



Coordinació setmanal en la que
totes les persones que treballen a
l’associació es troben per avaluar,
analitzar i organitzar el dia a dia de
l’associació. Aquesta reunió està
sempre oberta a les persones
participants.



La Coordinació Mensual té lloc el
primer dimarts de cada mes i hi
estan convidades totes les persones
vinculades a Àgora que vulguin
formar-ne part, i esdevé un espai de
formació específic per als i les
col·laboradors/es. En aquest espai
convidem
a
una
persona
representant d’entitats vinculades a
l’educació i al treball en societat.
Durant el 2013 hem convidat, entre



Cada mes i mig organitzem el Consell
del
Centre.
Es
realitza
alternativament en horaris de
matins, tardes i nits per facilitar
l’assistència de tots els participants.
El Consell de Centre és el òrgan de
màxima representació i decisió, pel
que es treballa prèviament amb els
participants l’ordre del dia a treballar
al Consell. D’aquesta manera,
tothom pot aportar les seves idees,
coneixements i percepcions sobre el
tema, vetllant per la igualtat entre
tots i totes els/les participants.



L’associació celebra la seva Junta una
vegada al mes i també està a oberta
a la participació dels participants i
col·laboradors.
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A mitjans de curs, realitzem les jornades de
reflexió i somni, que enguany van ser el 9
de març de 2013. Les jornades són l'espai
participatiu on totes les persones que
formen part d'Àgora (participants,
col·laboradors) somien l'escola que volen.
Més d'un centenar de persones es van
trobar al Centre de Serveis a les
Associacions Torre Jussana de Barcelona

per dialogar i fer propostes al voltant del
tema de fons, en aquest any reflexionant
sobre les actuacions d’èxit educatiu que es
donen a l’entitat. El fil conductor es va
desenvolupar mitjançant un treball en gran
grup i grups de treball. L'acte va tenir el
punt àlgid quant la gent vam començar a
somiar, on van sortir moltes idees que
s’inclouen al Pla Anual de l’entitat.
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Gestió Democràtica
Un conjunt d’activitats com les que s’han
descrit en les funcions anteriors implica
una determinada organització funcional. Al
mateix temps,

al barri. El grup multicultural es
reuneix una vegada al mes i s’ha
establert com a espai de diàleg
perquè persones de totes les
procedències pugin intercanviar
impressions i opinions respecte
aquells temes que més els
interessen.

Foto de grup de les persones participants
en les Jornades de reflexió d’Àgora
Les Comissions:
Les comissions es van encarregar de portar
a terme les tasques que es proposen des
dels òrgans de decisió. Totes les comissions
estan formades per participants, persones
voluntàries i treballadors/es de l’entitat.
Destaquem les activitats que han portat a
terme les següents comissions:


Grup
Multicultural:
el
grup
multicultural és el col·lectiu format
per persones de diversos orígens,
que treballa per la promoció de la
diversitat cultural a la nostra entitat i
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Festa del Dia Internacional dels Drets Humans
DATA: 14 de Desembre
LLOC: Centre cívic Sant Martí
DESCRIPCIÓ: La Festa dels Drets Humans del 2013, que es va organitzar des de l’Associació
Àgora va comptar amb actes culturals i participatius durant la tarda del dia 14 de desembre. A
primera hora de la tarda es va realitzar una Jornada Antirumors, i tot seguit es van realitzar
tallers d’intercanvis d’idiomes, tallers de denúncia com de l’entitat Stop Bales de Goma, un
taller familiar de la Xarxa Comunitària de la Verneda o un joc interactiu dels Drets Humans.
També vem comptar amb quatre concerts musicals, en primer lloc un cantautor de Polònia
resident al barri, el grup d’havaneres Sotileza, un altre cantautor col·laborador de l’entitat i
per acabar un concert de swing i jazz, que va acompanyar el sopar de germanor multicultural.



Comissió d’activitats: Aquesta comissió coordina i organitza les activitats culturals i
lúdiques de l’entitat, ja siguin aquestes de caràcter intern com de desenvolupament
comunitari. Participar a la Festa Major, organitzar les setmanes culturals o sortides al
teatre són algunes de les activitats que s’organitzen des de aquesta comissió.

Festa Major barri Sant Martí
DATA: del 4 al 17 de novembre 2013
LLOC: Barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona
DESCRIPCIÓ: celebració de la festa major en col·laboració entre les diverses entitats del barri.
Àgora ha col·laborat en la planificació, organització, muntatge, materials i recursos humans i
realització de la festa. També ha organitzat i portat a terme diverses activitats pròpies de
l’Escola d’Adults, com per exemple: “Per Sant Martí s’estrena el vi”, activitat cultural que, tal i
com diu la dita, tracta la tradició del vi (pregó, dites populars de Sant Martí, berenar amb vi i
dolços, i altres activitats relacionades). Un altre activitat en la que va col·laborar Àgora va ser
el Sopar de Germanor, així com el matí de Festa Major i la tradicional paellada.
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Enterrament de la Sardina
DATA: Dimecres 13 de febrer
LLOC: Barri de Sant Martí de Provençals de Barcelona
DESCRIPCIÓ: Com cada any, Àgora ha dinamitzat la tradicional diada de “l’enterrament de la
sardina”, una processó de planyideres (dones de negre que ploren i acompanyen a la sardina)
conjuntament amb la resta de persones que van sortir del Centre Cívic a la plaça on es va fer
la sardinada.
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Grup de dones: El grup de dones treballa temes relacionats amb els interessos i
propostes relacionades amb la formació i la millora general de la situació de les dones.
Entre d’altres, participa activament en les activitats del Consell de Dones del Districte i
en activitats socials relacionades amb el tema de gènere tals com la violència de gènere,
la millora en les pensions de viudetat.

Actes commemoratius: Dia de la Dona
DATA: Del 4 al 15 de Març.
LLOC: Centre Cívic de Sant Martí
DESCRIPCIÓ: Àgora va participar en els diferents actes de celebració del dia internacional de
la dona treballadora organitzat a nivell de districte pel Consell de Dones del Districte, així com
als organitzats des de la Generalitat de Catalunya.

XVIII Trobada Literària
DATA: 13 de Març
LLOC: Centre Cívic de Sant Martí
DESCRIPCIÓ: Aquesta era la XXI edició de la trobada literària en el marc de les celebracions
del 8 de març. Aquest any, l'encontre literari portava per títol "dona i crisi", amb l'objectiu de
d’afavorir les xarxes de solidaritat de les dones en la present situació de crisi social. En un acte
realitzat a la sala d'actes del Centre Cívic de Sant Martí, es van llegir i reflexionar els diferents
escrits presentats per les persones participants de l’entitat, per acabar otorgar els diplomes a
totes les participants i a tots els participants de la trobada literaria.
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FACEPA, CONFAPEA i Moviment per
l’Educació Democràtica d’Adults
Àgora participa activament en el moviment
per l’educació democràtica de persones
adultes. És membre fundador de Federació
de Associacions Culturals i Educatives de
Persones Adultes (FACEPA) i, a través de la
FACEPA, participa en la Confederació de
Federacions i Associacions de Persones
Participants en Educació i Cultura

Democràtica (CONFAPEA). Des de les dues
entitats es promou l’educació i la cultura
com instruments per donar veu a les
persones adultes que tradicionalment han
estat més excloses: aquelles que per
diferents circumstàncies no han pogut
accedir o van haver que abandonar
l’educació bàsica. Des de FACEPA i
CONFAPEA es promouen anualment
diferents activitats (sortides, jornades,
congressos, etc.).
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RECONEIXEMENT DEL
NOSTRE TREBALL
La nostra intensa tasca social i educativa fa que
cada cop més es valori per part de les
administracions el que estem fent i el com ho
estem fent. A més tenint un important
reconeixement internacional i estem influint en
investigacions i el pensament universitari que
defineixen i teoritzen sobre práctiques educatives
de futur.
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7. RECONEIXEMENT DEL NOSTRE TREBALL
VISITES
L’Associació Àgora rep i/o acudeix a actes
d’explicació del projecte a una mitja de
cinc per mes. Els actes d’explicació del
projecte poden ser diversos:




Explicació del projecte a la seu
d’Àgora:
hi
assisteixen
setmanalment
estudiants,
persones interessades en conèixer
el projecte, institucions que volen
treballar amb la nostra entitat, etc.
Explicació
del
projecte
en
congressos, jornades, seminaris,
etc.

Àgora és un referent a nivell internacional i
això fa que tinguem un paper actiu en la
participació d’espais en els que es dialoga
sobre l’educació i el canvi social. Les
persones que acudeixen i participen de les
xerrades són sempre les persones
participants i en cap dels casos es rep
remuneració per això. En el cas que es
pagui alguna de les conferències els diners
van al fons de l’entitat. Desenvolupem un
paper actiu en l’explicació de l’entitat i del
projecte perquè considerem que és
necessari per altres entitats i/o persones

que pretenen gestionar un projecte
educatiu, i volen fer-ho des de la
democràcia, la participació i amb l’objectiu
de transformació social.
Al llarg de l’any 2013 hem rebut
nombroses visites d’arreu del món de
persones vinculades a l’educació, com per
exemple:







Estudiants de Pedagogia, Treball Social,
Magisteri, Educació Social, , Integració
Social,
Animació
Sociocultural
(Universitat Rovira i Virgili, Universitat
Ramon Lull, Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra, IES Salvador
Seguí, IES Miquell Tarradell)
Catherine Compton-Lilly, professora
Universitat de Wisconsin (USA)
Representants del prestigiós Instituto
Natura (Brasil)
Rochelle Gutierrez, professora del
College of Education, University of
Illinois at Urbana-Champaign (EUA)
Courtney Cazden. Professora Emèrita
de Harvard (USA)

“I am so happy to visit La Verneda, and I am very impressed with all that you are doing, and the
dialogic way you are doing everything”.
(Estic molt contenta de visitar la Verneda i estic molt impressionada amb tot el que esteu fent i
la manera dialògica en que es fa tot)
Courtney Cazden. Professora Emèrita de Harvard (USA)

“Thank you so much for allowing me to come and learn. The enthusiasm and energy is inspiring.
It helps us all to remember why we love literacy and work so hard to share that love with
others”
(Moltes gràcies per permetre'm de venir i aprendre. L'entusiasme i l'energia és inspiradora. Ens
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ajuda a recordar perquè estimem l'alfabatització i treballem dur per compartir aquesta passió
amb els altres)
Catherine Compton-Lilly, professora Universitat de Wisconsin (USA)

“By participating in this visit, it’s given me my own dream to try to learn more about
Comunidades de Aprendizaje”.
(Participant en aquesta visita, m'ha proporcionat el meu propi somni de provar l'aprendre més
sobre les Comunitats d'Aprenentatge)
Rochelle Gutierrez, professora del College of Education, University of Illinois at UrbanaChampaign (EUA)

També hem participat a diverses classes,
taules rodones i ponències per explicar la
nostra experiència (sobre tertúlies,
participació,
voluntariat,
immigració,
dinamització comunitària, dones, etc.) com
per exemple a:
- A diferents classes de Magisteri i
Formació del Professorat de la
Universitat de Barcelona
- A la jornada del Projecte Xarxa Clau
organitzada per la FAPAC
- A la Formació del Xarxa Clau
impartides entre diferents AMPA’s del
territori

CENTRE DE PRÀCTIQUES:
Àgora és el projecte de formació de
persones adultes que rep més estudiants
en pràctiques. Hem tingut, durant l’any
2013, un total de 10 estudiants de la
Diplomatura d’Educació Social (Universitat
de Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Ramon Llull, UNED) i
3 estudiants del Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integració Social (Institut Miquel
Tarradell. És a dir, una totalitat de 13
alumnes en pràctiques.
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Publicacions
Al 1999, la Universitat de Harvard va publicar un article sobre Àgora en la Harvard Educational
Review (Revista educativa de Harvard). La Harvard Educational Review està considerada com la
revista més important de l’àmbit de l’educació a nivell internacional. Fins a l’aparició d’aquest últim
article, el comitè científic de la revista mai havia seleccionat ni publicat cap experiència educativa de
l’estat espanyol.
Flecha, R. (2000). Sharing Words. Theory and Practice of Dialogic Learning. Lanham, MD: Rowman &
Littlefield.
Puigvert, L. (2001). Las Otras Mujeres. Barcelona: El Roure.
Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M. & Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la
educación. Barcelona: Graó

Premis:
I Premi Compromís
democràtic
X Premi Barcelona
Associacions
XX Premi Solidaritat
Barcelona identitat
X Premi Voluntariat1
Premi a la millor entitat del
Districte de Sant Martí

Any: 2013
Atorgat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya.
Any: 2010
Atorgat pel Consell munipal d’Associacions de Barcelona de
l’Ajuntament de Barcelona.
Any: 2007
Atorgat per l’Institut Català dels Drets Humans de Catalunya.
Anys: 2000, 2001, 2002, 2003.
Atorgat per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de BCN.
Any: 2002.
Atorgat per l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) de la Generalitat
de Catalunya.
Any: 2002
Atorgat per el Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona.

Repercussió als mitjans:
Durant aquest 2013, hem estat presents en diferents mitjans de comunicació. Destaquem el
reportatge elaborat pel Canal Parlament on el parlamentari Oriol Amorós va poder introduir i
donar a conèixer la tasca que està duent a terme l’Escola de persones Adultes La Verneda-Sant
Martí.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QpfOHgFrlcY

1

Rebut conjuntament amb l’Associació Heura
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