
ARPILLERES I               

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES



El projecte Arpilleres es va introduir al Cicle Superior de l’Escola

Sant Pau al curs 2009-10 i s’ha continuat desenvolupant fins al curs

actual.

En aquesta sessió us convidem a endinsar-vos en el projecte: els

seus orígens, l’aplicació i els resultats de l’experiència i per últim, la

seva expansió a altres centres.

Presentació



• Paco Gascón (Educar en el conflicte)

• Carlos Beristain (La alternativa del joc)

• Daniel Goleman (Intel.ligències Múltiples)

• Marina Caireta- Cecile Barbeito

• Paulo Freire

• Jean P. Lederach

Marc Teòric



Jo missatge  CNV



Paraules màgiques MEDIADOR



Fases del projecte

1. Sorgeix la proposta i es presenta al Cicle.

2. Es programen les activitats del taller tenint

en compte el Currículum de Cicle Superior.

3. S’introdueix la proposta a l’alumnat a

través de diferents mitjans.

4. Es realitzen diversos tallers de relaxació.

5. Es comparteix el material i s’exposa.

6. S’ensenyen aspectes bàsics de costura.

7. Es comença a treballar en l’arpillera

individual.

FASE 1 - Curs 2009-10 



Fases del projecte

“ Amb una agulla es poden 

dir tantes coses com ho 

podem fer amb un llapis” 

“ Fent la meva arpillera he aprés a ser 

més pacient”

“ No havia agafat mai una agulla.  

No confiava que hem sortís bé i 

m’encanta el resultat”
“ - No ho sé fer! No em surt!

- Vine, jo t’ajudo... Pots posar-li

un botó, què et sembla?”



Fases del projecte
8. S’exposen les arpilleres acabades.

9. S’enregistra el procés, el resultat del treball

i la reflexió posterior de l’experiència en  

vídeo i per escrit. 

http://www.youtube.com/watch?v=e-d2RAQmgew

10. Es valora l’experiència molt positivament i  

en deixem constància a la Memòria Anual  

de Centre. 

http://www.youtube.com/watch?v=e-d2RAQmgew


Fases del projecte
1.  S’avalua la possibilitat de fer de l’activitat “Arpilleres”, 

un projecte interdisciplinari.

2. Creació del bloc http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/

3.  Es presenta l’activitat a diferents institucions.

4.  S’introdueix a l’alumnat a partir de la visita de les

dones de la Fundació Sant Roc qui els ajuda a fer

les primeres proves de costura.

5.   Es realitza una activitat introductòria: la creació de  

ninos amb teles. 

6.    Paral·lelament es preparen dues exposicions: 

- Exposició i inauguració del I Fòrum d’Arpilleres de 

Catalunya a l’espai Francesca Bonnemaison 

- Exposició a Sant Pol de Mar

FASE 2 - Curs 2010-11 

http://blocs.xtec.cat/arpilleresantpau/


Fases del projecte

1. Alumnes, pares i professors del centre col·laboren 

en la preparació de les exposicions.

FASE 3 - Curs 2011-12



Fases del projecte
2.   La nova promoció d’alumnes assisteix  a l’acte 

inaugural de Sant Pol. 

3. Es realitza una sortida a la Fundació Sant Roc de 

Badalona.

4. Es crea un centre d’interès “El nostre entorn” i  a 

partir d’aquí els nois i noies comencen a idear les 

seves arpilleres.

5.  Plasmen la seva idea inicial en un dibuix. 

6.  Comencen a posar fil a l’agulla.



Fases del projecte

“Aquest treball m’ha ajudat a entendre els altres. 

No tothom viu en un món amb drets i justícia”

“No em pensava mai poder fer una cosa així. 

Jo pensava que no podria cosir mai i mira” 

7.  Es realitzen activitats a altres cicles.



Fases del projecte

8. L’escola rep la visita de Roberta Bacic.

9. Els nois i noies van acabant les seves arpilleres i en 

fan el registre del procés.

10. Altres escoles s’interessen pel projecte i ens visiten 

per viure el procés en directe.



Fases del projecte
11. El projecte es presenta com a bones 

pràctiques. 

12.    El cicle torna a fer una valoració molt 

positiva del Projecte i aprova la seva 

continuïtat. 



Reflexió personal

• Ha significat la implicació de les diferents parts de la comunitat educativa.

• Ha reforçat el treball conjunt entre mestres i alumnes.

• És un projecte innovador amb molta connexió amb les diferents àrees      

curriculars. 

• Hi ha hagut una gran evolució des de la primera experiència fins al 

Projecte actual.

• Ha estat una gran eina tutorial per conèixer més a fons els nostres alumes 

i poder-los ajudar a gestionar els seus neguits.

• Ha reforçat l’autoestima de molts nens i nenes.

• M’ha sorprès molt positivament els resultats obtinguts.


