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rosa artigal, directora de l’institut escola costa i llobera, que celebra el 50è aniversari 

“entenem l’aprenentatge com una 
formació integral de la persona”
la Fundació hi realitza les activitats més enllà del horari lectiu  

Dani Corpas / manolita sanz

L’escola Costa i Llobera de 
Barcelona ha complert 50 
anys. Fundada en ple fran-

quisme, va ser una de les escoles 
que en els anys de transició, un cop 
establerta la democràcia al país va 
passar a ser escola pública, amb les 
altres que formaven el Col·lectiu 
d’Escoles per a l’Ensenyament 
Públic Català. Des de fa més de 10 
anys, la Fundació Catalana de l’Es-
plai col·labora amb el centre amb 
la realització de les activitats més 
enllà de l’horari lectiu: acollida, 
migdia, rutes, etc. El Diari ha en-
trevistat a la directora del centre, 
Rosa Artigal. 

Sou un institut-escola. Per què? 
Sí, amb l’institut-escola podem fer 
un bon seguiment des de l’escola 
fins a l’institut. També és important 
el treball entre mestres i professors 
que vol dir que aprenen uns dels al-
tres. Escoltar el que fan els mestres 
d’infantil des de secundària i al revés 
enriqueix una mica la proposta. 

Quins són els trets rellevants 
del vostre model educatiu? 
Sobretot, es tracta d’acompanyar 
el procés d’aprenentatge dels 
nostres alumnes entenent aquest 
aprenentatge com una formació 
integral de la persona. No es tracta 
només de transmetre’ls una sèrie 
de coneixements importants i de 
qualitat perquè puguin ser unes 
persones competents i prepara-
des, sinó que han de ser persones 
preparades per poder interactuar al 
món on estan ubicats, amb autono-

Feu 50 anys de camí. Com mireu 
el futur?  
Som un centre públic perquè volem 
representar el màxim de la diversi-
tat que existeix a la nostra societat 
i volem sempre obrir mires dins de 
la nostra realitat. Treballem molt 
el sentit de pertinença i d’identitat 
d’una societat que es defineix com 
catalana; representem un país, una 
cultura, una tradició, una llengua, 
és fonamental mantenir un con-
cepte de pertinença, construir-se 
com a persona, per poder enten-
dre altres realitats i altres socie-
tats. Per tant, des d’aquesta idea 
d’identitat treballem molt que som 
ciutadans del món i hem de po-
der ser molt competents amb les 
llengües i amb el poder tenir un 
aprenentatge sobretot en xarxa per 
arribar a ser conscients del món 
on vivim. ■

 

 

El 21 de juny, es va cele-
brar la jornada la “Festa 
Màgica de la Resiliència 

Infantil”organitzada per l’ONG 
Exil, que va tenir lloc a la Casa 
del Mar de Barcelona, i que es va 
centrar en com els infants que han 
rebut bons tractes durant la seva 
infantesa desenvolupen més capa-
citats constructives per fer front a 
les adversitats de la vida.

Durant la jornada, que va ser un 
homenatge als infants resilients, es 
van poder conèixer i compartir di-
ferents experiències relacionades 
amb la promoció de la resiliència 
entre els infants desenvolupa-
des pels professionals del centre 
Exil.
A més, a la segona part de la jor-

D’esquerra a dreta, anna Forés, professora de la uB; jorge Barudy y maryorie Dantagnan, autors del 
llibre, i jose a. ruiz, de la Fundació Catalana de l’esplai 

Jornada “la festa Màgica de la resiliència infantil”

nada es va presentar el llibre La 
fiesta mágica y realista de la resi-
liencia infantil. Manual y técnicas 
terapéuticas para apoyar y pro-
mover la Resiliencia de los niños, 
niñas y adolescentes de Maryorie 
Dantagnan y Jorge Barudy. En la 

mia de decisió, crítiques a l’hora 
de saber analitzar les situacions; 
en una paraula; persones empàti-
ques per poder entendre i treballar 
amb els altres. 

Per resumir? 
També podríem dir que som un 
centre que busca l’excel·lència en 
aquesta idea més fonamental de la 
persona, una persona preparada en 
el sentit més ampli i que ho fa des 
de la idea de la cohesió, l’equitat i 
la cooperació. 

Quin és el vostre model organit-
zatiu de l’espai del migdia? 
El primer de tot és que estigui ab-
solutament relacionat i integrat a la 
proposta educativa global. L’espai 
del migdia no està separat de l’es-
pai educatiu de la resta de l’escola, 
ni de la resta del dia. Amb això vol-
dria parlar una mica dels que són 
els responsables d’aquest moment 
que, en principi, són els monitors 
del migdia. Nosaltres, al llarg de 
la història no n’hem dit monitors, 
n’hem dit els mestres d’aquest mo-

ment (menjador, pati...), perquè ens 
sembla que la feina que fan és el 
mestratge a l’espai del migdia que 
és una feina fonamental. 

Us coordineu, per tant
Cada monitor, cada mestre de pati 
és responsable d’un grup i per tant 
té un mestre amb qui pot parlar 
del que passa a aquests nens i 
nenes al moment del migdia. Vo-
lem participar de les decisions que 
d’alguna forma es prenen a l’hora 
d’escollir el perfil de les persones 
i fer-ne un seguiment i per tant hi 
ha una persona coordinadora que 
lliga amb l’equip directiu de l’es-
cola, que potencia ajudar a aquest 
equip de migdia amb els trets de 
com es defineix el centre. Donem 
molta importància a aquesta coor-
dinació de migdia. 

Com avalueu la col·laboració 
amb la Fundació Catalana de 
l’Esplai?
Entenem la relació amb la Fun-
dació com una relació de coo-
peració i d’entesa i de recerca 
d’objectius comuns. Mai hem 
pensat que la Fundació fos una 
empresa que li demanem uns 
monitors, els porta i es respon-
sabilitza del que passi. Volem la 
responsabilitat compartida i que 
el servei i també la gestió sigui 
en companyia entre  l’escola i la 
Fundació. Perquè tenim una res-
ponsabilitat en la qualitat. Això 
vol dir treballar colze a colze, 
compartint dificultats, assumint 
decisions i avançant en la idea 
que junts ens podem ajudar. 

rosa artigal  remarca els valors de la coordinació i la tasca en equip

presentació d’aquest llibre va par-
ticipar José A. Ruiz, referent dels 
programes d’Infància de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, que va 
apuntar com moltes d’aquestes ex-
periències es poden aplicar al món 
de l’educació en el lleure.
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a mar obert. 50 anys 
aprenent a fer escola és 
el llibre que commemora 
l’aniversari de l’institut 
escola Costa i llobera

el  manual 
conté una 
sèrie de pro
postes d’activitats per ajudar 
als monitors i monitores, pro
fessional i no professionals a 
organitzar tallers amb grups 
d’infants i adolescents que 
han patit ambients d’injus
tícia social, violència i mal
tractament. el llibre està ple 
d’il·lustracions que ajuden a 
la tasca dels tallers. 

L’ONG Exil és una iniciativa que 
va nèixer a Bèlgica fa més de 30 
anys, per donar acompanyament in-
tegral a totes les persones que han 
estat víctimes de violència, tortura 
i violació de Drets Humans. Des de 
l’any 2000 té seu a Barcelona. ■

un llibre 
per tornar 
somriures 
als infants


