
VISITA A ANVERS (BÈLGICA)

Aquesta memòria es nodreix bàsicament d’imatges. Els textos incorporats  

són tan sols els necessaris per clarificar possibles dubtes i per explicar  

breument les impressions personals extretes de la meva experiència a

l’escola «Het Talent» d’Anvers, Bèlgica.



ESCOLA «Het Talent»

És una escola pública d’una solalínia.

Nº alumnes d’infantil: 88  

Nª alumnes primària:214

Nº mestres infantil: 8

Nº mestres primària: 9

Altre personal no docent: secretària, directora,  

sots-directora , cuidadora, mestra de religió  

(catòlica, ortodoxa, islàmica o protestant),

L’escola actualment té alumnes de 19  

nacionalitats diferents, majoritàriament del  

Magrib, Europa de l’Est i Àfricasub-sahariana.



Principis bàsics de l’escola

➢ Potenciar els talents personals de cada infant.

➢ Promoure l’aprenentatge actiu i autònom.

➢ Estimular l’actitud investigadora.

Principals diferències amb el nostre sistemaeducatiu
➢ NO existeix l’assignatura d’anglès. A l’escola estudien francès com a 2n

idioma (tot i així, és curiós observar com les sèries televisives en versió
original en anglèshan ajudat aconsolidar un nivell òptim d’anglès).

➢ Tampoc s’ensenya música. Algunes mestres que en tenen  
coneixements i bona voluntat, ho fan a la seva aula extra-oficialment

➢ Fan 2 hores setmanals de religió.



COM ÉS L’ESPAI FÍSIC DE L’ESCOLA?

A continuació he posat unes fotos de l’escola Het Talent. Está ubicada en  
un barri treballador als afores d’Anvers.

Es tracta d’una edifici antic, l’ús original del qual, no sembla haverestat
orientat a ser un centre docent, atesa la seva peculiar estructura.

Hi ha diferents mòduls (oficina, 5è i 6è en un edifici), educació infantil en  
uns mòduls prefabricats i 1r, 2n, 3r i 4t en un altre edifici), els quals  
comparteixen un pati que dóna a les cases veïnes delscostats.

La sensació és de ser una escola on l’espai físic s’ha anat guanyant a les
finques veïnes i s’ha anat incorporant a l’edifici principal.

Els espais comuns són petits, per tant s’han de fer 3 torns a l’hora de  
sortir al pati a l’hora de fer l’esbarjo.

















La precarietat dels espais ha obligat els docents a cercar nous  

espais fora de l’escola, sobretot a les horesd’esbarjo.

Aquest ésun parc molt proper a l’escola on sovint hi van els

alumnes de 5è i 6è ajugar.





AULES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Les aules estan ben dotades de material didàctic de tot tipus.

Les aules d’educació infantil s’organitzen per racons (joc simbòlic, jocsde

taula, biblioteca, art, etc.)















BODYMAP

El procés de lecto-escriptura comença a P-5.

Durant tota l’educació primària es treballa un programa força interessant  

anomenat «Bodymap», que consisteix en fer exercicis de consciència corporal que  

serveixen de previs a la motricitat fina i els moviments oculars que posteriorment  

hauran de posar en pràctica a l’hora de començar la lectura i l’escriptura.







AULES DEPRIMÀRIA

L’organització física de les aules de primària deixa de serper
racons de treball iesdevenen aules amb un tipus  
d’organització méstradicional.

Són també espais materialment molt ben dotats, amb gran  
quantitat de recursos didàctics, alguns d’ells moltnovedosos,  
en comparació amb els que tenim a les nostres escoles  
públiques.











ELS PROJECTES DE TREBALL

Un dels principals objectius de la visita era conèixer com  
l’escola duia a terme els projectes detreball.

L’Escola «Het Talent» fa anys que va començar a apostar  
per aquesta manera de treballar i a continuació he exposat  

els exemples que vam poder observar.

El projecte sempre conclou amb un producte final  
(exposició oral i/oplàstica, una cançó, una desfilada, etc.).

Es convida a alumnes d’altres aules a veure’l i  
ocasionalment també a lesfamílies.

Es treballa un projecte de treballconjuntament per cicle,  
excepte els alumnes de P3 que no hi participen.



INFANTIL P-4 I P-5:

«UNA CASA PER A ENHARRY»

Està basat en un llibre que s’ha fet molt popular aBèlgica.

A partir d’aquest conte es van treballar gran quantitat de disciplines com  

l’art, les matemàtiques, la lectoescriptura (grafomotricitat, consciència  

fonològica…), habilitats socials, la música, la manipulació…

















1R I 2N: «FESTIVAL DE SABATES»  

(PROJECTEMUSICAL)

La mestra de 1r tenia coneixements musicals i vaconsiderar

important incorporar la música dins elseu projecte.

El fet que no comptin amb l’assignatura de música emva  

sorprendre molt; personalment opino que la formació  

musical és una de les disciplines més importants de

l’educació obligatòria, sobretot tenint en compte les

característiques d’aquest alumnat enconcret.

És probable que aquests alumnes mai arribin a tenir un  

mínim de formació musical bàsica, atès que la precarietat  

econòmica d’aquestes famílies no els permet unaformació  

musical fora de l’escolapública.













3R I 4T: «LA SELVATROPICAL»

A través d’aquest projecte vam poder observar com els alumnes van dur
a terme diverses activitats:

-recerca i investigació sobre animals en perill d’extinció

-art

-jocs de taula

-un debat sobre el canvi climàtic

-el tràfic il·legal d’animals exòtics

-etc.

El producte final va consistir en una explicació de les conclusions a les  
quals havien arribat i un mini-concert amb percussió corporal que imitava  
la pluja a la selva tropical.















5è i 6è: «La II GuerraMundial»

Aquest projecte va ser molt emocionant pels alumnes perquè a més de  

treballar diferents continguts, va ser l’excusa per anar una setmana de  

colònies a la costa belga, a un lloc que va ser molt significatiu durant la II  

Guerra Mundial.

































VISITA A TECHNOPOLIS

Aprofitant la meva estada a Bèlgica, vaig visitar «Technopolis», un espai  
didàctic per a fillets/es de primària i secundària onpoden experimentar en  
primera persona infinitat d’activitats relacionades amb latecnologia.

Les fotos són una mostra d’alguns dels materials, experiments, exposicions de  
què poden gaudir els estudiants que hovisiten.

Va ser una experiència molt interessant per a mí en particular, atès que a la  
nostra escola acabam d’engegar un nou projecte per ambients i jo  
concretament em faig càrrec de l’ambient de BIOS, molt relacionat amb tot  
aquest espai interactiu que és el Technopolis.



























CONCLUSIÓ I APROFITAMENT DEL’EXPERIÈNCIA

Cal dir que aquesta ha estat una experiència molt gratificant imotivadora. Hem pogut veure
com una escola d’un altre país fa servir estratègies pròpies per dur a terme elsprojectes.

M’ha agradat veure com tenen establerta la participació de les famílies envers l’exposició  
del producte final. Sé que és una cosa a millorar en el nostre centre, ja que molts dels  
projectes de treball no tenen una projecció externa en el nostre cas.

Sóc conscient que moltes de les coses que he après són perfectament extrapolables al meu
centre educatiu i a la meva aula enparticular.

Un dels aspectes més interessants d’aquesta visita ha estat veure com gestionen la gran
diversitat cultural que tenen. Sense cap dubte, és el major repte al qual han de ferfront.

I per acabar aquesta memòria, vull agrair l’oportunitat d’haver pogut gaudir d’aquesta
experiència pedagògica gràcies al programa ERASMUS+.


