
         PremiaT 
 

Procés participatiu per dissenyar les bases 
reguladores dels Premis Escolars «Educació per a 
la Seguretat Vial»  

 

Heterotopia, Centre d’estudis d’acció i participació, presenta ací l’Informe 
del Procés participatiu plantejat amb l’objecte de dissenyar les bases reguladores dels 
Premis escolars “Educació per a la Seguretat vial”.  

En les pàgines següents es pot accedir al relat del procés: Centres i Dates de la 
consulta; Preparació i Metodologia; Dades recollides, per col·legis i generals; i 
Proposta d’interpretació. 
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CENTRES I DATES 

 

La proposta incloïa una consulta a sis classes de Primària de sis col·legis entre Sagunt 
y Port de Sagunt. Al contactar-los, el CEIP Villar Palasí, l’únic col·legi de Sagunt inclòs 
en el procés, es va desmarcar adduint excés de programa. Tanmateix, el CEIP Tierno 
Galván ens va demanar que incloguérem dos grups (3er i 4rt) en compte de un, i el 
CEIP Baladre ens va suggerir que treballàrem en les dos classes de 4rt.  

En total han sigut més de 140 xiquetes i xiquets consultats en cinc centres distints de 
distintes zones de Baladre i Port de Sagunt. 

Col·legis: 
- Tierno Galván 3º de primària   participants 19 
- Tierno Galván 4 de primària   participants 23 
- Mediterráneo 4º de primària   participants 22 
- Baladre 4º de primària    participants 32 
- La Pinaeta 3º de primària    participants 15 
- María Inmaculada 2º de primària  participants 31 

Total, 142 alumnes 
 

La consulta s’ha realitzat en dos sessions per classe i entre l’11 d’abril i l’11 de maig 
de 2017. 

 
CEIP Tierno Galván
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PREPARACIÓ I METODOLOGIA 

Per començar cal entendre el treball amb menors com una forma d’educació per a la 
participació; com una forma de fomentar la coresponsabilitat en la presa de les 
decisions, perquè entenguen els procediments i la seua gestió. 

D’esta manera, proposàvem aprofitar la Consulta per definir amb xiquetes i xiquets les 
modalitats dels premis en tots els seus àmbits: tècniques, premis, participants, jurat, 
etc.  

En la proposta inicial presentada a l’Ajuntament de Sagunt, suggeríem que les línies o 
modalitats dels Premis no es podien deixar en mans de xiquetes i xiquets, però 
tampoc del legislador; calia l’ajuda de professionals amb criteris, i pensàrem que esta 
mancança es podia corregir ampliant la consulta a mestres especialistes. Con es deia 
en aquell document, amb una entrevista amb mestres volíem aconseguir 
informació més precisa sobre els criteris per decidir els “valors educatius” en 
diferents àmbits: quin model de treball i de premi (individual o de grup), quines 
modalitats tècniques (si es dóna preferència a les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, els treballs manuals com el dibuix o les maquetes, la col·laboració o la 
interdisciplinarietat dels procediments de creació...), la naturalesa del premi 
(tecnològic, en material escolar...), etc. Una orientació inicial per plantejar 
correctament les preguntes. 

La nostra opció va ser treballar amb els mestres especialistes del CRA Benavites-Quart 
de les Valls1 i el seu projecte Som Escola (Escola democràtica, social i basada en el 
diàleg) un projecte pilot d’escola publica participativa supervisat pel grup 
d’investigació MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica) de la Universitat Jaume I 
de Castelló. El model de qüestionari es va redactar amb la col·laboració de Miguel 
Ángel Gimeno Bonet, coordinador del programa. L’objectiu del format de la consulta 
era tindre en compte l’edat de xiquetes i xiquets, evitar la dispersió en les preguntes i 
incidir en qüestions presents en l’escola actual: la participació, la solidaritat, la 
coresponsabilitat... Elements que contribuïen positivament a les línies mestres de 
l’educació actual. 

En la primera sessió en cada grup de xiquetes i xiquets s’ha treballat individualment 
mitjançant una mena d’enquesta impresa amb cinc preguntes, cada una de les quals 
tenia distintes opcions de resposta. Les qüestions que s’han abordat s’adreçaven:  

• al tipus de treball (vídeos, fotos, dibuixos, cançons, maquetes, contes, 
fotomuntatges…);  

• a si es preferia una modalitat individual o de grup;  

                                                
1	http://crabenavitesquartdelesvalls.edu.gva.es/wp/		
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• si el premi hauria de ser individual o per al grup;  
• la seua preferència entre sis tipus de premis, dels que podien triar-ne dos 

(excursions, jocs de taula, material escolar, tauletes, portàtils i llibres per a la 
biblioteca de l’aula; era possible afegir alguna proposta); 

• i finalment, la forma en què es jutjarà la qualitat de les obres. 

Les respostes es processaven i es mostraven en la segona sessió mitjançant gràfics 
senzills. En esta ocasió es tractava d’informar, reflexionar i debatre en xicotets grups. 
L’objectiu d’esta sessió era passar del qüestionari més tancat a la reflexió 
comunitària; es treballava amb el consens per prioritzar les opcions individuals, i, quan 
ha sigut necessari, també s´ha recorregut a les votacions en cas d’empat.  

Per equilibrar la duració de les sessions, en esta segona s’incloïa la qüestió del jurat, 
en les modalitats 1) d’adults; 2) adults i xiquet.s; i 3) xiquets només, que avaluarien 
els treballs dels altres col·legis. 

 

 

 

 

 
CEIP Maria Inmaculada
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DADES RECOLLIDES, RECOMPTE GENERAL 

Quin tipus de treball? 
A continuació mostrem el resultat general de la consulta en forma de percentatges. El 
primer que veiem és que, en consultar xiquetes i xiquets, canvia completament el 
model de concurs que s’estava plantejant. Per començar, sobre el tipus de treball que 
voldrien fer, prefereixen treballar en vídeo i fotografia, però també en contes i 
cançons. En l’apartat de dibuix vam incloure una opció que fóra còmic a petició 
d’alguns xiquets. 

Els resultats per percentatges varien segons les escoles, és a dir, segons el context 
social i econòmic en què s’hi troben -com es veurà més avall. De vegades han triat 
els treballs que els donaven més autonomia (dibuix i maquetes), bé perquè no podien 
treballar en equip fora de l’aula o bé perquè no tenien accés a càmeres de vídeo o a 
telèfons mòbils. 

 

 
 
Els treballs han d’estar fets en equip o individuals? 
En preguntar per les seues preferències sobre treballar sols o en grup, la preferència 
és clara, en general prefereixen el treball en equip, tot i que hi ha excepcions per 
escoles. 
Tanmateix, això implicaria canvis en la forma de treballar: de ser treballs que els 
infants fan sols en casa, passarien a ser treballs de grup que sovint s’haurien de fer en 
classe. En preguntar a algunes mestres vam trobar disponibilitat, però sovint alguna 
d’elles ens deia que no sabia res de gravar en vídeo ni fer muntatges senzills, tampoc 
de crear comptes de Youtube, etc. Si s’ha d’implicar a les escoles, cal que 
l’Ajuntament faça tot un treball d’explicació i de gestió. 
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Individual;	23

Equip;	113

 
 
Per a qui seria el premi? 
En este cas la resposta també ha estat clamorosa. Es vol premi per a l’equip de classe 
o per a la classe al complet. Esta resposta entra en conflicte quan es parla del tipus 
de premi: la pregunta general és que, si es treballa amb un equip de cinc o sis 
persones, hi hauria premi per a cada una d’elles, o l’haurien de compartir? Si es tracta 
d’una tauleta, per exemple, que fou el premi més demandat, és complicat tindre’l una 
setmana cada un, o si el premi és per deixar-lo en l’aula no l’arriben a gaudir.  
 

Individual;	35

Equip	de	classe;	
103
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Idees de Premis 
En parlar d’idees de premis han aparegut alguns conflictes: l’opció de dur-se una 
tauleta o un portàtil a casa era molt temptadora, tot i que moltes i molts afirmaven 
tindre’n a casa. A més a més, com s’ha dit, hi havia el problema de si hi hauria premi 
per a cada un dels integrants de l’equip. En algunes classes l’opció per l’excursió ha 
sigut majoritària. En altres molt concrets, l’opció de treballar en equip no pareixia ni 
imaginable. Seguirem amb el tema quan vejam els cassos particulars i en la Proposta 
d’Interpretació. 

Excursió
19%

Portàtil
34%

Tauleta
37%

Material	escolar
7%

Llibres	per	a	la	
biblioteca	de	

l 'aula
3%

Idees	de	Premis	

 
 
“Quina opció de jurat prefereixes per elegir els treballs 
premiats? 
“1: Jurat compost per adults, pares i experts (mestres, artistes, policies...) 
“2: Jurat mixt compost per adults (pares, mestres, experts...) i xiquet.s.  
“3: Jurat participatiu : els alumnes són els que elegeixen les obres premiades. Els 
treballs es presenten de forma anònima i els puntuen xiquet.s d’altres col·legis. Els 
vídeos es voten en un sistema online.” 

Jurat	compost	
per	adults

17

Jurat	mixt
21Jurat	de	

xiquet.s
62

Quina	opció	de	jurat	prefereixes	per	
elegir	els	treballs	premiats?
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PREFERÈNCIES PER COL·LEGIS 

Sobre les preferències generals que s’han vist ha hagut nombroses correccions en la 
segona sessió: canvis de criteri de vegades diametral. A continuació incloem les dades 
particulars amb les anotacions aparegudes en la sessió col·lectiva. 

CEIP Tierno Galván, 3er 

 
Premi a l’equip (18-1). Treballs preferentment en equip (16-2). 
Consens: excursió, tauleta i portàtil. 

 
(Dos persones han demanat poder fer còmics) 
Les preferències no tenen cap patró; en tot cas, es pot veure una preferència mínima 
per maquetes, vídeos i cançons. 
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CEIP Tierno Galván, 4rt 

 

Premi a l’equip (21-2). Treballs preferentment en equip (23-0). 

Consens quant al tipus de premi: excursió, tauleta i portàtil. 

Cançons;	4

Maquetes;	7

fotomuntatge;	 13
Micro-vídeo	
(Youtube);	 14

Micro-conte;	1

Dibuixos;	11

 

Al posar els resultats en comú s’aprecia una xicoteta preferència per a vídeos, dibuix i 
fotomuntatge. 
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CEIP Mediterráneo, 4rt 

Excursió;	9

Jocs	de	taula;	2

Portàtil;	12

Tauletes;	7

Material	
escolar;	4

Llibres;	2

 

Tres persones van demanar jocs de vídeo. 

Premi a l’equip (17-5). Treballs preferentment en equip (20-1). 

3/5 parts van canviar la seua opció per donar preferència a les excursions. Tauletes i portàtils 
com a segona opció. 

 

Còmics, 3. 

Tres quartes parts opten pel vídeo, però no hi ha una preferència clara.
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CEIP Baladre, 4rt  

 

Premi a l’equip (22-6). Treballs preferentment en equip (23-6). 

En la segona sessió, al discutir en grups, una meitat va decidir mantindré l’ordre i una altra va 
posar en primer lloc les excursions. En tot cas, les preferències oscil·laren entre excursió, 
tauleta i portàtil. 

 

Sobre els tipus de treball, en la segona sessió es va donar un mínim avantatge al fotomuntatge, 
però la resta d’opcions es va organitzar arbitràriament, sense coincidències entre els diferents 
grups. 
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CEIP Pinaeta, 3er 

Cançons;	1

Maquetes;	1

Fotomuntatge;	 0

Micro-vídeo	
(Youtube);	 5

Micro-conte;	1

Dibuixos;	5

 

Premi a l’equip (10-3). Treballs preferentment en equip (9-5). 

En una classe difícil, de molt poquets alumnes però amb molts d’ells amb problemes 
d’aprenentatge; en la segona sessió opten majoritàriament per les opcions individuals: dibuix 
i maquetes. No volen o no poden treballar en equip. 

 

Les tauletes son clarament l’opció guanyadora. 

[Les xifres inflades d’este gràfic es deuen a que vam deixar que triaren dos premis.] 
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CEIP Maria Immaculada, 2n 

 

Premi a l’equip (21-10). Treballs preferentment en equip (16-15). 

L’únic grup de segon de primària prefereix les opcions clàssiques, dibuix i maquetes, o es 
deixen seduir per les opcions del vídeo.  

Excursió;	4

Portàtil;	12
Tauletes;	13

Material	escolar;	
1

Llibres	per	a	la	
biblioteca	de	

l'aula;	1

 

Tauletes i portàtils. Este es un grup nombrosíssim (31 persones en una aula) i es nota la 
diferència d’edat amb les altres classes treballades. 
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PROPOSTA D’INTERPRETACIÓ 

Quin tipus de treball? 

Hem trobat unes xifres pròximes a l’empat entre vídeo, fotomuntatge, dibuixos i 
maquetes. L’opció tecnològica els resulta molt atractiva, i parlant amb mestres ens 
han confirmat que alguns treballs han eixit molt bé i les xiquetes i xiquets les han 
gaudit molt. Tanmateix, s’ha vist com en alguns col·legis s’ha preferit les opcions 
tradicionals: dibuixos i maquetes. La preferència, com ens comentaven les mestres, es 
deu a que permet una major autonomia dels infants, bé perquè no poden accedir a 
mitjans tècnics o bé perquè no tenen possibilitats de treballar en equip fora de l’horari 
lectiu. 

La resta d’opcions (cançons, contes i còmics) podria fer part de l’opció “vídeo” i de 
l’opció “dibuix”. Seria senzill ampliar les opcions contemplades en les bases i 
fer espai a alternatives creatives que, com estes tres, a més a més permeten crear 
narracions que serien molt útils per a difondre els valors propis de la 
“Seguretat Vial”, que són l’objecte d’estos premis. 

 

Els treballs han d’estar fets en equip, o individuals? 

Les xifres no permeten cap ambigüitat: 113-23, decantat completament cap al 
treball en equip. 

En l’apartat anterior s’ha dit que hi ha xiquetes i xiquets que tenen dificultats per a 
treballar en equip fora de l’aula. Això vol dir que, o impedim el treball en equip (per no 
crear exclusions), o permetem les dos opcions, o demanem als centres que 
col·laboren en la realització dels treballs, facilitant temps per als treballs en equip i 
oferint mitjans (càmeres de vídeo, de fotos, ordinadors per al muntatge i ajuda 
tècnica). 

En el cas que les escoles col·laboren, cal assegurar-se de la capacitació del 
professorat per ajudar als menors. I negociar esta col·laboració amb totes les escoles 
participants. 

Nosaltres no trobem cap impediment per donar opció individual i de grup, de fet 
la major dificultat pareix aconseguir la participació dels col·legis. 
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Per a qui será el premi? 

Les xifres també estan clares en este cas: 103 a favor del premi col·lectiu i 35 a favor 
de l’individual. Això vol dir que majoritàriament volen gaudir del premi 
col·lectivament. La xifra és menor que en el punt anterior (“Treballs fets en equip”) 
perquè no vam poder donar una resposta clara a si el premi (cas de ser una tauleta, 
per exemple), seria per a cada un dels membres de l’equip o l’haurien de compartir. 
L’opció del premi individual també era la d’aquelles xiquetes i xiquets amb problemes 
d’aprenentatge, que no han arribat a sentir la classe com una comunitat 
(especialment visible en el cas del CEIP La Pinaeta).  

Idees de premis. 

S’ha vist que els premis preferits han sigut tauletes, portàtils i excursions. Tot i la 
diversitat d’opcions que apareixien en cada classe, pareix possible convocar dos 
categories: premis individuals i premis de grup (d’equip de treball o de classe). 
El premi individual permet la singularitat i la creativitat, i el col·lectiu afavoreix la 
participació i la comunitat d’aprenentatge, que són línies destacades per la pedagogia 
actual. 

Quina opció de jurat prefereixes? 

Ja s’ha vist que xiquetes i xiquets prefereixen ser ells mateixos els que es facen 
càrrec de l’elecció dels treballs premiats. Que participen en este procés té 
importància des del punt de vista educatiu, de la coresponsabilitat i de l’ús de criteris 
de valoració. Esta opció té un valor específic, més enllà dels estàndards estètics. 
Tampoc no pareix que la valoració dels infants impedisca una supervisió dels 
professors en determinats moments del procés. En tot cas, l’avaluació hauria 
d’incloure valors no només estètics. 

 

CONCLUSIONS 

Les conclusions són bastant clares. Al nostre parer, l’opció elegida ha de ser flexible 
per incorporar les realitats particulars de l’alumnat, però també ambiciosa per facilitar 
opcions noves i treballs en equip. 

Ampliar les modalitats de treball incloses en les bases: vídeo, fotomuntatge, dibuixos, 
maquetes, cançons, contes i còmics. S’afavoreix la interdisciplinarietat, l’ús de 
recursos narratius, una major complexitat discursiva, l’actualitat dels mitjans tècnics 
utilitzats, etc. 
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Incloure opcions individuals i de grup, que és la preferència de xiquetes i xiquets. Açò 
implica el compromís dels col·legis per incloure l’activitat en el seu programa. 

Donar premis individuals i de grup.  

• En el primer cas, el preferit són les tauletes.  

• Per als treballs de grup, les excursions (tot i que també interessa equipar les 
classes amb tauletes o portàtils). 

Permetre la participació activa dels i les alumnes en la selecció dels millors treballs. El 
professorat pot fer una primera selecció en cada centre per simplificar el procés i 
donar a elegir un nombre manejable. 


