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Agramunt, 14 de gener de 2016 

Reg. de sortida: 

Assumpte: ESSA 

 

Volem fer un Informe positiu de la direcció de l’Institut Ribera del Sió, d’Agramunt que 

es presenta al Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia en el qual es vol avalar el 

projecte  de l’experiència ESSA. 

Aquest curs 2015/206, hem iniciat el Projecte ESSA, del qual estem molt contents dels 

resultats i esperem que serveixi per millorar les necessitats educatives de l’alumnat del 

1r. cicle de l’ESO amb necessitats educatives especials i socioeconòmiques. 

El projecte es desenvolupa diferenciat a cada trimestre. 

- Puc fer un moble amb les mans? Qui sóc jo? Es va aconseguir un tracte amb la 

deixalleria d’Agramunt que va proporcionar una colla de mobles de fusta prou 

interesants per restaurar-los. Teníem un taller dotat amb una colla d’eines i una 

professora que els guiava. Quan va acabar la restauració es va fer una exposició al 

centre. 

- Puc fer per un servei a  la comunitat? Quins són els meus talents? Es pot col·laborar 

amb el carnaval d’Agramunt. Es podrien fer algunes màscares.  

- Puc millorar el pati? Quines són les meves relacions socials? Amb totes les propostes 

de l’alumnat podem dissenyar un pati més atractiu. Així a més de fer hort es pot millorar 

l’espai exterior amb les propostes dels nois de l’ESSA de 1r i 2n d’ESO. Bancs, jocs, espais 

còmodes poden ser el lloc on ells es moguin en l’època de primavera.  

Aquest projecte està liderat per la professora M Àngels Escolà Valls i M Rosa Rubió 

Guillaumet i està dissenyat des del centre. La psicòloga Magda Flaqué també col·labora 

en el desenvolupament del projecte. 

Donem conformitat per tal que si l’experiència és seleccionada com a finalista, la 

comissió del Jurat pugui visitar el centre. 

Sense més i esperant notícies seves 

Atentament, 

 

La Directora 

M. Àngels Escolà Valls 
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