
Quines han de ser les funcions d´un centre educatiu al segle XXI? Com
interpreta el currículum el professorat? Podem evitar l´aprenentatge ficció?
Són aquestes algunes qüestions que defineixen les cultures d´aprenentatge, i
aleshores, el capital professional al context d´una institució educativa.
Considerem que les estratègies educatives de l´aprenentatge sevei (ApS)
signifiquen tota una provocació per a les bones pràctiques docents perquè:

a) Identifica al docent com a un professional reflexiu (Schönn, 1984) capaç
de dissenyar experiències curriculars corresponsables als contextos més
significatius per als estudiants.
b) Transforma l´aula en un espai inclusiu on la creativitat i la investigació són
estratègies que faciliten un aprenentatge competencial.
c) Inicia la transparència de les pràctiques d´aula amb un producte final
educatiu fonamentat en el diàleg al interior de les institucions educatives que
evolucionen, des d´una funció tècnica i burocràtica, cap a una perspectiva de
corresponsabilitat i de cohesió davant les asimetries de les realitats socials.

Amb tot açò, l´experiència de la ràdio escolar que hem batejat com a
L´Assumpció en Acció!! és una proposta curricular molt propera a les
sensibilitats de l´Aprenentatge Servei. Educando esclavos (Lytos) és la
sintonia de la primera temporada, suggerida pels alumnes (Sofia), és tota una
declaració d´intencions davant les urgències educatives per assolir una
societat del coneixement mitjançant ciutadans autònoms i responsables
davant la formació permanent

Escoltar. Aprendre. Donar-li la veu als estudiants, ara, a una ràdio feta per ells
mateix. Desenvolupem les competències clau d´aprenentatge permanent amb
un projecte didàctic. Exposar-se. Parlar en públic. Perquè no busquem la
professionalitat o la perfecció sinó realitzar una experiència significativa.
Des de la preparació més responsable possible. Desenvolupar les
competències clau d´aprenentatge permanent. Iniciar al background dels
estudiants, una motivació, una reflexió crítica, relacionada amb les
investigacions pròpies de la vida a les aules (Ph. Jackson, 1968) i amb els
contextos que ens contorsionen diariament. Hem concretat els següents
objectius:

Equip de la segona emissió el 15 d´octubre de 2017.

1. Obrir el centre. Participar a l´emissora de Ràdio Jove Elx és tota una
provocació. Per una banda, a reflexionar sobre què ocòrre al món? I, per altra,
ens obliga a consensuar sobre els espais i les accions al centre, ja que es una
activitat extraescolar però al interior de la jornada lectiva.

2. Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar (Pere Pujolàs Maset).
Continua amb el punt anterior, perquè està obert a tots els estudiants i
professors interessats en viure la ràdio. Encara que poden estar en nivells, o
aules distintes, col·laboren en una pràctica comuna, en un exersici de
convivència i d´espai inclusiu.

3. Els alumnes són els protagonistes, són els responsables de la sessió.
Seixanta minuts signifiquen dos dies de reunions, als patis, enviar diversos
correus electrònic. Tenen la veu, encara que disposen del recolzament dels
periodistes (Sandro i Lídia) i del professor coordinador.

4. Difondre i visibilitzar bones pràctiques d´aula. estructurades en seccions:
esports alternatius; itineraris històrics; biografies; debats; comunicació del
Objectius de Desenvolupament Sostenible...l a conclusió de l´aprenentatge no
pot ser sacralitzat per la prova escrita.

El desafiament que significa realitzar una ràdio educativa,
L´Assumpció en Acció!! Al 107.5 FM, té nombrosos valors afegits als
significats d´allò que identifiquem com aprenentatge. És una dinàmica
ben argumentada pel CeDec (cómo montar tu radio escolar, 11 de abril
de 2016) i considerem que L´Assumpció en Acció permet un
aprenentatge significatiu amb la pràctica i avaluació de les
competències clau d´aprenentatge permanent. Si l´estratègia
l´analitzem des de la perspectiva de la tècnica DAFO podriem
assenyalar:

• Debilitats: necessitat de més professorat i de més autonomia
per part de l´alumnat a l´hora de dissenyar el guió de la ràdio.
Els personalismes sempre són una feblesa per al capital
professional que ha de desenvolupar escoles democràtiques

• Amenaces. Si no hi ha més col·laboració dels docents, una
xarxa d´accions al llarg del curs, pot quedar com a una
ocurrència, encara que està planificada a la programació
didàctica. L´efecte del burnout és una realitat.

• Fortaleces: motivació de l´alumnat, capacitat d´investigació,
perspectiva inclusiva de l´aula- centre, relacions institucionals
amb l a regidoria de joventut d´Elx. L´experiència és avaluada
curricularment emprant rúbriques.

• Oportunitats: l´estratègia de l´aprenentatge servei permet
cohesionar al claustre i transformar el currículum amb un sentit
social i crític. Reinterpreta al centre en una comunitat
d´aprenentatge Inspira als alumnes. Hi ha molts que ja volen
ser, en un futur, periodistes professionals.

.

4. Amb l´exalcalde Manuel Rodríguez Macià (1987-1995)

Després d´haver participat trenta alumnes i d´haver invertit més de trenta hores de
preparació i tretze d´emissió, quina millor conclusió que la relatada per Irene Moreno
Sánchez de 1er d´ESO A?

Jo he anat a la ràdio dues vegades i crec que és una gran experiència anar i ho
recomane. Em va agradar més la segona vegada que vaig anar perquè tenia més
experiència i perquè només anàvem estudiants de 1r de la ESO. Com érem tots de
la mateixa edat va ser més agradable i com era la segona vegada que vaig anar
estava menys nerviosa. A més em va agradar molt l’entrevista que li vam fer a
Miguel Ors. És una activitat molt diferent de les que fem normalment i divertida.
Aprens molt i pots compartir el que aprens a classe amb moltes persones, també
podem intercanviar informació.

Al principi no volia anar perquè em donava molta vergonya escoltar-me però és molt
divertit i crec que aquestes coses no es poden fer sempre i per això em d’aprofitar
perquè no sempre pots aprendre d’aquesta manera. El millor es poder escoltar-te i
millorar per a la pròxima volta, a més és un record.
Animaria a tot el món a anar.

Tapia, M. N. (2006) Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires, Editorial Ciudad Nueva
VV.AA.(2009) "Aprendizaje servicio (ApS): educación y compromiso cívico". Barcelona :
GRAO.
Guías zerbikas (Fundación para la promoción del aprendizaje y servicio solidario –
Zerbikas fundazioa)
Nro.0: Guía de Bolsillo: el aprendizaje servicio. Coordinación: Laura Rubio sobre textos de
Puig,J.M.; Batlle, R; Bosch, C y Palos,J.
Nro.1: Cómo Iniciar un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario: Josep Maria Puig, Xus
Martín y Roser Batlle.

13. A day in the life interpretada pel professor Miguel Ors.

Introducció: IES L´Assumpció En Acció: el currículum com a experiència. Resultats: espais de trans-formació

Conclusions: el docent és alumne,  és 
investigador
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Objetius: Educació i Democràcia

IES La Asunción de Nuestra Señora de Elche. Professor coordinador: José Antonio Serrano Oliver.

L´Assumpció en Acció!! La ràdio escolar i l´aprenentatge servei. 

Ara exposarem un esborrany de com és l´organització quotidiana per a realitzar L´Assumpció en Acció! En primer lloc, cal destacar una
obvietat: la impossibilitat de reflectir en aquestes línies totes les emocions, les inseguretats i les victòries que habiten al si de cada emissió.
Perquè encara que desenvolupem pautes i rutines, una qüestió és ben certa, sortim de l´espai de comfort (del llibre de text i de l´opacitat de
l´aula) i aleshores interpretem, i publicitem, conscient o inconscientment, el currículum com a experiència (L. Stenhouse) com a una acció
pública, activa i compromesa amb la societat. Aquesta és una de les idees principals quan iniciem del projecte. No hi ha perfecció, hi ha
aprenentatge si vols els pots escoltar a la plataforma ivoox.com (JASO, programa L´Assumpció en Acció!)

9. Equip de L´Assumpció en Acció! A la emissió de docent, per què?

La primera temporada, 2016-2017, són dotze sessions, més una,
la pilot, realitzada els dimarts de 12 a 13h. a l´emissora de Ràdio
Jove de la regidoria de Juventut de l´Ajuntament d´Elx, al 107.5
FM. No sabria dir quina de totes és la meua preferida. Però sí que
totes tenen un tema en comú cabdal: l´ Educació, interpretada com a
convivència i aprenentatge. Els programes són:

Primera: 27 de setembre de 2016. Experiència pilot.
Segona: 15 d´octubre de 2016.Els rius que es van oblidar arribar
al mar: Okavango-Vinalopó.

Tercera: 8 de novembre de 2016. Les eleccions dels EEUU i els
sostres de cristal

Quarta: 22 de novembre de 2016: entrevista a l´exalcalde Manuel
Rodríquez Macià (1987-1995). Elx: quina ciutat volem?

Cinquena: 13 de desembre de 2017. Entrevista a les alumnes
d´intercanvi a L´Assumpció (Itàlia, EE.UU. França…)

Sisena: 17 de gener de 201. Harriet Tubman. Primera intervenció
amb alumnes de 1er d´Eso i d´aula compartida.

Setena: 31 de gener de 2017. Salvem el mercat. Entrevista amb el
professor Miguel Ors Montenegro, director de la cátedra Pere Ibarra.
Vuitena: 14 de febrer de 2017. Entrevista a Sophie Albert,
professora de la Universitat Sorbona. L´amor a l´Edat Mitjana.

Novena: 28 de febrer de 2017. El profesor del siglo XXI tiene que
enseñar lo que no sabe. Títol del programa: Docent, per què?
Entrevistem als alumnes del Màster de Formació del Professorat de
la Universitat Miguel Hernández.

Desena: 14 de març de 2017. Alaska: Félix Rodríquez de la Fuente;
Exxon Valdés; Alejandro Malaspina.
Onzena: 28 de març de 2017. Stanbrook. El mejor docente, al peor
colegio; el veganismo, con la entrevista a la alumna Noelia Moreno.
Dia internacional del teatre.

Dotzena: 16 de maig de 2017. Amb AFAE, entrevistem a Jorge,
locutor a Colòmbia durant trenta anys i ara pacient d´alzheimer.

Tretzena: dijous, 8 de juny de 2017. Final de la primera temporada.A
day in the life, homentge als cinquanta anys del Sgt Pepper´s
lonely club band. Entrevistem al professor Iván poza Martínez; i el
professor Miguel Ors ens interpreta A day in the life.

Convivència: alumnes de diversos cursos, de diversos
nivells…Aleshores l´organització per a fer la ràdio es la següent:
a) Realitzem tres reunions als patis abans d´anar a Ràdio
Jove. Cal recordar que al juliol del 2016 ens vam inscriure a la
regidoria de joventut. I a més, té el valor de poder sortir del
centre i conèixer a periodistes, espais públics…

b) Participa qualsevol alumne. Cal dir que la major part són
alumnes d´ESO de la meua docència., encara que també estan
els estudiants de l´aula compartida de 1 er d´ESO que no els
imparteisc cap assignatura.

c) Definim la temàtica i les seccions . I Investiguen. Després,
em comuniquen per correu electrònic les seues recerques, han
d´afegir les fonts. I el més interessant: que siguen temàtiques
descobertes a l´aula. Si he pogut contactar amb algun
personatge, el coneixem i preparem la entrevista.
Amb tot açò hem escoltat: La última parada de Fatim (mort, de
l´exportera de femenina de Gambia) Continguts: ecologisme,
Los deberes hacen más mal que bien, Bob Dylan: premi Nobel
de literatura. el sostres de cristal, Les eleccions dels Estats Units
al 8 de novembre, Objectius de Desenvolupament Sostenible,
The Beatles, ACNUR, entrevistes: cooperantes, Manuel
Rodríguez, Miguel Ors, Sophie Albert, Iván Poza. Siria, actualitat
de cultura ilicitana. Exploradors: Ibn Batuta, Cheng Ho, Thor
Heyerdhal, Thenzing Norghay La sorpresa de Donald Trump.
Preguntes: docents, per què? Biografies il·licitaes: Maria
Teresa Vega Martín, capità Lagier. Doctor Julio María López
Orozco. Música. Lytos (educando esclavos) Rollings Stones;
The Killers, Sya, The Smiths…

d) Organitzem el guió, els temps d´intervenció, assagem al
pati i sortim cap a l´emissora, normalment entre vuit i deu
alumnes i dos professors.

10. Equip de L´Assumpció en Acció! A la emissió d´Alaska.


