L’ESCOLA PER A INFANTS
PRESENTACIÓ
 L'ESCOLA PER A INFANTS es regeix per un conveni subscrit entre el Departament
d'Ensenyament i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, essent aquesta darrera la titular de l'escola. Es crea l'1 de setembre de
1.991.
 L'alumnat són els nens i nenes en edat d'escolarització obligatòria, ingressats a
l'Hospital, així com els infants que cursen ensenyança pre‐obligatòria ‐ P3, P4 i P5 ‐
hospitalitzats per un període llarg. També es treballa amb els alumnes que
pateixen malalties cròniques quan vénen a l’hospital per a ser atesos en règim
ambulatori.
 L’atenció educativa sempre és personalitzada. Cadascú segueix el seu nivell
escolar i aquest s'adequa a les seves circumstàncies personals i a les necessitats
psicològiques del moment. Els alumnes són atesos individualment per la mestra a
les habitacions, les cambres d’aïllament i/o l'UCI, fent allà les classes.
 Les atencions als alumnes s'organitzen segons la previsió de durada de
l’hospitalització. Hi ha un percentatge elevat d’alumnes que estan pocs dies
ingressats mentre que d'altres estan hospitalitzats períodes més llargs i fan
reingressos periòdics.
El primer grup de pacients fan treballs de l’escola per a mantenir els nivells
d'aprenentatge i no oblidar els darrers conceptes adquirits al seu centre de
referència abans de l’ingrés; si tenen el material del seu centre educatiu es
prioritza sempre aquest sobre el que pot oferir la nostra escola.
L’altre grup és menys nombrós però tanmateix amb el que treballem més dies al
llarg del curs. La majoria són malalts de càncer que no podran assistir al seu centre
educatiu i fan l’escolarització a l’escola de l’hospital.
En aquests casos de llarga malaltia, la mestra suggereix als pares la possibilitat de
posar‐se en contacte amb el centre de referència amb la finalitat que el nen, la
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nena o l'adolescent assoleixi el nivell del curs que li correspon, alhora que pugui
mantenir la relació amb els seus companys i amb el docent, aspecte, aquest
darrer, gairebé tan important en aquestes circumstàncies i moment vital com el
curricular.
També s’informa i facilita la documentació per a tramitar l’atenció educativa
domiciliària a l’alumnat en edat de l’educació obligatòria, servei ofert pel propi
Departament d’Ensenyament. S'ofereix als alumnes malalts quan ja no estan
hospitalitzats però que no poden assistir al seu centre per un període superior a
un mes.
L'escola és oberta de 9 a 12,30 i de 13,30 a 16 h.
No es fa jornada única ni al setembre ni al juny.
Atenent al qüestionari de valoració de l'escola que es realitzà el curs 94/95, on
més del 70% dels enquestats consideren que és bo que durant les vacances els
nens siguin escolaritzats, s’allarga el curs escolar i durant part del mes de juliol els
infants també reben atenció educativa.
El contacte amb els pares i mares dels alumnes és diari i els comentaris i
problemàtiques surten al llarg de les converses que amb ells, d'una manera
informal, es tenen.
A la nostra escola no hi ha reunions de pares donat el tipus d'escolarització
d'aquests infants i no hi ha una AMPA constituïda.
L'escola no compta amb voluntaris.
En el nostre centre hospitalari hi ha un servei de voluntariat que ofereix
acompanyament i recursos lúdics, gestionat per l’Hospital, amb la col∙laboració de
la Fundació Enriqueta Villavecchia i la Fundació “la Caixa”.
El finançament de l'escola depèn del Departament d'Ensenyament amb el suport
de l'Hospital.

ESPAIS
 En època del recinte modernista els infants estaven hospitalitzats al pavelló de
Sant Frederic, i l'escola ocupava el pavelló de Santa Victòria.
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Amb el temps es van fer diverses obres a les sales d’hospitalització del recinte
modernista, i això va fer que, per uns mesos, es desplacés el servei pediàtric a la
Sala de Sant Tomàs.
A causa d'altres obres es va reduir el nombre de llits pediàtrics i en conseqüència
també minvà el nombre d’alumnes.
 Al juliol del 2009 l'àrea d'hospitalització pediàtrica passà del recinte modernista al
nou edifici. Des d'aleshores es troba al bloc E, 2a planta.

ALGUNES DADES
L'Escola per a infants, com les altres aules hospitalàries, no té alumnes matriculats.
El nombre de possibles alumnes ve determinat pel nombre de llits pediàtrics que hi
ha i, d'aquests, els que estiguin ocupats.
Els infants poden ser de 3 anys fins als 16 o 18 anys. Per això pot haver alguna o
algunes setmanes que hi hagi força infants menors de 3 anys i pocs de més grans, i
altres vegades pot ser a l'inversa. És un tret característic de l'atenció educativa
hospitalària.
Tot seguit es presenten les mitjanes dels darrers cinc cursos :
 168 alumnes atesos per curs: 9 d'Educació Infantil, 90 d'Educació Primària, 52
d'Educació Secundària i 17 d'altres: post‐obligatòria, educació especial, sense
escolaritzar o Cicles formatius
 1.351 atencions anuals
 11 sol∙licituds d'atenció domiciliària
 60,24 és la mitjana anual d'atencions adreçades a una mitja de 39 alumnes crònics.

ACTIVITATS
FESTES TRADICIONALS
 La Castanyada l'organitza la Fundació Oncològica infantil Enriqueta Villavecchia i
el servei de voluntariat és qui reparteix les castanyes i els panellets.
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 L'escola organitza la visita del Pare Noel per Nadal, gràcies a la Fundació el Somni
dels nens, l'Associació d'Antics Treballadors Hoechst Ibérica i edicions Triangle.
La primera entitat ofereix la possibilitat de la visita del Pare Noel, la segona els
obsequis per als infants i la tercera els detalls pels adults (familiars dels infants i
personal del servei de pediatria).
Per la festa de Reis cada any s'ofereixen regals als alumnes que estan temps
ingressats o bé segueixen tractament crònics.
 Pels volts de Sant Jordi rebem, des de fa anys, a escriptors i il∙lustradors gràcies a
CCLiJ (Consell Català del Llibre Infantil i juvenil). Els visitants ofereixen els seus
llibres als infants, els hi dediquen, responen les seves preguntes i comparteixen
amb ells curiositats, desitjos i projectes.

PARTICIPACIONS
 Alumnes de la nostra escola han participat molts anys, des del seus inicis, en el
taller europeu de l'Associació SI ON REVAIT http://si‐on‐revait.org/.
El taller es basa en l'expressió d'un somni a partir de la tria d'una de les sis fotos
que rebem a l'escola dos cops a l'any. Amb els textos de molts dels alumnes
europeus s'elaboren dues revistes anuals.
Per facilitar la lectura de la revista als nostres alumnes, des de fa uns anys, i des de
l'Escola per a infants, s'edita la revista en castellà i es gestiona la web en llengua
castellana.
 En tots aquest anys s'han dedicat als alumnes de l'escola diverses activitats com:
 CONCERT DE NADAL organitzat per l'hospital i ofert als infants hospitalitzats al
servei de Pediatria.
 Obsequi de PALMES I PALMONS a càrrec del servei religiós de l'hospital a tots els
infants hospitalitzats.
 Participació, diversos anys, de treballs d'alumnes a les exposicions L'ART A
L'HOSPITAL, organitzades per la Comissió Sociocultural del nostre centre
sanitari.
 Participació d'alumnes a les convocatòries de LES ÀVIES I ELS AVIS ESCRIUEN UN
CONTE I ELS INFANTS ELS IL∙LUSTREN realitzada per l'Associació Nous Horitzons.
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Projecte TIMAH (Teletutorització Interactiva en Matemàtica per a Alumnes
Hospitalitzats), en el que un alumne de l'escola ha estat el primer en formar‐
ne part.
Col∙laboració de l'escola en la confecció dels guarniments per a l'acte en què
l'Hospital passa a ser HOSPITAL SENSE FUM, activitat suggerida pel departament
de Comunicació de l'hospital.

TIC
 L'any 1994 es rep la primera dotació d'ordinadors i material informàtica gràcies a
la Fundació "la Caixa".
 Una de les inquietuds que sempre s'ha viscut, també a nivell educatiu, ha estat el
contacte i la relació amb els companys, mestres i amics de l'alumnat. És per aquest
motiu que ja des del curs 2002/2003 a l’escola es disposa d’equip informàtic amb
accés lliure a Internet. Això afavoreix la cerca d’informació per a l’elaboració de
treballs així com el fet que els alumnes es puguin comunicar amb l’escola d’origen,
i tanmateix amb els seus companys, amics i familiars.
L'any 2003 es comença a trobar la solució per tal que des de les habitacions de les
sales d’hospitalització els alumnes puguin accedir a Internet. Primer va ser
mitjançant la línia telefònica, cedida per l'hospital, i des de 2005 pel sistema wifi,
ofert per la Fundació El Somni dels nens, que va respondre generosament a la
nostra sol∙licitud.
Aquest servei s'ha ofert prioritàriament als alumnes que havien de romandre força
temps ingressats. En el nou hospital es segueix el mateix criteri.

SERVEIS DE SUPORT A L'APRENENTATGE
 Per a fomentar el gust per la lectura entre els nostres alumnes existeix el servei de
préstec de llibres de la biblioteca de l’escola.
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 En diverses ocasions, i donant resposta a la preocupació manifestada per l’escola
d’origen de l’infant malalt, s'ha anat al centre educatiu de referència a parlar amb
els companys de classe dels pacients i també amb el claustre de professors.
 Durant tres anys es participà en el marc del Projecte Educatiu Europeu en el
programa Sòcrates, subprograma Comenius, Acció 1, amb tres escoles més
d'àmbit hospitalari europees: Chelsea Children's Hospital School de Londres,
Centre Scolaire Timone Enfants de Marsella i Temple Street Children's Hospital
School de Dublin. La coordinació la realitzà Chelsea Children's Hospital School.
 Al curs 1998/1999 s’inicia a la nostra Escola un programa d'optimització d'atenció
educativa, promogut per la Fundació "la Caixa". Treballem com a escola pilot
d'àmbit hospitalari.
 Al curs 2003/2004 el Departament d'Ensenyament inicia el programa d'atenció
educativa domiciliària per a alumnes amb malalties que els priva de participar de
la vida educativa en el seu centre educatiu. Quatre alumnes estrenen l'atenció
educativa al domicili, són els primers dels molts que ho han sol∙licitat i rebut al
llarg d'aquests anys.
En els cursos anteriors alguns dels alumnes s'havien acollit als Ajuts per llarga
malaltia oferts també pel Departament d'Ensenyament, servei precursor de
l'atenció domiciliària.

FORMACIÓ
 Cada curs es rep la visita d'estudiants i persones interessades en conèixer les
escoles d’àmbit hospitalari. Les preguntes són sobre l'atenció educativa a
l'hospital, els infants malalts, els nens malalts oncològics, els efectes de
l'hospitalització en els nens des de l'aspecte educatiu i psicològic o la proximitat de
la mort en alguns dels nostres alumnes.
 Des de fa anys s'ofereixen sessions formatives per a grups d'alumnes de les
facultats de Formació del professorat i Pedagogia de diverses universitats
catalanes que hi assisteixen acompanyats del professor o professora respectius.
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 Alguns cursos s'han establert reunions periòdiques amb membres de l'equip
multidisciplinar d'hospitalització pediàtrica que atén als infants hospitalitzats en
les que hem participat les mestres.
 Amb la finalitat de donar a conèixer la importància de l'atenció educativa a l'infant
malalt i hospitalitzat s'han publicat diversos articles a revistes pedagògiques com
ara Cuadernos de Pedagogía, Perspectiva Escolar, Aula, Butlletí de la infància, etc.
Tanmateix s'ha col∙laborat amb els mitjans de comunicació en els moments en els
que s'ha demanat.
 Des de 2001 fins a 2004, es participa en el taller europeu L'experiència de la vida
amenaçada promogut per HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) i
es mantingué la participació en el taller de Noves Tecnologies de la Informació i
Comunicació de l'esmentada associació europea.
 Durant tots aquests anys les mestres participen a les Jornades convocades pel
Departament d'Ensenyament per al col∙lectiu de mestres i docents de l'àmbit
hospitalari i de salut mental, i s'ha assistit a diversos Congressos i Jornades a nivell
estatal i europeu.

ALTRES INFORMACIONS
 Sempre que ha calgut s'ha comptat tant amb la col∙laboració del personal del
servei de Pediatria, així com dels pares dels infants ingressats.
 Al llarg dels anys s'han organitzat trobades periòdiques per a les mestres de les
escoles d’àmbit hospitalari de Catalunya per posar en comú el treball que es
realitza i establir pautes de treball conjunt.
Aquesta dinàmica de treball culmina amb la creació, el 1997, de l’Associació
Catalana de Professionals de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari, ACPEAH, la seu de
la qual es troba a l'Hospital de Sant Pau.
L'Associació aplega tots els docents de les escoles d’àmbit hospitalari i dels
Hospitals de Dia d’Adolescents, de salut mental infanto‐juvenil, que s’hi han volgut
incorporar.
 Al llarg dels cursos s’han mantingut moltes reunions amb els professionals i tècnics
del Departament d’Ensenyament. Actualment l'Escola per a infants, les altres
PRESENTACIÓ
7

aules hospitalàries i els hospitals de dia depenen del Servei d'Atenció a la
Diversitat i la Inclusió, pertanyent a la Direcció General d'Educació Infantil i
Primària.
Això no exclou que, per temes diversos, s'hagin fet reunions amb caps de servei,
subdirectors o directors de diversos serveis del Departament d'Ensenyament que
puntualment podien donar resposta a qüestions i demandes.
 Des dels seus inicis, com a servei educatiu del Departament d'Ensenyament,
l'Escola per a infants ha tingut un inspectora o inspectora. En tots aquests cursos
s'han succeït cinc inspectors, inspectores, que han vetllat per l'escola.
 De l'any 2006 al 2009 gràcies al Conveni establert amb la Fundació el Somni dels
nens, se'ls hi sol∙liciten diversos somnis per a alumnes concrets. Són atesos i
concedits segons la demanda que es fa. Es compleix realment el desig de tots
aquests infants.
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