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Editorial

L'Aula Oberta Licano de l'IES Lliçà 
Una aula oberta és un entorn escolar on l'alumnat 
ha  de  poder  participar  en  diferents  tipus 
d'activitats segons les seves necessitats. L'alumnat 
ha  de  compartir  activitats  amb  el  grup  classe 
ordinari.

La  creació  de  l'Aula  Oberta  Licano  neix  el  curs 
2008-09  com  a  evolució  i  transformació  del 
projecte d'Aula Taller del nostre centre anomenatl 
Projecte  Licano.  El  projecte  va  sorgir  l'any  2001 
amb  l'objectiu  de  donar  resposta  a  la  gran 
diversitat  d’alumnat  que  tenia  el  centre.  Estava 
destinat  a  atendre les  necessitats  educatives  del 
petit  percentatge  d’alumnes  amb  un  perfil  de 
dificultats  importants  d’adaptació  al  sistema 
escolar, i que presentaven  apatia, desmotivació i 
rebuig  envers  les  activitats  acadèmiques. 
L'aplicació del projecte es va iniciar el curs escolar 
2001-02, i es va adreçar, inicialment als alumnes de 
3r d’ESO i, més tard, als alumnes de 3r i 4t d’ESO, i 
posteriorment,  als  alumnes  de  2n  d’ESO  que 
tinguessin més de 14 anys. 

CRITERIS I OBJECTIUS DE L'AULA OBERTA LICANO:

Criteris:
-Compartir  activitats  a  l'aula  específica  amb  el 
grupclasse ordinari.
- Fomentar el treball cooperatiu.
-Organitzar  de  manera  globalitzada  els 
aprenentatges  bàsics  i  fonamentals  de  diverses 
matèries amb una metodologia més pràctica i amb 
activitats més funcionals i manipulatives.
-Facilitar  en tot  l’alumnat  de Licano l’assoliment 
de les competències bàsiques i l’acreditació.
-Reforçar  l'atenció  personalitzada  per  potenciar 
l'autoestima  i  proporcionar  orientació  escolar  i 
laboral.

Objectius:
-Desenvolupar  les  competències  bàsiques: 
comprensió i expressió oral i escrita, agilitat en el 
càlcul i en la resolució de problemes, coneixements 
essencials dels àmbits social i científic i autonomia 
en el treball escolar.
- Augmentar l’autonomia dels alumnes afavorint els 
aprenentatges funcionals que facilitin la seva vida 
com a ciutadà.
-  Assessorar  les  famílies  i  aconseguir  la  seva 
implicació per dur a terme el projecte iniciat.
-  Afavorir  el  desenvolupament d’habilitats  socials 
que impliquin el respecte a l’entorn, les persones i 
els materials.
- Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar 
social i laboral.
- Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el 
Graduat en Educació Secundària.

CONCRECIÓ DE L'AULA OBERTA LICANO:

Per  formar  part  d'aquest  projecte  els  equips 
educatius fan la proposta dels alumnes i es decideix 
quines  àrees  curriculars  cursaran  dins  l'aula 
ordinària. L'alumnat té l'aula oberta com a aula de 
referència  i  participa  amb  un  altre  grup  classe 
ordinari en algunes matèries.

Una  part  de  l’aprenentatge  es  desenvolupa 
realitzant experiències formatives en empreses de 
la rodalia. L’alumne/a pot familiaritzar-se amb el 
món  del  treball  la  qual  cosa  estimula  la  seva 
responsabilitat i maduració personal.La finalitat de 
les  activitats  en  empresa  és  poder  completar  el 
currículum  acadèmic  i  sempre  amb  una  clara 
finalitat educativa.

Enguany  participen  en  el  projecte  d'Aula  Oberta 
Licano uns 12 alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO.

Què s'hi fa?

– Dins  l'  Aula  Oberta  Licano  els  alumnes 
treballen  per  àmbits.  Molts  dels 
aprenentatges  es  fan  a  través  de  tallers: 
tecnologia, cuina, hort, ceràmica, TIC.

– Els  alumnes  de l'Aula  Oberta  Licano també 
participen  aquest  curs  en  l'elaboració  de 
l'apartat de gastronomia de la nostra revista.


