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A través de la iniciativa "MusicAula - Missió Kenia" es construirà una escola 
pública a Kithunthi (Kenia) mitjançant projectes escolars de micro-economia 
així com produccions culturals locals i de transformació social. Aquests projec-
tes comptaran tant amb la participació de comunitats culturals i socials del 
territori com de teixit associatiu cooperatiu i comerç de proximitat.

C I
Cooperació

Internacional

Aquest projecte sꞌubica a uns 60 Km a lꞌoest de la capital del país, Nairobi. Les carrete-
res són de terra, sense asfaltar, polsegoses en època seca i enfangades i impractica-
bles en l’època de pluges. El 98% dels habitants de Kithunthi són pagesos i depenen 
dels seus camps per alimentar-se. Lꞌescola és l’única de la regió, construïda i fundada 
lꞌany 1968 com una escola dꞌeducació primària pública i mixta. Els seus alumnes van 
des dels 4 fins al 14 anys, dins del nivell del sistema educatiu kenià Nursery II i el nivell 
Standard, tenint dos cursos corresponents a pre-escolar i vuit cursos dꞌeducació 
primaria.  Actualment, lꞌescola té 250 alumnes i 8 mestres i sꞌutilitza per a organitzar 
trobades veïnals, així com per a acollir tallers de lecto-escriptura per a dones grans. 
Lꞌescola degut a una manca de manteniment i falta dꞌinversions en modernitzar-la 
es troba en molt males condicions.

Amb la cooperació Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, BaseA i Wendano  Wa es té 
coberta la part de disseny arquitectònic i dꞌenginyeria així com el voluntariat humà 
necessari per a realitzar la construcció de la nova escola.

A data dꞌavui, encara no es disposa del finançament per a poder comprar tots els 
elements constructius que calen per a poder edificar la nova escola. Per tal dꞌaconse-
guir aquesta partida pressupostària - que permetrà comprar els elements necessaris 
de lꞌobra - BitLab organitzarà un crowd-funding escolar amb Goteo.org, així com un 
seguit de concerts solidaris per tal dꞌobtenir els recursos econòmics per a poder com-
prar els elements i material dꞌedificació de lꞌescola de nova de creació.
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ApS
Aprenentatge

i Servei

Lꞌobjectiu de la iniciativa és aconseguir finançament per cobrir el cost de construcció 
dꞌuna nova escola pública a Kithunthi mitjançant projectes dꞌinnovació pedagògica 
on la música, la plàstica, la literatura i les arts vehicularan processos dꞋAprenentatge 
i Servei (ApS) per a assolir els objectius del projecte de cooperació internacional.

A través de la cooperació, BitLab es co-dissenyaran projectes dꞌinnovació pedagògica 
ApS amb els centres educatius col•laboradors i sꞌacompanyaran aquests processos per 
a poder assolir amb garanties els objectius del projecte de cooperació internacional. 
En aquest sentit, les intervencions artístiques i tallers de creació musical, literària, 
plàstica i audiovisual s’articularan a través dꞋEscola de Rock, on BitLab col•labora de 
manera activa amb una xarxa de centres escolars, músics i artistes des de lꞌany 2011.

DADES DE
LOCALITZACIÓ

Kithunti

3200
Habitants

KAGUNDO

IDIOMES

Kiwashili

Anglès
MONEDA
Xiling Kenià

Turisme
63%

Industria
14%

ECONOMIA
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Desenvolupar un projecte de cooperació internacional
mitjançant de processos dꞌinnovació pedagògica col·laborativa.

A través dꞌaquesta col·laboració es persegueix fer partícips a 
lꞌalumnat i la comunitat docent dꞌun projecte de cooperació 
internacional. Amb la iniciativa es pretén sensibilitzar a través 
dꞌaccions educatives de la importància dꞌaquest tipus de projectes 
i intervencions de cooperació internacional.

Adoptar metodologies de disseny participatiu a o-crear
de projectes i intervencions dꞌinnovació cultural i social
interdisciplinàries.

En els centres col·laboradors es co-dissenyaran projectes dꞌinno-
vació cultural i social per a poder treballar competències acadè-
miques transversalment així com valors de cooperativisme amb 
economia social i de proximitat.

OE
Objectius
Escolars

Objectius pedagògics
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Realitzar una companya de micro-mecenatge mitjançant
projectes escolars de micro-economia i de cultura local.

Organitzarem una campanya de micro-mecenatge en cooperació 
i col·laboració dels centres escolars i altres agents socio-culturals. 
Els projectes es dissenyaran conjuntament amb els centres,  des 
dꞌuna òptica cooperativa, interdisciplinària i intercultural, per a 
produir tots els materials i elements necessaris (recompenses i 
mertxandatge) per a dur a terme el crowd-funding.

Gravació dꞌun disc musical cooperatiu per a treballar per
projectes artístics transversalment (música, literatura,
plàstica tecnologia i gràfica).

En el marc MusicAula es composarà un disc de 10 cançons inèdites 
amb participació dꞌartistes locals i de lꞌalumnat de les escoles, el 
qual sꞌeditarà la propera primavera i formarà part de les recom-
penses del crowd-funding. El disc es presentarà el 19 de Maig de 
2019 a la Sala Apolo de Barcelona.
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MDG
Metodologia

· Trobada amb lꞌequip 
docent directiu i detecció 
singularitats
· Caracterització de la 
idiosincràsia del centre
· Etnografia dels docents i 
detecció dꞌaliats

CONEIXEMENT 
DEL CENTRE

· Proposta dꞌactivitats 
concretes per al Projecte
· Exploració Recursos i 
Projectes Acadèmics del 
Centre
· Detecció dꞋInteressos i 
Motivació

CO-DISSENY
INTERVENCIONS

· Coordinació i Seguiment
· Desenvolupament de les 
intervencions
· Documentació del projecte 
i entregues dels paquets de 
treball
· Indicadors dꞌavaluació

IMPLEMENTACIÓ
PROJECTE

Per a poder co-dissenyar, prototipar i implementar projectes dꞌinnova-
ció cultural i social al territori – de forma co-participada amb les 
comunitats ciutadanes - , utilitzarem tècniques i metodologies 
dꞌinnovació oberta i disseny participatiu.

CLD
Calendari

1er TRIMESTRE

2on TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

· Diari de Desitjos
· Composar la cançó
· Escriure la lletra
· Preparar esqueleta 
del programa de ràdio
· Preparar la comuni-
cació
· Correspondències 
escolars

· Dissenyar les 
recompenses
· Dissenyar lꞌart del 
disc
· Crear el pòster del 
Concert Benèfic
· Programa de ràdio 
local
· Gravació del àlbum
· Jocs Florals

· Llibres Gegants
· Edició del llibre 
Gegant
· Edició del àlbum
· Produir les recom-
penses
· Produir Concert 
Benèfic

El calendari dꞌadopció del projecte als centres escolars col·labo-
radors, es confeccionarà de manera conjunta partint de la 
següent proposta inicial:
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CCP
Competències

i Curriculum
PedagògicEn el cas de MusicAula Missió Kènia, partirem dꞌun context educatiu basat en 

experiències reals dins de lꞌaula. Donada la idiosincràsia del projecte dꞌinnovació 
pedagògica i cooperació internacional, defensem que treballant per projectes i 
de manera col·laborativa es possibilita un entorn pedagògic òptim per a assolir 
fàcilment els objectius del projecte. 

En aquest sentit, el disseny de les dinàmiques, activitats i projectes en el marc de 
la iniciativa estarà dirigit i co-dissenyat pels propis usuaris. Així doncs, el projecte 
estarà adaptat a les necessitats i interssos dels centres escolars des dꞌun punt de 
vista inclusiu, plural i divers, tant des de l’òptica de lꞌalumnat, com la del professo-
rat que intervindrà de manera activa.

Treballarem per projectes des de lꞌaula dꞌacord les properes premisses:

• Treballar els continguts didàctics a partir de projectes reals (authentic 
learning) i activitats interdisciplinàries.
• Fomentar la posada en pràctica del coneixement a partir del treball en 
grup i en entorns atractius i estimulants per lꞌalumnat.
• Desenvolupar diferents competències del currículum mitjançant la realit-
zació dꞌactivitats interdisciplinàries individuals i grupals.
• Apropar realitats culturals i socials a partir dꞌexperiències reals. Conèixer 
la cultura i la societat des de fora de les aules i de lꞌentorn acadèmic. 
• Despertar la motivació i la curiositat dels nostres alumnes amb visites 
dꞌagents de fora de lꞌescola, i fent dꞌaquestes trobades espais de re�lexió i 
dꞌintercanvi cultural.
• Introduir a agents socio-culturals externs a lꞌescola en un exercici dꞌapre-
nentatge mutu.
• Veure lꞌescola com un espai no només dꞌestudi i aprenentatge , sinó també 
dꞌintercanvi cultural, obert a agents externs i en continu procés dꞌevolució 
igual que el món que ens envolta.

A nivell de competències pedagògiques el projecte es podrà adaptar i acollir tant 
per a primària com per a secundària. 

A primària es podran treballar les següents competències segons àmbit: artístic, 
aprendre a aprendre, educació en valors, coneixement del medi, educació física, 
digital, llengua catalana i castellana, llengües estrangeres. 

A secundària, el projecte està dissenyat per a poder treballar les següents compe-
tències segons àmbit: artístic, cultura i valors, social, educació física, digital, 
llengua catalana i castellana, llengües estrangeres, personal i social.
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PRI
Educació
Primària

CAN
Fes una
Cançó

RAD
El Programa

de Radio

DDD
Diari de
Desitjos

MER
El

Mertxandising

FG
Florals

Gegants

ARTÍSTIC

APRENDRE A APRENDRE

EDUCACIÓ EN VALORS

CONEIXEMENT DEL MEDI

EDUCACIÓ FÍSICA

COMPETÈNCIES DIGITALS

LLENGÜA CATALANA I CASTELLANA

LLENGÜES ESTRANGERES

SEC
Educació

Secundària

CAN
Fes una
Cançó

RAD
El Programa

de Radio

DDD
Diari de
Desitjos

MER
El

Mertxandising

FG
Florals

Gegants

ARTÍSTIC

CULTURA I VALORS

EDUCACIÓ EN VALORS

PERSONAL I SOCIAL

EDUCACIÓ FÍSICA

COMPETÈNCIES DIGITALS

LLENGÜA CATALANA I CASTELLANA

LLENGÜES ESTRANGERES
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