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UN GEGANT CONVERTIT EN UNA EXPERIÈNCIA 

DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

El projecte del Drac Blau del CEIP municipal Turó Blau 

va néixer amb la finalitat de representar el nostre centre

en les activitats socioculturals del barri de Sant Andreu.

Però ben aviat ens vam adonar que la creació d’una

figura gegantera podia promoure la participació dels

diferents àmbits de la comunitat educativa i amb aquesta

perspectiva es va desenvolupar el projecte. 

EL DRAC 
DEL TURÓ BLAU

E l CEIP municipal Turó Blau és una escola municipal de primària
que acull 207 nens i nenes de tres a dotze anys i està situada al
barri de Sant Andreu de Palomar. És, per tant, una escola petita i

molt familiar, característiques que afavoreixen que tot l’alumnat i les
famílies es coneguin, al marge que el centre mateix i l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) també ho potenciïn.

La nostra AMPA està organitzada per comissions per tal de diversificar
les activitats i potenciar la participació de les famílies associades.
Actualment, existeixen dinou comissions, entre les quals hi ha la del
Drac Blau i la dels Timbalers del Drac, que estem organitzant per acom-
panyar el Drac. Aquestes dues comissions recullen la tradició d’anys de
l’AMPA de promoure activitats que estrenyen les relacions entre les famí-
lies i l’escola.

EL NAIXEMENT DEL PROJECTE
La història va començar en la cercavila de la Festa Major de Sant
Andreu de l’any 2002. Com a espectadors que érem, gaudíem de la
varietat de gegants i capgrossos, de creacions fantàstiques, de com-
parses i bandes... I, de sobte, entre diverses mares, va sorgir la idea
d’estar a la desfilada. “Què podríem fer?”, ens vam preguntar. A partir
d’aquell dia la imaginació va començar a volar i la idea de crear un drac
i que els nens i nenes de l’escola hi participessin activament va
començar a agafar forma. 

Durant un temps ens vam reunir per buscar idees, fins que el març de
2003 es va llançar el projecte de la construcció d’un drac com a figura
que representés l’escola. La proposta va ser ben acollida per les famílies
i per la direcció del centre, i des del consell escolar ens vam animar a
començar. Un pare de l’AMPA, una vegada recollides les diferents idees,
va fer el dibuix del que seria el Drac Blau del Turó Blau.

Després de crear la comissió del Drac Blau, vam haver de resoldre tres
qüestions que consideràvem prèvies a la construcció del drac: el finança-
ment del projecte, l’espai de construcció i el lloc on guardar-lo. Pel que fa
al finançament del projecte, vam disposar d’una subvenció del districte
de Sant Andreu, d’una partida pressupostària de l’AMPA i de la recapta-
ció de diners mitjançant la venda de loteria, festes, etc. 

Trobar l’espai on construir i guardar el Drac Blau va ser el que més
temps ens va portar, ja que ni l’escola ni cap entitat del barri no ens van
poder facilitar un espai on ubicar-nos. La solució va arribar a través de la
persona que ens va orientar i guiar en la construcció del Drac Blau i va
aparèixer quan havíem de decidir com portàvem a terme el projecte. Va
ser en contactar amb Antoni Argelich, un especialista en la construcció i
restauració de gegants i capgrossos de Capellades, a través d’un pare de
l’AMPA. El mestre geganter ens va oferir el seu ajut en el procés de cons-
trucció, i així es va solucionar automàticament el problema de l’espai.
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«Han participat mares, pares i alumnes 
en una activitat conjunta i s’han consolidat 
els vincles entre famílies i escola.»

Paral·lelament a les gestions anteriors, vam mantenir diverses reunions
amb l’especialista de plàstica de l’escola per tal que ens assessorés dels
diferents materials que podíem utilitzar. 

Vam visitar Capellades el 24 d’abril de 2004 diferents famílies, amb la
intenció de conèixer-nos. Durant els mesos de maig a juliol de 2004 vam
fer el cap del drac, i diverses famílies de l’AMPA ens hi vam desplaçar els
caps de setmana, i a vegades, entre setmana. Els nens i nenes també van
participar en aquest procés quan el material que s’estava manipulant era
apte per a ells. Al mateix temps, la besàvia d’una nena de l’escola anava
cosint el vestit del cos fix del Drac Blau basant-se en un disseny ja prepa-
rat. Durant els mesos de setembre i octubre de 2004 vam finalitzar el cap
i vam començar a elaborar els cossos desmuntables i la cua de l’animal. 

Més tard vam fer els vestits de la comparsa, la pancarta i la resta d’ac-
cessoris (aletes, barrets, peus, escates, etc.). La professora especialista
de música va compondre la cançó del Drac Blau i, com a element vincu-
lant a la comunitat educativa del Turó Blau, va ensenyar la cançó a tot l’a-
lumnat i a alguns pares i mares. El Drac va quedar exposat a l’entrada de
l’escola donant la benvinguda a tothom que arribava.

Finalment, va arribar el gran dia. Coincidint amb la Festa de la Tardor
organitzada per l’AMPA, el 21 de novembre de 2004, el Drac Blau va sortir
a passejar, amb l’assistència de les famílies del Turó Blau, l’equip direc-
tiu de l’escola, la coordinadora de les AMPA dels centres públics de Sant
Andreu, i les autoritats del Districte de Sant Andreu i de l’Institut d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona. La Colla Gegantera i la Colla Timba-
lera del CEIP Ignasi Iglésias de Sant Andreu van apadrinar la presentació
en societat del nostre Drac. Amb aquest acte, el Drac Blau del Turó Blau
estava preparat per a la gran desfilada de la Festa Major de Sant Andreu,
el 28 de novembre de 2004. 

La primera cercavila del Drac Blau va ser tot un èxit de participació: ens
vam reunir més de 180 persones entre les famílies de l’AMPA, la direcció
de l’escola, exalumnes, amics i simpatitzants, tots ben identificats amb
la samarreta blava. L’estampació d’aquestes samarretes (basada en el
disseny de la pancarta, fet conjuntament amb la professora de plàstica i
un alumne de 6è curs) va ser realitzada per mares i pares a l’escola utilit-
zant el sistema de decoloració.

A partir d’aquesta primera sortida, el Drac Blau va ser convidat a altres
celebracions: a la Rua de Carnaval de Sant Andreu; a la Festa Major de
Santa Eulàlia (Districte de Ciutat Vella de Barcelona); a la jornada de Troba-
da de Gegants d’Escoles de Catalunya 2005, organitzada pel CEIP Teresa
Altet de Rubí; a la Festa Gegantera de les escoles del poble de Capellades, i
a la XX Ciutat Gegantera a Capellades. Com a tancament d’un any molt
actiu, el passat mes de setembre vam participar a la benvinguda dels
Gegants de la ciutat de Barcelona, al Districte de Sant Andreu, a la Festa
Major de la Mercè de Barcelona i a la Festa Major de Sant Andreu.

LES CONCLUSIONS
Estem segurs d’haver aconseguit l’objectiu inicial pel qual ens vam decidir a
crear el Drac Blau: participar a les festes del nostre barri i representar l’esco-
la. Però, a més, hem aconseguit altres objectius que al llarg de l’elaboració
del projecte han anat cobrant força i importància, com és la participació de
mares, pares i alumnes en una activitat conjunta i, a més, la consolidació
dels vincles entre famílies i escola. La realització i la posada en escena ens
han permès compartir un espai en comú i també les responsabilitats.

Els nostres fills i filles han pogut gaudir d’un projecte emblemàtic per a
l’escola i han experimentat que entre tots es pot dur a terme un projecte
plegats, alhora que s’han estret les relacions d’amistat i companyonia
entre els nens i nenes i les seves famílies dins i fora de l’escola.

La construcció del Drac Blau també ha suposat la dinamització de l’AMPA,
ja que, com hem dit abans, no ens hem quedat amb la construcció de la bes-
tiola, sinó que d’aquest projecte se’n deriven d’altres relacionats: cercavi-
les, exposicions (una prevista per al segon semestre d’enguany), la web, for-
mació de la Colla Timbalera, ampliació dels elements de comparsa, etc.

En la primavera de 2005 ens vam presentar al Concurs d’Activitats de
les AMPA, organitzat per la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), i el jurat ens va atorgar el primer
premi, cosa que ens va omplir d’una gran alegria i satisfacció pel reconei-
xement que suposa a la participació i a la creativitat. El dia 17 de desem-
bre un grup de famílies de l’AMPA vam anar a recollir el premi a Madrid. 

Sempre que hi hagi famílies interessades en aquesta activitat, el pro-
jecte podrà continuar en els pròxims cursos. Per la nostra part, estem
molt animats a continuar amb aquest projecte, fins al punt que ja estem
pensant a ampliar la família amb la creació d’altres bestioletes. 

Elena Bilbao i Montserrat Moreno
AMPA CEIP municipal Turó Blau

> Per a més informació 

AMPA CEIPM Turó Blau
Comissió Drac Blau
C. Gran de Sant Andreu, 2
08030 Barcelona
ceipmturoblau@xtec.net
ampa2106@ampas.edu365.com

            


