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«El destí de cada ésser humà no és la
cultura, ni tan sols estrictament la socie-
tat com a institució, sinó els seus
semblants. I precisament la lliçó
fonamental de l’educació no pot fer sinó
corroborar aquest punt bàsic, i ha de
partir d’aquest per a transmetre els
sabers humanament rellevants. És a dir:
el fet d’ensenyar als nostres semblants 
i d’aprendre dels nostres semblants és
més important per a l’establiment de la
nostra humanitat que qualsevol  dels
coneixements concrets que així es
perpetuen o transmeten.» 
Fernando Savater
fragment extret de l’obra El valor de educar

Darrerament s’ha parlat molt de civisme i de les responsabilitats que
tots i totes assumim —o hauríem d’assumir— en tenir cura del nostre
entorn de convivència. Si aquest tema ha sortit dels llibres i del debat
més acadèmic i ha saltat a la premsa i als debats radiofònics és, sens
dubte, perquè cada cop més detectem un buit normatiu important en el
comportament de la gent que ens envolta, sobretot, de la gent jove.

Naturalment, no es tracta d'un problema de «les generacions que
pugen» sinó que és el resultat d'un procés dilatat en el temps pel qual
hem anat destruint totes aquelles normes fèrries imposades durant
tants anys de dictadura que ja no encaixaven amb les noves formes de
vida. I és fruit d'aquest procés no tant pel fet d'haver destruït les
antigues regles, sinó per la manca de nous sistemes de referència.
Aquesta construcció és necessàriament lenta, però, en l'actualitat, mol-
tes entitats de la ciutat ja treballen en el desenvolupament d'activitats i
programes que, a poc a poc, ajudaran a consolidar un marc normatiu
que la mateixa societat ha anat definint; un marc basat en la capacitat
de les persones d'influir d’una manera responsable en el seu entorn i
de relacionar-s’hi amb respecte.

La importància d'aquesta qüestió ens ha fet enfocar recentment, a
finals del mes d'octubre, les Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat,
enguany centrades en projectes que giren entorn de «L'educació en
valors per al segle xxi: la responsabilitat, l'autonomia i el respecte», 
i que properament ressenyarem en aquestes pàgines. Ens interessen
les experiències que promouen l'educació en valors des dels diversos
àmbits de la ciutat, més enllà de l’acció educativa de l'escola i de la
família, perquè és a través de la seva difusió que progressivament
podrem anar assumint una nova manera de conviure.

D’altra banda, la nostra acció no es queda en els límits de la ciutat. Per
tal de poder enriquir encara més les nostres perspectives, en el marc de
l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, Barcelona lidera un
grup de treball centrat en l'educació en valors en què participen més de
trenta ciutats d'arreu del món. Precisament, aquest mes de novembre
se celebra a Lisboa el sisè congrés de l'Associació, durant el qual
Barcelona presentarà diversos projectes. Dins aquest espai anem incor-
porant diferents visions de la convivència, matisades per la història
social i la conjuntura que viu cada entorn. També en propers números
presentarem un resum d'aquesta trobada.

Pensem que és mitjançant la proposta i la positivitat que anirem
definint, encara que sigui lentament, aquest nou marc de relacions amb
el nostre entorn. Ja hem començat a treballar —totes i tots, no sols les
institucions— i ens ho anirem explicant per tal de fer córrer les idees. No
volem trobar culpables —perquè no n'hi ha— de la situació en què ens
trobem; únicament l'actuació responsable de tothom ens durà a
resoldre aquest conflicte avui i ens permetrà anar adaptant la solució als
nous temps que hauran de venir. En aquesta tardor tan plena de valors
nosaltres hi podem veure la primavera de la convivència i el civisme.
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Joves músics europeus 
a Trondheim, Noruega
L’European Music School Union (EMU) organitza
des de fa quinze anys el Festival de Música de
Joves Europeus, que enguany va tenir lloc a
Trondheim, Noruega, del 31 de maig al 4 de juny.
Les escoles municipals de música de Sant
Andreu i Casa dels Nens van participar amb la
presència d’una cinquantena de nois i noies,
que van interpretar, en diferents grups, una suite
de cançons populars catalanes, un quintet de
vent, música de cambra i música moderna i jazz.

Assemblea general de xarxa a Roma
Els proppassats 18, 19 i 20 d’octubre es van reunir a Roma els representants de Xarxa
de les Ciutats d’Antwerp, Barcelona, Berlin, Bologna, Dénia, Edinburgh, Gandia,
Göteborg, Köln, Leeds, Lyon, Madrid, München, Pargas, Roma, Rovaniemi, Sète i
Torino, amb motiu de l’Assemblea General de l’any 2000.

Xarxa, iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i amb seu en aquesta ciutat, té la
voluntat de desenvolupar estratègies que afavoreixin la qualitat de la formació profes-
sional, la validació de les capacitats adquirides en la formació en alternança amb les
empreses i la transició al món del treball a través de la cooperació, de la realització
conjunta de projectes i de la potenciació de la visió europea dels nostres joves
estudiants, mitjançant estades de formació a empreses d’altres països.
Les qüestions més rellevants de què es va tractar són:
— Decisió sobre la proposta d’adhesió a Xarxa de les Ciutats de Toulouse i Genève.
— Aprovació del pla de treball 2001.
— Definició i aprovació de l’acord de col·laboració de Xarxa amb l’Associació de

Ciutats Educadores.
— Presentació de la pàgina web de Xarxa i posada en marxa de la Intranet.
— Anàlisi i definició dels projectes de mobilitat de joves i formadors i de projectes pilot.
Per a més informació: dresines@intercom.es

Iniciativa de les Religions Unides
L’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós presentarà el proper 30 de novem-
bre a les 20 hores, al World Trade Center, de
Barcelona, la Iniciativa de les Religions Unides
(IRU). Es tracta d’una de les principals organit-
zacions internacionals de diàleg interreligiós, i
l’única amb representació permanent a
Catalunya. El seu objectiu principal és promou-
re una cooperació interconfessional diària i
duradora que posi fi a la violència per raons
religioses i creï cultures de pau, justícia i
curació per a la Terra i tots els éssers vius.
audirelig@pangea.org

Miscel·lània de centres de barcelona
Comencem per una inauguració. El passat 8 d’octubre va tenir lloc una festa
llargament esperada al barri de Sants: la recuperació del Vapor Vell com a equipament
per al districte. A més de ser la seu de la nova biblioteca central de Sants-Montjuïc,
alberga les novíssimes instal·lacions del CEIP Barrufet a8043796@centres.xtec.es,
que suposen una millora quantitativa i qualitativa per al seu projecte educatiu.

Un centre històric, fundat el 1933, l’IES Municipal Rubió i Tudurí
www.bcn.es/rubioituduri, que ofereix cicles formatius de grau mitjà en jardineria, a
Montjuïc, i que depenia de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, ha passat a formar
part de la xarxa de centres de l’Institut d’Educació, des d’aquest mes de setembre.
Benvinguts!

Finalment, un aniversari sonat: el 2001, el CEIP Municipal Patronat Domènech
www.bcn.es/patronatdomenech, del barri de Gràcia, celebra el seu centenari. 
Els actes, als quals esteu tots convidats, arrenquen el 3 de novembre, amb festa
grossa i presència de l’alcalde de la ciutat. Per molts anys!

Educació ara, trenquem el cercle
de la pobresa
Amb motiu de la celebració del Dia dels Drets
dels Infants, el proper 20 de novembre tindrà
lloc l’acte de presentació de la proposta
educativa de la campanya «Educació ara, tren-
quem el cercle de la pobresa», impulsada per
la fundació Intermón, i que compta amb el
suport de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona. La campanya tracta de facilitar
als educadors i educadores un material adient
per a la reflexió sobre el dret universal de
totes les nenes i nens de poder anar a
l’escola. L’acte es farà a la sala d’actes de
l’IMEB el dia 20 de novembre (dilluns), a les
17.30 hores. Cal inscriure-s’hi prèviament.

Paral·lelament, entre el 20 i el 31 de novembre
tindrà lloc una sèrie de sessions de cinema infan-
til i juvenil, al cinema Savoy, en commemoració
de la Convenció dels Drets dels Infants.
Per a més informació: 93 402 36 63 o
imebatencio@mail.bcn.es
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Pla d’emergència dels centres educatius 
de la ciutat
Va ser presentat a la comunitat educativa de la ciutat el passat
3 d’octubre al Saló de Cròniques de l’Ajuntament. 
El Pla d’emergència consisteix, bàsicament, a organitzar els
recursos existents davant un incident per tal d’assegurar la vida
de les persones i reduir els danys materials en els edificis on
s’ubiquen els centres educatius. El Pla preveu tres fases que
s’aniran desenvolupant al llarg d’aquest curs: en la primera es
farà una presentació del Pla per districtes; la segona preveu
l’assessorament a cada centre per a l’elaboració del seu propi
pla. Finalment, la tercera fase consistirà en un simulacre
d’evacuació que es realitzarà en els mateixos edificis.
Podeu consultar el Pla d’emergència a www.bcn.es/IMEB

Barcelona, ciutat
educadora 2000-2001
El Saló de Cent va acollir el passat 12
de setembre els directors i directores
dels centres educatius de la ciutat,
en la trobada «Barcelona, ciutat edu-
cadora 2000-2001», en què, amb
motiu de l’inici del curs escolar,
l’alcalde, Joan Clos, va exposar les
principals línies d’acció que aquest
curs es desenvoluparan a la ciutat.
L’acte va servir, a més, per a la
presentació de la nova etapa de la
revista Barcelona Educació.

vi congrés internacional de 
ciutats educadores Lisboa 2000
Del 21 al 24 de novembre tindrà lloc, a la
ciutat de Lisboa, el VI Congrés Internacional
de Ciutats Educadores. Els temes que
centraran aquesta trobada, entre d’altres,
són: planificació urbanística i participació
ciutadana, memòria i identitat de la ciutat,
desenvolupament local i solidaritat, la
diversitat com a recurs educatiu, i educació,
formació, ocupació i temps lliure a les
ciutats. En propers números tindreu àmplia
informació sobre la celebració del congrés. 
ambelis@mail.telepac.pt
www.cm-lisboa.pt/congress2000

LISBOA2000
del 21 al 24 de novembre



—mancances de material;
—absència de resposta familiar efectiva;
—desinterès global per la institució escolar i la
seva oferta acadèmica i extraescolar: absentisme;
—manca d’objectius finals de l’etapa escolar:
fracàs de l’ESO;
—desarrelament ètnic o social;
—escàs rendiment escolar diari;
—salut mental i física precàries;
—hàbits alimentaris molt esbiaixats en quanti-
tat i qualitat;
—problemes habituals amb la justícia, com a
agents o com a víctimes, per part de l’alumnat;
—gran repte d’inserció laboral dificultosa de
l’alumnat de 16 anys.

Hem descobert, així, la incompletitud de la
pràctica docent clàssica, el punt de partida de
la qual explica algunes de les dificultats que hi
ha per a progressar, i ara estem en el moment
de catalogar la nova sobreactuació. Des d’un
punt de vista optimista, afirmant que cal un nou
model educatiu, amb actuació en xarxa i més
obert, cap al qual ja avancem. O bé des d’un
punt de vista més pessimista, en què s’accepta
el complement de l’actuació educativa com un
mal menor, tot i que no s’oblida que la nova
intervenció és un símptoma i un pegat que
s’haurien pogut evitar amb polítiques educati-
ves i socials diferents.

SOM XARXA6

A la zona nord del districte de Nou Barris, l’IES Pablo R. Picasso
participa des de fa quatre anys en un experiment compartit de treball
en xarxa amb el territori. Així el veuen i així ens l’expliquen.

ENTRE L’ESCOLA AUTOSUFICIENT 

I L’ESCOLA OBERTA 
A LA XARXA SOCIAL
L’EXPERIÈNCIA DE L’IES PABLO R. PICASSO

«Els centres de secundària han
d’incorporar al seu treball
interactiu la previsió de
respostes per a bona part de
l’alumnat de 16 anys»

Fàcilment ens posaríem d’acord que certes
concepcions i percepcions sobre l’ensenya-

ment vigents fins fa només vint anys avui tron-
tollen. En l’època i en els països en què s’ha
generalitzat l’ensenyament fins a edats juve-
nils, no hi ha satisfacció de la mateixa societat
que ha pensat, organitzat i finançat aquesta
actuació.

Un sector notable de l’alumnat, fins i tot d’e-
dats ben primerenques, és resistent al sistema,
amb el consentiment o no del seu entorn fami-
liar. D’altra banda, el sector professional docent
manifesta un significatiu desencant sobre l’e-
ficàcia de la seva tasca.

Curiosament, la insatisfacció educativa s’ate-
nua bastant en alguns contextos més homoge-
nis o més pròxims a l’estàndard social. Així,
aparentment, l’oferta privada viu més
tranquil·la que la pública; en els llocs de pobla-
ció més estructurada hi ha menys perplexitat
professional, i això mateix també passa on hi ha
menys emigració, etc. En els contextos homo-
genis o estàndard, tant si són causats com
casuals, el mecanisme escolar global es mostra
quasi autosuficient, i això perquè la transmissió
de coneixements (l’aspecte més avaluable de la
tasca docent) és encara el nucli central de l’ac-
tivitat educadora escolar i el quefer habitual
dels professionals i les famílies pot arribar a
solucionar els conflictes i els reptes.

En molts contextos educatius, doncs, signifi-
cativament més heterogenis o llunyans de
l’estàndard social, la dedicació professional
docent clàssica resulta clarament insuficient.
Heus aquí alguns dels elements que la depas-
sen i desborden:

En qualsevol dels dos supòsits, però, es fa
necessària una modificació immediata:
a) el professional docent ha d’ampliar el con-
cepte de dedicació nuclear a elements fins ara
considerats perifèrics, sobrers, molestos o
extraaulars;
b) les administracions educatives haurien de
desfossilitzar les estructures escolars a fi de
permetre una nova professionalitat, parlant
sense embuts d’hores i moments de dedicació a
tasques extraaulars. 

Per tal de dur a terme aquest encontre de les
limitacions educatives de la institució escolar i
les observacions del segment de la infància
fetes pels serveis socials i altres serveis perso-
nals, es donen actuacions, des de 1995, que
acaben rebent el nom de comissions socials,
propiciades des de diverses bandes i implanta-
des de maneres diverses. En aquests àmbits
mixtos no hi manca, és clar, el xoc de cultures i
tradicions professionals diferents, que hauran
d’aprendre a conviure per a superar els reptes
pendents. En general, doncs, la interacció d’a-
gents educatius ha esdevingut necessària, i
amb prudència i rigor cal anar donant-hi forma.

L’IES Pablo R. Picasso (anteriorment un centre
de BUP i COU, la qual cosa explicaria, per la seva
ubicació en un entorn social determinat, la tran-
sició brusca a la llista de situacions anterior-
ment esmentada) és un centre únic de secundà-
ria adscrit a quatre centres de primària. En la
mateixa zona geogràfica conviuen dues línies
(una més una) concertades des dels 3 fins als 16
anys. Tot plegat conforma una unitat geogràfica
educativa fàcilment observable i analitzable, si
bé l’oferta concertada és autònoma i indepen-
dent gairebé en tots els àmbits d’actuació. 

Els cinc centres públics esmentats, més un
altre d’educació especial també públic, van coin-
cidir a constituir, durant el curs 1996-1997, les
comissions socials de cada centre (CSC) i alhora
una anomenada Comissió Social de la Zona
Nord de Nou Barris (CSZN), en la qual no figuren
els centres concertats. Així, l’oferta educativa
pública 3-18 d’aquesta zona (Ciutat Meridiana-
Vallbona-Torre Baró) conviu localment (CSC) i



extensament (CSZN) amb l’oferta dels serveis
socials i personals, sobre la base de contactes
mensuals, cada vegada més estructurats i docu-
mentats, per bé que encara fràgils.

En el nucli extens (CSZN) es dóna la possibili-
tat de desenvolupar criteris i metodologies
comunes per tal d’administrar els ajuts de tota
mena que es requereixen (menjador, material,
llibres, sortides...), optar per polítiques comu-
nes bàsiques relacionades amb la salut infantil
i el lleure extraescolar, contrastar actituds edu-
catives escolars i no escolars, i de retruc cons-
truir un possible espai 3-18, de moment ja força
sòlid pel que fa al traspàs de primària a
secundària.

En el nucli local (CSC) es concreten les actua-
cions imaginades en el nucli extens (CSZN) per
tal de donar una resposta pal·liativa en molts
casos i de vegades fins i tot preventiva a la
varietat de situacions de la llista anterior.
Diríem que ens trobem en la fase d’acceptar,
fins i tot de començar a reclamar, la comple-
mentarietat externa, encara que no la del treball
en xarxa consolidat.
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«Cal un nou model educatiu,
amb actuació en xarxa i més
obert, cap al qual ja avancem»

El passat 8 de juny va tenir lloc al

districte de Nou Barris la jornada

de reflexió i debat «L’acció socioeduca-

tiva al centre escolar». El treball del

dia va estar encaminat a avaluar i com-

partir l’experiència de l’existència de

comissions socials en un gran nombre

de centres educatius del districte. Les

comissions socials són un espai comú

de treball entre l’escola i altres agents

que intervenen en l’educació dels

infants (serveis socials, EAP,

compensatòria…), per tal de dissenyar

estratègies comunes d’actuació.

La jornada va ser organitzada per

una comissió formada per una directo-

ra de primària, un director de secundà-

ria, dos inspectors de la zona, el

Centre de Recursos Pedagògics, una

directora de Serveis Socials i el tècnic

d’educació del districte. Aquest treball

en comú va fer possible que la jornada

fos un èxit, tant pel que fa a

l’assistència —amb la presència activa

de més de cent professionals— i la

diversitat dels sectors participants,

com pel que fa als continguts oferts i

la participació en els espais de debat.

Malgrat que les conclusions de la

jornada encara estan en procés

d’elaboració, es va evidenciar, en el

transcurs de la jornada, la valoració

positiva del treball fet aquests darrers

anys per les diverses comissions

socials, com també la necessitat d’una

major institucionalització d’aquests

organismes, atès que en el futur les

possibilitats d’actuació tendiran a

créixer, des d’una perspectiva no tan

sols de tractament de casos

individuals, sinó també en el desenvo-

lupament de projectes grupals o

comunitaris d’intervenció, com ja està

començant a passar en alguns centres

educatius de Nou Barris. ■

Francesc Barreda
Tècnic d’educació de Nou Barris
fbarreda@mail.bcn.es

En concret, entre els reptes que preveu la llis-
ta de situacions pel que fa al treball constant
en qualsevol centre dels que hem descrit, els
centres de secundària han d’incorporar al seu
treball interactiu (per exemple, en la seva CSC)
la previsió de respostes per a bona part de l’a-
lumnat de 16 anys, començant ja per l’alumnat
que sobre els 14 no accepta els estàndards
d’escolarització: coneixement de la varietat de
recursos institucionals i privats, referents d’a-
quests recursos per a aplicar-los en el moment
oportú, etc. Tot plegat amb la intenció clara de
substituir bona part del regust del fracàs esco-
lar, ara com ara inevitable en termes avalua-
bles, per insercions en el món prelaboral o labo-
ral més gratificants. 

L’abandó en positiu del període d’escolaritat
obligatòria és una de les feines menys elabora-
des entre els professionals docents de
secundària (on fins fa poc el fracàs escolar era
part del sistema, tant com l’èxit) i els agents
externs, i que cal establir amb urgència en l’a-
genda més immediata. ■

Ignasi Llompart
Director de l’IES Pablo R. Picasso
illompart@xtec.es
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El valor dels valors
Entenem per valors el conjunt de qualitats que fan que una persona o
cosa sigui apreciada. Els valors es concreten en comportaments especí-
fics, en predisposicions i actituds envers el món i envers les altres
persones. Però els valors són conceptes ambigus, complexos, variables,
polisèmics. Veiem, per exemple, la complexitat de significats del valor
de l'autonomia personal. Probablement podríem subscriure que per
persona autònoma s'entén aquella persona que és capaç de no
dependre dels altres, de ser individu per ella mateixa, que practica en
certa manera la cultura de l'ego, que és competitiva, assertiva, forta,
poc emotiva, etc. En canvi, el nostre significat d'autonomia personal és
diferent. L'hem d'aconseguir a partir de l'aprenentatge d'elements de
la cultura de les relacions interpersonals i de la confiança, buscar
l'autonomia a partir de les xarxes de dependències entre les persones,
la tendresa, la flexibilitat, l'harmonia, etc. 

És a dir, en una societat en canvi, els valors adopten formes noves i
necessiten aprenentatges específics. De la mateixa manera, les noves
formes i els nous aprenentatges poden derivar en una nova redefinició

dels valors. Hem de ser, doncs, extremament prudents amb les defini-
cions que es pretenen que siguin universals i atemporals. Hem de prefe-
rir múltiples aproximacions a una definició consensuada dels valors con-
crets, més que no pas el miratge de trobar la definició. 

Quan parlem de valors, ens referim als drets i deures socials? O quan
ens referim als valors perduts, ens estem referint a la manca d'implicació
de les persones en els deures socials? Un deure és una obligació, un lli-
gam que exigeix una conducta determinada. Una conducta correcta, no
qualsevol conducta; una conducta responsable i respectuosa. Es pot
donar la situació, i de fet potser es podria generalitzar, que l’alumnat poc
motivat i amb un comportament poc responsable i respectuós al centre,
fora de l'escola mostri un comportament que podríem qualificar d'extre-
mament responsable, per exemple en la cura dels germans més petits,
de persones grans a càrrec de la família o fins i tot a l’hora de proveir
recursos per a la vida quotidiana.

Per tal que la persona executi quelcom que depèn de la seva voluntat,
de la manera com s'espera que ho executi —correctament, d'acord amb
les expectatives socials establertes—, hi ha d'haver un compromís, un
projecte que l'animi a comportar-se d'una determinada manera. Aquest
és un element clau que cal tenir present a l'escola per treballar els valors:
la motivació de l'alumnat per un projecte concret i compartit. 

L’aprenentatge dels valors
Cal tenir, però, molt present que, sempre i arreu, educar en valors ha
estat i és inherent al mateix procés de transmissió cultural,
independentment de quina sigui la cultura i independentment també de
la generació. Els valors dels diferents individus que componen la comu-
nitat escolar, estan vinculats al procés d'enculturació de cadascú, verte-
brats en el si d'una cultura, d'un moment històric i d'un context
socioeconòmic i polític concrets. S'han elaborat per a cada individu en
un procés únic, però estan mediatitzats pels universos simbòlics de
referència, que són col·lectius. 

L'educació en valors passa, doncs, en primer terme, pels subjectes cul-
turals i socials de la comunitat escolar —docents, no docents, alumnes,
famílies...—, que articulem amb la nostra interacció quotidiana una xar-
xa complexa de relacions socials, amarada de múltiples i diversos valors
implícits i explícits que configuren, i ho continuaran fent, l'univers en què
tots, uns i altres, resolem la nostra existència i aprenem a viure com a
individus socials. 

Per tot això és fonamental la reflexió crítica sobre els universos simbò-
lics col·lectius, sobre els criteris d'autoritat que els legitimen i sobre les
mesures que s'utilitzen per a la seva consolidació i perpetuació. En
aquest sentit, l'escola té establerts els valors centrals del seu projecte,
però el significat que els diferents col·lectius atribueixen a aquests
valors pot no ser coincident. A més, els comportaments humans varien
segons el context, el moment, les persones implicades en la situació,
etc.; per tant, són flexibles, no són estables ni immutables.

És igualment important vetllar pel desenvolupament d'una interacció
positiva entre els diferents individus implicats en la comunitat escolar,
perquè aquesta interacció positiva és la que possibilita anar construint
una identitat individual basada en el reconeixement de la dignitat de
totes i cada una de les persones implicades en el procés educatiu

Totes les activitats creatives, entre les quals considerem el projecte
educatiu de les persones, impliquen, a més d'uns drets, un seguit de
deures i obligacions, que sens dubte trobem a faltar i reclamem amb
urgència. Si vull construir una casa, he de calcular la resistència dels
materials; si vull fer feliç a una persona, he de realitzar unes accions i
ometre'n unes altres. Si l'interès és desenvolupar un projecte educatiu
que incorpori una proposta d'educació en valors, calen algunes conside-
racions prèvies:
—proposar-se la realització de canvis concrets en la vida quotidiana de
l'escola en aspectes que es vinculin amb la modificació de comporta-
ments entre l'alumnat, entre el professorat i entre ambdós col·lectius;
—crear unes condicions favorables en els centres perquè el professorat
pugui compartir dubtes i convenciments, amb l'interès de concretar el
consens sobre el canvi. Establir aquestes condicions favorables també
implica prendre decisions sobre qüestions molt concretes com ara la dis-

APUNTS8

L’EDUCACIÓ EN VALORS 
UN PROJECTE DE VIDA QUE EXIGEIX 
REDEFINIR ELS VALORS QUE VOLEM IMPULSAR
L'educació en valors s'està convertint en una qüestió explícitament prioritària en l'àmbit educatiu
d’una manera generalitzada i universal, malgrat que en cada societat aquesta priorització s'expressa
diferentment i ens indica també aspectes diferents. Entre nosaltres, avui, aquesta prioritat se centra en
la pèrdua de valors, de referents. Es parla d'un buit de valors, d'una certa crisi de valors, de nous
valors o de valors tradicionals, universals, morals, religiosos, familiars, socials, etc. Sense ser-ne del
tot conscients tendim a idealitzar el passat i no és difícil trobar-nos parlant amb certa preocupació que
fins fa relativament poc temps el nostre alumnat i les seves famílies tenien uns valors dels quals
actualment estan mancats. Aquest és un dels aspectes que conviden a la reflexió en diferents sentits.

«Un element clau que cal tenir present a l'escola
per treballar els valors: la motivació de l'alumnat
per un projecte concret i compartit»
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tribució del temps, l'assignació d'espais i recursos, la voluntat d'establir
consens, etc.;
—crear les mateixes condicions favorables, ara en relació amb l'alumnat.
Que entre ells i juntament amb el professorat puguin discutir i establir
aquell projecte compartit, no imposat, tan necessari per a la motivació
personal i col·lectiva;
—establir uns espais i horaris de trobada amb les famílies per tal de
debatre qüestions relacionades amb la socialització dels infants i conèi-
xer així els diferents punts de vista de les famílies;
—emprar instruments concrets que permetin la concreció i la compa-
ració de situacions, entre persones, en diferents moments, amb
diferent motiu o amb diferents implicats, causes o conseqüèn-
cies, per tal de no generalitzar negativament en relació
amb els valors a l'escola.

Només concretant els comportaments
podrem arbitrar canvis concrets en la vida
escolar que afavoreixin un camí de trobada en
la redefinició dels valors centrals del projecte
educatiu compartit.

Pertinença històrica
Sortosament, ens trobem en un moment històric
favorable, tant per al coneixement d'altres for-
mes possibles de concebre el món, i per tant altres
formes possibles d'entendre el que està bé o el
que està malament, altres propostes d'educació
en valors, com per a afrontar críticament les
noves —o no tan noves— directrius de la polí-
tica educativa. La LOGSE estableix que a l'es-
cola li correspon la tasca, entre d'altres, de
desenvolupar uns «eixos transversals» i
unes «actituds, valors i normes» determi-
nats en totes les àrees de coneixement. Les
noves nomenclatures i regulacions en
matèria d'educació expliciten un seguit
d'intencions normatives i suggeriments en
aquest sentit, actualment ja força desen-
volupats, per bé que sovint encara pen-
dents de concretar.

Els canvis socials i tecnològics, altament
relacionats, són determinants en la configu-
ració de la societat del present i del futur, i per a
encarar-los correctament des del món educatiu
calen elements estructuradors que, des d'un
enfocament transversal, englobin els aspectes
intel·lectius i morals a fi de formar la ciutada-
nia capaç d'afrontar els reptes del nou segle.

L'educació és un projecte de vida que exigeix
certs compromisos per part del professorat,
però indubtablement també per part de l'alum-
nat, les famílies i la ciutat, i només és possible
desenvolupar-lo si és concret i abastable. La
responsabilitat social que ens correspon no
permet ajornar més l'establiment de les con-
dicions favorables que permetin redefinir
plegats els valors que volem impulsar. ■

Amparo Tomé
Projecte d’Educació en Valors

etome@mail.bcn.es

«L'educació en valors passa, en primer 
terme, pels subjectes culturals i socials 
de la comunitat escolar»
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Dolors i Pepita, 
professores del CEIP Torrent d’en Melis
És innegable la gran influència de la televisió en els nens i les nenes,
sigui quina sigui la seva edat. El problema, però, no és el de la televisió,
sinó tot el que comporta, especialment els usos i derivacions comercials.
Els nens i nenes veuen molta televisió i els impacta. 

Els nivells de qualitat són, en general, molt baixos. Cada vegada més,
la televisió presenta uns continguts perillosíssims des de molts punts de
vista. És un mitjà que està molt present, i cada cop ho estarà més, i l’es-
cola no en pot restar al marge, malgrat que hi té poc a fer. Cal incorporar
aquest mitjà a l’ensenyament, sobretot perquè els infants aprenguin el
llenguatge de la televisió, perquè és un llenguatge diferent del que l’es-
cola transmet —bàsicament oral i escrit—, mentre que el de la televisió
és visual. Cal educar els nens i nenes perquè aprenguin a veure la televi-
sió amb instruments per a saber adoptar una actitud crítica i saber selec-
cionar. I això és responsabilitat tant de l’escola com de les famílies.

A vegades, per al professorat, la televisió esdevé una competidora. El
que cal és donar-hi la volta, i veure’n els bons usos i els aspectes posi-
tius que presenta.

Per part de les famílies, hi ha poca consciència del que veuen els seus
fills i filles. Sorprèn, per exemple, veure infants de set o vuit anys parlant
de «Gran Hermano» o d’algunes sèries amb manifestos missatges i con-
tinguts violents, completament inadequats a la seva edat. Els usos edu-
catius que es poden fer de la televisió des de l’escola són sobrepassats
amb molt pel que després veuran a casa.

Un dels grans dilemes que es presenten, tant a mares i pares com a
educadors, està en el fet de prohibir o no prohibir als infants veure la
televisió, i en la regulació de la quantitat i els continguts de la progra-
mació. En tot cas, és clar que les famílies i el professorat han de mostrar
una actitud activa davant aquestes qüestions i no restar-ne al marge.

Josep, Judit, Marta, David i Samu,
alumnes de cicle superior de primària 
del CEIP Torrent d’en Melis
Veiem la televisió cada dia unes dues hores, o més.
Josep: Els programes que més m’agraden són «Doraemon» i «Sabrina».
David: A mi, «Gran Hermano». Judit: I a mi també. A mi m’agrada el «50 x 15».
Samu: I «Els Simpson». I també «Pokémon».
Marta: Jo veig també el «50 x 15» i «Alta Tensión».

Els concursos, en general, ens agraden molt.
Aquí, a l’escola, parlem dels programes de la «tele», a vegades, al

menjador, o quan surt el tema a les fitxes, però gairebé mai. A l’escola no
veiem la televisió. Només quan ens passen algun vídeo a l’hora del men-
jador o quan plou o es fa alguna festa. En general, pensem que la televi-
sió no ens ajuda per a estudiar, excepte els programes culturals i, sobre-
tot, els concursos, per les preguntes que fan, i per a saber posar preu a
les coses, per a comptar i fer operacions.

Abans de veure la televisió, a casa, fem els deures. Alguns fem activi-
tats, com natació o futbol, i llavors només veiem la televisió a partir de
l’hora de sopar.
Marta: A la nit, em deixen veure la televisió fins a les déu.
Josep: A mi, fins a les onze o les dotze.
Judit: Jo faig els deures a l’habitació. Però quan sopo veig la televisió fins
que acabo. Hi ha programes que acaben tard, com «Gran Hermano», però
me’l graven en vídeo i el veig l’endemà.

Gairebé tots tenim dos aparells de televisió a casa. I la majoria estan al

TELEVISIÓ I EDUCACIÓ
UN AMOR IMPOSSIBLE?
El gran altar de la televisió es troba en totes les llars del
nostre país. Els seus missatges, els seus ensenyaments
(benèfics i perversos), la seva polèmica influència, no
escapen, però, a cap dels altres àmbits de la nostra vida
quotidiana. L’escola, la comunitat educativa no poden, ni
que vulguin, restar-ne al marge. Arribarà un dia en què les
aules dels centres docents de casa nostra tindran un aparell
televisor com avui tenen una pissarra? Com veuen les seves
relacions —impossibles?— les persones protagonistes?
Aquí us oferim algunes opinions.

«Quan un noi o una noia
no veu certs programes,
fins i tot veu limitades les
seves relacions»
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menjador i en una habitació (la dels pares o la meva). 
Si hem de triar entre la televisió i l’escola, la televisió és més diverti-

da. A la «tele» li diuen la «caja boba» o el «comecocos», però a nosal-
tres ens agrada.
Judit: Jo, si veig la «tele» massa estona, m’acabo avorrint o m’encaparro,
i aleshores decideixo anar a jugar.

La «tele» té coses bones i coses dolentes. Les bones: hi ha programes
que ens agraden, entretenen i aprenem. Encara que també hi ha progra-
mes que no serveixen per a res.

A casa, el comandament de la «tele» el manega, sobretot, el pare.
Però, finalment, tots el fem anar, i no és motiu de gaires discussions. 

Elena, 
de l’AMPA del CEIP Torrent d’en Melis
La influència de la televisió sobre els nostres fills i filles és total. Es fa
molt difícil evitar-ho, perquè es tracta d’un sistema ràpid i entretingut.
Personalment considero que és un objecte altament perillós.
Normalment no tenim una bona televisió, els programes que veuen els
nens i nenes no solen ser educatius. És cert, però, que hi ha programes
bons. Però poder controlar el que veuen és molt difícil. A l’hora del pati,
a l’escola, bona part de les converses gira al voltant de la televisió i dels
programes que veuen els infants. Tot això, a més, es veu potenciat en
gran manera pel bombardeig comercial al qual es veuen sotmesos. 

Cal parlar molt més amb els nens i nenes, i evitar imposicions que
poden ser contraproduents. La proposta d’activitats alternatives engres-
cadores pot ser una solució. Però això es fa difícil quan els horaris i les
activitats de les persones adultes el que propicien és justament el con-
trari: l’augment del consum infantil de televisió. 

Una altra qüestió és el de la quantitat de televisió que es veu i els con-
tinguts que s’ofereixen. Penso que el consum excessiu de televisió mul-
tiplica els problemes a l’escola.

M. Carmen, Lídia i Margarita, 
educadores de la Llar d’Infants La Gavina
En aquest tema, la informació que nosaltres podem copsar ve més de les
famílies que dels infants, tot i que amb els més grans ja es pot saber
quins programes veuen i a quines hores. Amb les famílies, però, no és un
tema del qual parlem sovint. I pel que fa als nens i nenes, n’obtenim
informació indirecta per productes comercials associats com ara sama-
rretes, joguines, dibuixos, cromos… que porten a l’escola.

En general, els nens i nenes d’aquestes edats veuen massa televisió.
Això es veu quan els passem un vídeo: s’hi estan força estona seguint-lo
tranquils. Això vol dir que hi estan acostumats. De totes maneres, en
aquesta edat encara els costa seguir el fil argumental o tenir un grau
mínim de concentració i, sovint, al cap de cinc minuts ja se’n cansen, s’ai-
xequen i comencen a fer altres coses. 

El que és important és que des de ben petits s’acostumin a veure la tele-
visió en companyia de persones adultes per tal de poder comentar, aclarir,
compartir el que veuen. A més, cal saber què veuen i preveure certs con-
tinguts, i no caure en la comoditat de deixar-los asseguts davant l’aparell i
que vagin rebent missatges i informacions d’una manera indiscriminada.

Montse, Carina i Àngels, 
professores de l’IES M Juan Manuel Zafra
L’alumnat, des del nostre punt de vista, veu massa televisió. I això influeix
evidentment en els seus resultats acadèmics, perquè els resta temps de
dedicació al que es treballa a l’institut. La televisió els atreu exagerada-
ment i no tenen criteris propis per a mesurar-ne un ús correcte.

Al centre no ho treballem d’una manera específica, tret de l’espai de la
tutoria o a partir d’alguns comportaments o per qüestions actitudinals.

Potser un dels aspectes més preocupants és el de la violència, perquè
en aquestes edats els nois i noies tenen una forta tendència a imitar i
identificar-se amb comportaments que veuen a la televisió. 
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A classe, però, sí que aprofitem alguns dels elements genuïnament tele-
visius, com la publicitat o els videoclips, per tal de recollir informació i tre-
ballar certs continguts d’algunes matèries. El problema és que això com-
porta molta feina de preparació, perquè cal actualitzar-se constantment. El
problema amb què ens trobem el professorat, a vegades, és que no podem
incidir perquè simplement no sabem del que parlen, per desconeixement
dels programes que veuen. Això fa que la comunicació es vegi limitada.

D’altra banda, es dóna un fenomen molt curiós de certa «exclusió
social» quan un noi o noia no veu certs programes: resta completament
fora de moltes converses i fins i tot veu limitades les seves relacions.

Eli i Damaris, 
alumnes de tercer d’ESO de l’IES M Juan Manuel Zafra
No és cert que veiem tanta televisió. Els caps de setmana potser sí, però
els dies feiners no més de dues hores. 

A la nit acostumem a veure la televisió tota la família plegada. I sobre si
dificulta o afavoreix la comunicació a casa, pensem que hi ha vegades,
com per exemple sopant, que si fan les notícies, aquestes donen peu a
comentar i opinar entre tots. És clar que moltes vegades això s’acaba quan
el pare acaba cridant i manant que callem perquè no sent el que diuen!

Els programes que més ens agraden són les sèries com «Periodistas»,
«Compañeros», «Hospital Central», i també «Gran Hermano».
Damaris: A casa tenim tres televisors perquè estem abonats a «Vía Digital»,
però tot i així hi ha baralles perquè cadascú vol veure programes diferents al
mateix temps. ■

«Els programes que més
ens agraden són les sèries
com Periodistas… i també
Gran Hermano»
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Sovint es parla d’Europa com una cosa externa i desitjable.

Però, amb les dades a la mà, parlar avui d’Europa és parlar

de nosaltres mateixos. Parlar d’Europa és parlar d’uns

problemes comuns i de la participació en unes institucions i

uns programes comunitaris que també són nostres. Una

qüestió diferent és si ho fem més o menys bé.

LES TENDÈNCIES EN LA

RELACIÓ ENTRE

A EUROPA
Jordi Planas

Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi.Planas@uab.es

ESCOLA I TREBALL
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Quan parlem d’Europa en termes de relació entre educació i treball,
ens referim bàsicament a dues dimensions que convé no confondre: 

—en primer lloc, ens referim a uns problemes comuns que es resolen
essencialment en l’àmbit de cada estat i a unes maneres d’abordar la
relació educació-treball que es resumeixen en un paper central de l’estat
i en el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats, també laborals, dels
ciutadans a través d’aquesta; 
—en segon lloc, ens referim a les anomenades «polítiques comunità-
ries»: marc legislatiu comú, polítiques supranacionals i pressupost
comunitari (especialment els fons estructurals).

Els organismes comunitaris també tenen la funció d’orientar i donar
suport a les respostes, nacionals i comunitàries, als problemes comuns
lligats al desenvolupament de la UE.

Expansió i polarització dels itineraris formatius 
Dins el que anomenem la problemàtica comuna dels països europeus, un
primer aspecte és l’expansió de la relació educació-formació i la seva
polarització.

El nivell educatiu de la població espanyola ha passat de ser «tercer-
mundista» durant els anys cinquanta a ser, en les dècades dels anys
setanta i vuitanta, homologable al nivell educatiu europeu, tal com mos-
tren les dades de la taula 1. 

La situació econòmica ha esdevingut també «homologable» a la resta
dels grans països europeus (llevat de l'elevada taxa d’atur, aspecte que
igualment sembla que està canviant). Com a conseqüència de tot això, la
relació entre escola i treball és també, amb totes les seves especificitats,
homologable a la dels altres grans països europeus.

El principal repte que tenen les nostres societats en termes educatius
és la polarització dels itineraris formatius. Mentre una part de la població
rep cada vegada més educació i formació, fins i tot al llarg de tota la vida,
una altra part, minoritària però gens menyspreable (Casal, Garcia, Planas
1998), de les generacions joves no assoleix els mínims obligatoris amb
èxit: es tracta de l’anomenat «fracàs escolar».

De fet, formació crida formació, i els dèficits de formació inicial tendei-
xen a agreujar-se al llarg de la vida polaritzant els itineraris formatius
dels treballadors. 

Pobre del qui no té títol
En un context caracteritzat per l’abundància de títols, fins i tot supe-
riors, i per l’amplitud de les oportunitats de formació extraescolar, el
fracàs escolar (no haver obtingut ni tan sols el títol de l’ensenyament
obligatori) implica un risc important d’exclusió professional, és a dir,
augmenta molt el risc d’atur o la condemna a fer feines precàries pel seu
contingut i la seva estabilitat (CEDEFOP 2000).

El mercat de treball actual es caracteritza pel creixement de les feines
que requereixen una bona formació de base, tant per a ser eficaç en el
treball com per a accedir a la formació contínua que dóna accés a espe-
cialitzacions consecutives (la famosa «formació al llarg de tota la vida»). 

Avui el fracàs escolar no vol dir únicament tenir un dèficit de formació
inicial, sinó també: a) tenir molta menys formació que la resta de coetanis
i b) no haver estat capaç d’integrar-se en una institució escolar on s’ha vis-
cut durant un mínim de 10 anys sense assolir els mínims requerits. 

Per totes aquestes raons, el fet de no haver obtingut ni tan sols l’aprovat
en l’ensenyament obligatori esdevé un estigma greu. Aquest no era el cas
dels pares dels alumnes fracassats, molts dels quals van aprendre a través
de l’experiència laboral. Avui els seus fills, si no tenen algun títol acadèmic,
difícilment podran accedir a feines en què es puguin formar laboralment. 

Pobre del qui només té títol. El títol com a filtre
En els nostres mercats de treball les titulacions esdevenen cada cop més
«condició necessària, encara que no suficient» per a accedir a l’ocupació i
sobretot a feines que requereixen una certa qualificació. 

«L’educació per al treball no
es pot basar avui
exclusivament en l’educació
escolar ni tampoc només en
l'experiència professional»

«El principal repte que tenen
les nostres societats en termes
educatius és la polarització
dels itineraris formatius»



Això no vol dir que es pugui aprendre qualsevol cosa en qualsevol
dels moments de la vida, sinó que hi ha una divisió del treball entre la
formació inicial, que pren cada vegada més una funció de formació
estructurant i de base, i les formacions ulteriors, que, partint d'una for-
mació de base suficient, tenen sobretot un caràcter conjuntural d’ac-
tualització i de complement de la formació precedent. És per això que
la formació inicial tendeix a ser irrepetible i irreemplaçable, i té com a
horitzó la vida de les persones i s’ha de centrar en allò que és fona-
mental i estructurant. És la condició prèvia per a la formació contínua.

La lluita contra l’atur: una preocupació permanent
El creixement i la millora de l’educació no ha estat condició suficient per
a garantir el treball per a tothom, per bé que és, com més va més, una
condició necessària per a accedir al món laboral i a la formació contínua
que haurà de garantir l’estabilitat de l’ocupació en uns sistemes produc-
tius en transformació constant.

La preocupació per l’atur se centra, per tant, en les seves diferents
modalitats: la dificultat dels joves per a trobar la seva primera feina i la
dificultat dels adults ocupats per a conservar la seva feina o per a trobar-
ne una altra quan estan a l’atur.

La bona relació entre educació i formació, inicial i contínua, és la que faci-
lita d’una manera més eficient l’ocupabilitat de les persones, joves i adultes.

Un cop l’ocupabilitat de les persones estigui assegurada des de la for-
mació, el fet de trobar feina i conservar-la ja no dependrà de la formació.

La dimensió europea: el desenvolupament d’un espai comú
Parlar d’Europa és també referir-se a les «polítiques comunitàries»: marc
legislatiu comú, polítiques supranacionals i pressupost comunitari
(especialment els fons estructurals).

L’objectiu central de l’actuació comunitària en aquest camp és impul-
sar un espai comú en l'àmbit de l’educació, la formació i el treball com a
condició per a la lliure circulació de les persones dins la Unió Europea. 

L’article 127 del Tractat de Maastricht defineix la política de formació
comunitària com a suport i complement de l’acció dels diferents estats
membres en aquest camp. Aquesta política de formació comunitària
aspira a incidir en els aspectes següents:
—«facilitar la adaptació als canvis industrials, en particular, mitjançant la
formació professional i el reciclatge»;
—«millorar la formació inicial i contínua amb vista a facilitar la inserció
professional i la reinserció en el mercat de treball»;
—«facilitar l’accés a la formació professional i encoratjar la mobilitat dels
seus ensenyants i especialment dels joves»;
—«estimular la cooperació en la formació entre centres d’educació i for-
mació i empreses»;
—«dur a terme intercanvis d’informació i d'experiències en qüestions
comunes dels sistemes dels estats membres».
Amb aquesta finalitat, es disposa d’un seguit d’instruments comunitaris,
els principals dels quals són: el Fons Social Europeu, els programes
Leonardo i Sòcrates, i els centres EURYDICE i CEDEFOP. Els qui hi estiguin
interessats, poden visitar-ne les pàgines web respectives o demanar
informació als seus representants a Espanya i Catalunya. ■
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Lectures complementàries
Casal, J., Garcia, M., i Planas, J. (1998): «Las reformas en los dispositivos de
formación para combatir el fracaso escolar en Europa: paradojas de un
éxito». Revista de Educación, núm. 317, set.-des. de 1998, pàg. 301-317.

CEDEFOP (2000): Las personas de escasa cualificación en el mercado de tra-
bajo: perspectivas y opciones políticas. Oficina de Publicacions Oficials de
les Comunitats Europees.

Vincens, J. (2000): Dynamique de l’éducation et systèmes éducatifs.
Vocational Training European Journal (en premsa).

A l’hora de seleccionar personal, els títols serveixen de filtre per a les
empreses, però la selecció definitiva, en una situació d’abundància de
títols, es fa sobre altres característiques que es poden basar tant en plu-
sos formatius extraescolars (com ara saber llengües o tenir coneixe-
ments d’informàtica) com en altres característiques de personalitat o
capacitats socials com la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la
iniciativa, el fet de ser responsable i disciplinat i, sobretot, la capacitat
per a aprendre.

D’aquest fet, se'n deriva la importància d’adquirir altres competències
que les que certifiquen els títols escolars i de desenvolupar els mecanis-
mes socials i institucionals amb aquesta finalitat: sistemes de formació
inicial i contínua extraescolar, associacionisme, sistemes per a facilitar
els intercanvis amb estrangers, estades de treball real a empreses...

És per això que els països europeus han desenvolupat tot un seguit de
mecanismes de formació professional que estableixen ponts entre la for-
mació de base i la inserció professional per als joves i el reciclatge per tal de
mantenir l'eficàcia en el treball per als menys joves: la formació contínua.

La cooperació inevitable entre l’escola i l’empresa
La capacitat productiva de les persones és inevitablement el resultat de
la cooperació entre formació dins i fora de l’escola, dins i fora del treball.
El treball com a via d’inserció professional alternativa a l’educació i la for-
mació és cada cop menys factible. Igualment, pensar que només amb el
que s'aprèn a l’escola les persones estaran preparades per a treballar
s’allunya de la realitat.

Avui dia el desenvolupament de mecanismes de coproducció de la for-
mació entre institucions de caràcter escolar i les empreses, que fins fa
unes dècades era patrimoni només d’alguns països europeus, s’està
duent a terme arreu amb una gran varietat de modalitats que afecten des
de l’ensenyament professional fins a l’universitari i, sobretot, la formació
contínua. L’educació per al treball no es pot basar avui exclusivament en
l’educació escolar ni tampoc només en l'experiència professional.

La formació no s’acaba mai: «formació al llarg de tota 
la vida» com a complement de la formació inicial
La velocitat dels canvis en els sistemes productius fa impossible garantir,
mitjançant la formació inicial, la formació necessària per a tota una vida
de treball ni tan sols per a molts anys. Aquesta velocitat dels canvis en
els sistemes de producció fa que la formació de les persones no s’acabi
mai i que calgui una «formació al llarg de tota la vida». 

Títols obtinguts després de l’ensenyament obligatori
de les generacions nascudes en 1940 i 1970. Percentatges acumulats1

Nascuts en 19402 Alemanya Regne Unit França Itàlia Espanya

Titulats superiors 14 16 12 5 6

Titulats superiors +
+ batxillerat 14 19 19 17 8

Titulats superiors
+ batxillerat
+ form. professional 65 53 39 20 11

Nascuts en 19702 Alemanya Regne Unit França Itàlia Espanya

Titulats superiors 20 26 36 7 22

Titulats superiors +
+ batxillerat 27 35 56 46 41

Titulats superiors
+ batxillerat
+ form. professional 78 66 79 53 61

1. Dades elaborades en el marc del Projecte europeu EDEX (Education Expansion and Labour Market), de pròxima

publicació a: Vincens, J. (2000): «Dynamique de l’éducation et systèmes éducatifs». Vocational Training European Journal.

2. Van iniciar la seva carrera professional, segons el nivell d’estudis, entre mitjans dels anys cinquanta i mitjans 

dels anys seixanta.
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«A poc a poc volem aconseguir
que tota la comunitat
educativa faci ús d’aquesta
eina que és Internet»

El Projecte X@I es va pensar amb l’objectiu
principal que les mares i els pares de

l’Escola Municipal Arc Iris tinguessin l’oportuni-
tat de conèixer les noves tecnologies i així no
quedar exclosos de la societat de la informació
en què, amb tota seguretat, els nostres fills i
filles seran els nous protagonistes. A poc a poc
volem aconseguir que tota la comunitat educati-
va faci ús d’aquesta eina que és Internet, tant en
la comunicació2 entre nosaltres com per a inter-
canviar-nos experiències. Des de l’escola3, la
part més important en el futur, ja ens diuen que
ens enviaran informació a través del nostre
correu electrònic i que els podem fer arribar sug-
geriments cap al seu correu electrònic: és un pri-
mer pas molt important. 

Com hem organitzat el Projecte X@I
El Projecte X@I, l’hem organitzat en tres fases.
La fase 1 ha estat desenvolupada el curs passat.
La fase 2, que comença aquest curs, inclou una
prova pilot, mentre que la tercera fase, la més
important, dependrà de la penetració d’Internet
a casa de les famílies de l’escola en un futur no
gaire llunyà. 

Els punts següents exposen la cronologia del
Projecte X@I el primer any (fase 1), que ens ha
servit per a introduir-nos en el concepte «socie-
tat de la informació». 
— Primer vam fer l’enquesta (similar a la que fa
l’Ajuntament) per saber el nivell de penetració

de la informàtica a les llars de les famílies de
l’escola.
— A continuació, la senyora Tere Serra, mare de
l’escola, ens va parlar d’«Internet també per a
famílies». 
— Finalment, es van dur a terme els tallers
d’Internet, organitzats per l’AMPA i l’espai jove
Boca Nord. L’objectiu principal d’aquests tallers
fou aprendre a navegar per Internet, enviar i
rebre correu electrònic, facilitar llistes de distri-
bució, i ensenyar a participar en tertúlies (chat)
i a fer cerques de continguts per Internet.

Durant aquest curs, es durà a terme la fase 2:
consolidació de la fase 1 amb més tallers
d’Internet i comunicació de l’AMPA i de l’escola
cap a les famílies x@ieres, i establiment, d’altra
banda, d’un grup pilot per a analitzar els avan-
tatges i inconvenients que ens aporten les tec-
nologies de la informació en la comunicació
bidireccional amb els diferents estaments de
l’escola. ■

http://www.bcn.es/arciris/lamimosa
xai@egroups.com

1. Projecte X@I: http://www.bcn.es/arciris/xai.htm
2. Pàgina web de l’AMPA (La Mimosa On-line):
www.bcn.es/arciris/lamimosa
3. Pàgina web de l’escola: www.bcn.es/arciris

EL PROJECTE

X@I
INTERNET TAMBÉ PER A FAMÍLIES

Tots hem sentit a parlar de la societat
de la informació. Segur que algú ens ha
parlat que des de casa o des de la feina

pot «navegar» per Internet o des de
l’ordinador que tenen a l’habitació les

criatures. Ens hem quedat amb un pam
de nas, o potser l’hem entès un xic? Per
a moltes persones, encara es «navega»

per l’aigua. I doncs, què és això
d’Internet i per a què ens serveix? El

Projecte X@I1 és la resposta a aquesta
qüestió i d’altres de similars.
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Els ensenyaments musicals van
guanyant a poc a poc l’espai propi que

els correspon, tant en el conjunt del
sistema educatiu, com en el camp de

les competències públiques en
educació. Resta encara, però, un camí

molt llarg per construir. Hem volgut
acostar-nos a aquesta realitat des del

prisma d’una persona estretament
vinculada a la pràctica quotidiana i,

alhora, gran coneixedora del món de la
música. Una persona que estima i viu

profundament la música. Sentiu-la.

EVA MARTÍNEZ
PROFESSORA DE MÚSICA 
DE L’EMM SANT ANDREU

■ Quin és, en el context educatiu, el sentit i l’o-
portunitat d’una escola de música, pública en
aquest cas?
■ L’escola de música té com a finalitats cobrir
els coneixements fonamentals que s’haurien
d’adquirir en l’ensenyament obligatori, donar
una formació intensa i una perspectiva el més
àmplia possible respecte al que és l’ensenya-
ment musical. L’escola de música potencia
especialment la pràctica de la música instru-
mental de conjunt i el cant. El repte de l’escola
de música avui és que arribi a tothom, que no
s’acabi amb l’aprenentatge d’un instrument i
del llenguatge musical, sinó que sigui una
vivència present al llarg de tota la vida.

■ Quina és la tipologia d’alumnes que actual-
ment ateneu?
■ Actualment, a l’escola tenim nens i nenes de
cinc a setze anys. Després, una part d’aquest
alumnat se’n va al conservatori a fer el grau
mitjà i, la resta, aquells que no pensen de

moment dedicar-se professionalment a la músi-
ca, continuen participant de les agrupacions
que l’escola li ha brindat. D’altra banda, des de
l’any passat s’ofereix la possibilitat als adults,
que veuen unes mancances en la seva formació,
de cursar llenguatge musical i instrument.
Aquest any hem hagut d’ampliar l’oferta. Amb
aquestes iniciatives, el ventall d’alumnat de l’es-
cola és cada vegada més ampli.

També cal tenir en compte que una escola de
música pública ha de poder arribar a totes les
butxaques. L’ensenyament musical té una part
d’atenció individual a l’alumne/a, pel que fa a la
pràctica de l’instrument, que encareix bastant
les seves despeses. Com a entitat pública ha de
tenir la voluntat d’arribar al màxim de persones
prioritzant aquelles econòmicament més neces-
sitades.

■ Podries descriure el tipus de programes que
desenvolupeu i quines metodologies utilitzeu
per a aquests tipus d’ensenyaments?
■ D’una banda, hem d’atendre, en la mesura
que sigui possible, les demandes que expressa
l’alumnat que ve a l’escola. En aquest sentit, la
nostra fita no és únicament que en surtin alum-
nes preparats per ser músics professionals,
pedagogs de la música o concertistes, sinó que
també hi ha d’haver programes que permetin
aprendre a gaudir de la música, desenvolupar la
creativitat, fer bons melòmans assistents a con-
certs en aquests auditoris que últimament ens
ofereix la ciutat.

Ja fa molts anys que les diverses metodolo-
gies que han incidit en la pedagogia musical ens
han permès descobrir camins i eines per treba-
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Per a tu, la MÚSICA…
…quin color té?

…quin dia de la setmana és?
…quina estació de l’any és?

…quina part del cos humà
representa?

Com explicaries el que és la
música a un ésser vingut

d’una altra galàxia?

Un instrument: 
Un estil musical:

Una època històrica:
Un compositor:

Una compositora:
Una obra:

És multicròmica
Diumenge
Les quatre de Vivaldi

L’ànima

Un llenguatge 
universal a través
dels sons
La coral
El jazz
El romanticisme
Johannes Brahms
Elisenda Carrasco
Els motets de Bach

llar, a partir de la música, el desenvolupament
integral de la persona. Un pedagog, actualment,
no ha de tenir com a única finalitat el desenvo-
lupament d’una tècnica, sinó, per damunt de tot,
el desenvolupament global de l’individu. La
metodologia a emprar ha de passar, primer, per
una pràctica vivencial i arribar no solament a la
interpretació, sinó també, i sobretot, a l’expres-
sió, la comunicació i la creació.

■ L’oferta que en aquest moment esteu tirant
endavant penses que ha de contemplar un
ampli ventall on poder triar o ha d’optar per
l’especialització amb estils determinats?  
■ Com a model, crec que tendiria a ampliar al
màxim l’oferta, segons les possibilitats reals de
què disposem per a fer una tasca de qualitat. És
a dir, a vegades, aquest «que el nen s’ho passi
bé, que el nen ho conegui tot» es confon amb el
fet que sigui una activitat únicament de lleure.

L’ensenyament de la música, fins ara, sovint
es limitava a l’estudi del que s’anomena música
clàssica. Això, evidentment, ara ja no té gaire
sentit, l’ensenyament s’ha d’obrir a totes les
músiques, això sí, donant criteris per a poder
conèixer el que té cadascuna d’elles de valor
intrínsec, el que es pot aprofitar, no fer-ho d’una
manera indiscriminada.

En aquesta línia, el ventall que oferim
comença a ser més ampli. Per exemple, des de
fa tres anys l’escola té l’aula de música moder-
na i jazz. Ja hi ha grups formats que comencen a
sonar francament bé i, a més a més, aquest any
s’inicia la possibilitat de fer llenguatge modern. 

■ Fins a quin punt creus que pot reportar avan-
tatges la introducció de les noves tecnologies
en els ensenyaments musicals?
■ Són molts els avantatges de l’ús de les noves
tecnologies en l’ensenyament de la música.
Permeten utilitzar recursos que abans eren molt
costosos o inaccessibles; estalvien temps i per-
meten maneres diferents d’atenció a l’alumnat,
com ara un ritme de treball més individualitzat.
És important, però, no perdre de vista que
sovint són eines, instruments i no finalitats en
elles mateixes.

■ Com us plantegeu la relació amb el territori i
amb les escoles del barri?
■ La nostra escola està molt vinculada al seu
entorn més proper. Realment, és una escola del
districte, i això es reflecteix en el contacte cons-
tant entre l’escola i els agents socials del barri.
D’una banda, ens han ajudat a conèixer i a com-
prendre com és la vida aquí i de l’altra, el tipus
de demandes expressades han facilitat l’enfo-
cament de la nostra tasca. Pensem que oferim
un servei útil. Les famílies estan satisfetes,
veuen que els seus fills i filles estan contents de
fer música, a casa dediquen hores a la pràctica
de l’instrument, els motiva tocar amb els seus
companys, anar a concerts... Hi ha hagut molta
col·laboració amb les diferents institucions i
entitats del barri oferint audicions, xerrades

amb els mestres de música de les escoles, fent
concerts que ha promogut l'Associació de
Veïns… Hi ha una relació molt interessant que
em sembla que ens ha enriquit a tots.

■ Com creus que cal enfocar la formació del pro-
fessorat en el camp dels ensenyaments musicals?
■ Les escoles de música tenen un professorat
amb un nivell alt, molt qualificats com a músics.
Cal, però, que disposin cada vegada més de mit-
jans en el camp de la psicopedagogia. Hi ha
hagut molta renovació impulsada per les noves
metodologies, però cal treballar més en les
bases generals en què es fonamenten, cal conèi-
xer més els infants i joves, i per a això cal temps
i preparació. Per exemple, tenim una difusió
molt més rica i completa de com funciona l’apre-
nentatge i evolució del llenguatge verbal que la
que tenim respecte el fet al llenguatge musical.

■ Com s’incorpora l’ensenyament que els
nens i nenes reben aquí a l’escola al disseny
curricular global?
■ Hi ha una correspondència general que la
LOGSE va marcar en els diferents nivells d’en-
senyament. I a l’ensenyament secundari hi ha
una correspondència directa: l’alumnat d’un
institut de secundària, pot convalidar els crè-
dits que li demanen a l’institut amb els que fa
a l’escola de música. 

En el cas de primària i de les escoles de musi-
ca que, com la nostra, fan nivell elemental, s’hau-
rien d’incrementar les connexions i vinculacions.

■ Com influeix la motivació que les famílies
tenen per a inscriure els seus fills i filles en una
escola de música?
■ Les motivacions són moltes i totes vàlides
d’entrada. Aquí al barri s’ha vist una mica de
canvi respecte a això, perquè, quan vam
començar, la majoria de famílies que s’apropa-
ven a l’escola de música tenien la idea de pre-
parar els seus fills i filles perquè després
poguessin anar al conservatori i obtenir un títol.
La música és per antonomàsia el llenguatge
dels sentiments i de l’emotivitat, i això s’ha
entès i se n’ha vist el benefici que té en l’enri-
quiment de la personalitat. Cada vegada hi ha
més famílies que vénen perquè el nen o la nena
faci música tants anys com pugui aquí, i si des-
prés és un professional de la música bé i, si no,
li haurà servit per a ser individualment i social-
ment millor com a persona. En aquest sentit la
música és un camí, no és la finalitat. 

■ Vols afegir-hi alguna cosa més?
■ Ara, cada vegada més, les escoles de música
utilitzen el mètode que primer fa sentir, fa viure
el ritme i els sons físicament i per mitjà de l’anà-
lisi, amb els anys, permet arribar a la teoria.
Però no és un camí fàcil i en alguns aspectes
l’estem tot just encetant. Actualment costa veu-
re les sales de concerts plenes de tots aquells
que han passat per una escola de música això
vol dir que encara no hem convençut prou o no

hem fet sentir la música com una cosa realment
vivencial. Per això, és molt important que l’a-
lumnat vingui de ben petit, que estigui en con-
tacte amb la música  perquè la senti com una
cosa seva i a la vegada compartida.

Patrici Hernández

Eva Martínez i Tomé
Nascuda a Barcelona, realitza al Conservatori
Superior de Música d'aquesta ciutat els
estudis de violí, cant i flauta de bec, on va
obté el títol superior de flauta de bec amb la
màxima qualificació. Paral·lelament es
llicencià en antropologia cultural a la
Universitat de Barcelona. Més tard estudia
direcció coral a l'Escola Internacional de
Direcció de Namur (Bèlgica), amb el director
de cor i orquestra Pierre Cao. També estudià
direcció coral amb Manuel Cabero, Laszlo
Heltay, Josep Prats i Johan Duijck.
Ha estat directora de la coral del CEC, del cor
Divertimento de Barcelona i de la coral Regina
de Manlleu. Professora de llenguatge musical,
cant coral i orquestra a l’escola municipal de
música de Sant Andreu. Actualment forma part
de l'equip docent del curs de direcció coral
que organitza regularment la Federació
Catalana d'Entitats Corals, dirigeix la coral
juvenil Sinera i la Jove Orquestra Simfònica de
l’Anoia-Aleví.
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Les coordenades del document

El document que us presentem recull dos
àmbits de treball paral·lels, impulsats des

de la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Serveis
de Cultura Popular, amb la col·laboració de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona. El primer
representa el fruit del treball d’un grup per al
debat, la reflexió i l’intercanvi al voltant d’expe-
riències alternatives per a l’atenció educativa
dels adolescents amb dificultats, grup format
per persones vinculades a entitats d’iniciativa
social i equips de serveis socials i educatius
municipals de la província de Barcelona.
L’objectiu inicial del grup era identificar i difon-
dre un seguit de «bones pràctiques» que reper-
cutissin en la millora de les accions adreçades a
aquell col·lectiu de joves.

El segon àmbit que recull el document és la
síntesi d’un estudi realitzat per l’ICE de la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb un
objectiu similar a l’anterior, però situat en la
institució escolar. En aquest cas, es tractava d’i-
dentificar, analitzar, sistematitzar i difondre
algunes experiències innovadores que s’esta-
ven aplicant i experimentant en diferents cen-
tres educatius d’ESO, per a l’atenció dels alum-
nes en dificultat i risc d’exclusió, en medis
socialment desafavorits, així com d’analitzar el
context en què es donaven.

Un dels problemes que en la fase actual de
generalització de l’educació secundària obli-
gatòria provoca més inquietud i preocupació en
els centres educatius, en el professorat i en la
comunitat educativa en general, és fer front a la
diversitat de l’alumnat, especialment aquell
que presenta més dificultats. Aquest problema
es manifesta amb més intensitat en els centres
educatius de barris i medis socials desafavorits,
on es dóna una concentració d’adolescents
superior a la mitjana que, per les seves condi-
cions socials, familiars i personals, entren en

conflicte greu amb la institució escolar.
En aquest sentit, el document presenta un

ventall de situacions dels centres edu-
catius molt ampli respecte a l’abordatge
d’aquesta qüestió. Simplificant molt,
l’escenari es pot classificar en tres
grans tipologies:
—els centres amb una clara voluntat

integradora, que parteixen del crite-
ri que tot l’alumnat ha de rebre aten-

ció i ha de tenir la seva oportunitat
educativa i formativa;
—els centres que, partint d’una con-

COM PODEM FER MILLOR 
EL QUE JA ESTEM FENT
ADOLESCENTS I DIFICULTATS SOCIALS A L’ESCOLA

La Fundació Jaume Bofill, en el número 13 de la seva col·lecció «Finestra Oberta»,
ha publicat un document coordinat per Jaume Funes i Fina Rifà, sota el títol
genèric Adolescents i dificultats socials a l’escola, que aborda d’una manera
decidida i excel·lent aquesta problemàtica. Us en presentem, a continuació, una
breu síntesi, amb l’ànim que us endinseu en el seu contingut. De lectura més que
recomanable, imprescindible.
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cepció més o menys elitista de l’educació, posen
de manifest una clara incompatibilitat entre l’a-
lumnat «conflictiu» i la institució escolar;
—finalment, en un espai intermedi, aquells cen-
tres amb una voluntat més o menys accentuada
de donar resposta a aquesta problemàtica, però
que tenen dificultats per a afrontar-la, i per a
crear i afavorir les condicions mínimes per a dur
a terme experiències satisfactòries.

Tots dos àmbits, però, estan precedits d’una
reflexió més àmplia que va sorgir d’un debat
general amb professionals de dins i fora del sis-
tema educatiu, sobre els criteris bàsics que
afecten la definició de l’educació comprensiva,
és a dir, sobre principis educatius que han d’im-
pregnar qualsevol proposta d’educació «dife-
rent» o «alternativa».

Perversions de l’ESO
Els resultats del debat general previ són reco-
llits en la primera part del document sota l’a-
partat titulat «Perversions de l’ESO, o la renún-
cia a l’escolarització comprensiva. De l’atenció
a la diversitat a l’escolarització separada».
Aquestes reflexions van ajudar a establir un
marc conceptual previ i un punt de partida
comú als dos àmbits de treball.

La qüestió de fons no és una altra que si tots
els nois i noies adolescents han de tenir un lloc
a l’escola. Una escola comprensiva ha de ser
flexible i oberta a l’entorn. Ara bé, una escola
tancada, poc acollidora i que no tingui ben
resolts l’acció tutorial i els recursos d’atenció a
la diversitat, per a determinats adolescents,
més que un dret pot esdevenir un càstig. D’altra
banda, els agrupaments diferenciats s’han de
contemplar com una opció més, oberta a tots
els nois i noies adolescents, i no com una mesu-
ra excloent. És a dir, calen itineraris diversificats
per opció i no per exclusió.

Una constatació important és que s’observen
contradiccions entre els principis teòrics a favor
d’una escola comprensiva i les pràctiques
segregadores. Cal, d’altra banda, un nou enfo-
cament metodològic a l’ESO, com també redefi-

nir el nou paper del professorat. S’han d’evitar
les situacions de desconeixement gairebé total
que molts professors i professores tenen del
medi on està ubicat el centre educatiu.

Dues eines pràctiques
Els resultats del grup de treball ocupen la sego-
na part del document, sota el títol «Estratègies
d’atenció educativa no escolars als adolescents
amb dificultats». D’entre les idees interessants
que cal destacar d’aquest apartat enunciem les
següents: les dues idees base de totes les
accions en aquest camp són el disseny d’itinera-
ris individualitzats i el seguiment i acompanya-
ment educatius. En aquest sentit, en un moment
del document s’arriba a afirmar que «educar en
l’adolescència és acompanyar». També es des-
taca la importància del treball en xarxa com a
estratègia i manera d’articular els recursos en
l’àmbit territorial. I, finalment, s’apunten algu-
nes experiències en àmbits de treball específics,
com ara els recursos formatius alternatius de
reforç escolar i extraescolar, la redefinició dels
programes de prevenció i control de l’absentis-
me i els programes de suport als IES.

En aquesta segona part i en la tercera, que
recull una síntesi de l’estudi d’aquesta pro-
blemàtica centrada en l’àmbit dels centres edu-
catius, amb un estudi de casos, es fa una apro-
ximació i una reflexió aprofundides de dues
pràctiques innovadores, i al mateix temps inte-
ressants i controvertides. Es tracta de les
Unitats d’Adaptació Curricular (UAC) i de les
Unitats d’Escolarització Externa (UEE).

Les Unitats d’Adaptació Curricular (en enda-
vant, UAC), representen una pràctica escolar d’a-
tenció a la diversitat, enquadrades en la modali-
tat d’agrupacions específiques d’alumnes.
Oficialment neixen el curs escolar 1997-1998,
però tenen orígens i antecedents oficiosos diver-
sos. Les UAC tenen el doble objectiu d’afavorir la
integració de l’alumnat amb dificultats al centre
educatiu i d’obtenir l’acreditació de l’etapa per
vies alternatives. Ha de ser un recurs integrat en
el conjunt de mesures del centre per a atendre la
diversitat. L’origen de les UAC es troba sovint en
projectes de taller on es treballa en grups reduïts
en crèdits interdisciplinaris de caràcter manipu-
latiu. Perill: les UAC poden convertir-se en un
recurs que afavoreixi la segregació de l’alumnat
amb més dificultats i passi a ser el «lloc inevita-
ble» de concentració del fracàs escolar.

Les Unitats d’Escolarització Externa (en enda-
vant, UEE), són pràctiques externes d’escolarit-
zació compartida. D’una manera oficial, inicien

el seu funcionament el curs 1997-1998, i repre-
senten el fruit del reconeixement administratiu
d’iniciatives d’entitats i institucions tradicional-
ment dedicades a l’atenció educativa d’adoles-
cents no escolaritzats amb necessitats educati-
ves especials. Estan adreçades a un sector d’a-
dolescents que entren en conflicte greu amb
l’escola i que la rebutgen o que són rebutjats
per aquesta. L’alumnat de les UEE ha d’estar
matriculat en centres de secundària. La creació
de les UEE és en ella mateixa una contradicció
del sistema educatiu, ja que és una manera de
reconèixer que l’escola no pot donar resposta
educativa a tots els nois i noies. Cal, doncs, evi-
tar que acabin consolidant una «doble xarxa».
Un dels problemes més importants que presen-
ten les UEE és la seva distribució territorial. En

aquest sentit, cal avançar cap a un model en el
qual les UEE tinguin un caràcter territorial defi-
nit i reduït. Finalment, cal que s’estableixi, des
de l’Administració, una normativa marc que
defineixi clarament què són les UEE i quin paper
tenen en el conjunt del sistema educatiu. 

Reflexions finals per al debat
El document acaba amb un apartat final de
reflexions per al debat, tant generals com relati-
ves a les diferents modalitats de recursos i
estratègies analitzats. De la vintena llarga de
planes que ocupen aquestes conclusions, us
n’oferim un petit aperitiu per a fer boca:
—«per bé que l’escola hi té un paper molt
important, només per ella mateixa és incapaç
de reconduir o canviar determinats models i
comportaments»;
—entre determinats sectors de l’opinió pública
s’està produint una perillosa associació entre
ESO i conflicte escolar»;
—«l’escola hauria d’esdevenir el nucli i motor
d’un projecte d’atenció educativa comunitària»;
—«el treball en xarxa implica fer un pas més en
l’estricta tasca de coordinació i comporta parti-
cipar, compartir i coresponsabilitzar-se»;
—«tot l’alumnat hauria de ser subjecte d’una
atenció personalitzada i caldria evitar caure en
el parany de fer adaptacions només per a l’a-
lumnat que molesta». ■

Fundació Jaume Bofill
93.458.30.04

fbofill@fbofill.org

«Educar en l’adolescència 
és acompanyar»

«Tot l’alumnat hauria de ser
subjecte d’una atenció
personalitzada i caldria evitar
caure en el parany de fer
adaptacions només per a
l’alumnat que molesta»
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«Cal passar dels models
monoculturals als interculturals
i superar la visió etnocèntrica
de la cultura actual»

L’ESCOLA

Escolarització de la població immigrada estrangera

Encara que, comparat amb els països de l'entorn, la immigració a l’Estat
espanyol —i més en concret a Catalunya i Barcelona— encara és peti-

ta, cal assenyalar que, en determinades àrees, districtes o zones on hi ha
més concentració de població immigrada, comencen a produir-se situa-
cions noves per a les quals la societat i les administracions, fonamental-
ment, han de crear condicions favorables i cercar possibles solucions.

A Barcelona ciutat, durant el curs 1998-1999, l'alumnat d’origen estran-
ger va representar globalment l’1,83% del total de la població, i es preveu
que aquest percentatge vagi creixent progressivament en els propers anys.

De la situació actual i tenint en compte les dades disponibles, es poden
treure les conclusions que es presenten a continuació.

Al sector privat i concertat de l’ensenyament hi va la població immigrant
amb més recursos econòmics i socials, sobretot la provinent de la Unió
Europea, el Japó, etcètera. Aquest col·lectiu d’infants només sol generar
problemes tècnics d'adaptació escolar.

D’altra banda, als barris on hi ha força concentració de població immi-
grada amb pocs recursos econòmics (Amèrica Central i del Sud, Àsia, nord
d'Àfrica, etc.), és bastant comú que aquesta població s'incorpori a l'escola
pública, la qual cosa pot generar diverses situacions que requereixin una
actuació específica que caldrà considerar en cada cas.

Els centres públics es troben, a vegades, en situacions problemàtiques.
D’una banda, no poden atendre aquesta població en les millors condicions
i, de l’altra, es produeix un fenomen de concentració excessiva que pot ser
perillós, quan la població escolar autòctona marxa o no accedeix a aquests
centres en què va augmentant el percentatge d'escolars de fills i filles d'im-
migrants estrangers.

L'escola pública ha de tenir capacitat d'atendre tot l'alumnat que arriba
de fora i ha de sentir-se orgullosa de fer-ho. Aquesta funció integradora i de
cohesió social cal compartir-la amb la resta de centres finançats amb fons
públics per tal de garantir una educació democràtica i plural per a tothom.

Els centres concertats, finançats amb diners públics, han d'assumir les
mateixes responsabilitats envers la societat. L'Administració haurà de vet-
llar per tal d'evitar que escoles finançades amb fons públics puguin establir
algun tipus de dificultats (o de selecció) a l'escolarització de col·lectius de
població amb menys recursos econòmics o altres característiques. També
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«L'escola pública ha de tenir
capacitat d'atendre tot
l'alumnat que arriba de fora i ha
de sentir-se orgullosa de fer-ho»

L’escolarització de nois i noies de famílies recentment
immigrades és un dels fets actuals més rellevants en la vida
dels nostres centres escolars. El Consell Escolar Municipal
(CEM) i els consells escolars de districte, conscients que un
tractament rigorós d’aquesta qüestió per part de la comunitat
educativa, de l’Administració i de la societat és fonamental per
a trobar i proposar actuacions adients, va crear una comissió de
treball formada per membres del mateix Consell Escolar
Municipal i dels consells escolars de districte i representants
del Consell Municipal de la Immigració i del Consell Municipal
del Poble Gitano. 
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Propostes
Amb relació a l'arribada d'alumnat d’origen estranger
Establir la continuïtat de les comissions d’escolarització i de les subco-

missions al llarg del curs per tal de poder tenir un coneixement exhaustiu
de l’escolarització de la zona i fer les previsions i propostes d’actuació al
llarg del curs. Fer el seguiment de les incidències de l’escolarització i fer
front a l’absentisme.

Dur a terme un pla d’acolliment adreçat a les famílies nouvingudes i
assegurar assesorament als pares i mares per tal d’orientar-los en la tria
del centre escolar.

Dotar les escoles amb alumnat d’origen estranger de professorat espe-
cialitzat i incrementar el nombre dels tallers d'adaptació escolar en funció
de les necessitats. S’ha d’establir un acord institucional que faciliti la
coordinació i les actuacions dels serveis socials.

Amb relació a l'escolarització i les oportunitats 
d'igualtat d'aquesta població escolar
Reconèixer formes autònomes i específiques d'organització escolar

adaptades a cada situació i facilitar els recursos per tal d'aconseguir
resultats satisfactoris per al conjunt de l'alumnat.

Iniciar el procés d’establiment de zones d'acció educativa reconeixent
l'especificat de cadascuna.

Promoure la col·laboració de l'Administració amb els centres amb un
entorn de població amb pocs recursos econòmics per mitjà de l'increment
d'ajuts de menjador, material escolar, transport, etc, i establir mecanismes
perquè l’alumnat d’incorporació tardana pugui gaudir d’aquests ajuts.

Amb relació als materials curriculars i la formació del professorat
Passar dels models monoculturals als interculturals mitjançant la pre-

paració de cursos i d'activitats formatives dirigides al professorat, espe-
cialment de secundària, que tinguin en compte aquesta qüestió, i superar
la visió etnocèntrica de la cultura actual.

Mantenir la formació permanent del professorat des d’una òptica mul-
tidisciplinària.

Amb relació a la participació i la realització d'experiències compartides
Introduir, dins el projecte educatiu d'escola, el concepte d'integració i

d'escola plural com a valor educatiu bàsic.
Facilitar la incorporació de famílies d'alumnes immigrants en tasques

de participació en les AMPA i en els consells escolars dels centres, i pro-
moure campanyes i accions específiques en aquest sentit.

Amb relació a la dimensió ciutadana de la integració
Valorar positivament les experiències interculturals.
Difondre i defensar la multiculturalitat com a valor.
Crear espais de convivència dins i fora de l'escola sobre qüestions

comunes a través d'una relació positiva i afectiva.
Facilitar cursos de català i de castellà a les famílies immigrades; espe-

cialment significativa pot ser la tasca que en aquest sentit fan i poden fer
les escoles d’adults.

Propiciar un tractament rigorós i no alarmista en els mitjans de comu-
nicació d’aquesta problemàtica.

Emmarcar el reconeixement cultural i el respecte a la diversitat dins el
respecte als drets humans i els valors democràtics. ■

Comissió d’escolarització d’immigrants i minories
CEMBCN@eresmas.com

procurarà garantir que totes les escoles siguin plurals, democràtiques i
representatives del seu entorn.

Tots els centres han d'incorporar als seus projectes educatius els
valors i les pràctiques de la integració educativa i social.

Les escoles amb un entorn social amb pocs recursos econòmics i amb
una forta presència de població immigrada hauran de disposar de més
recursos financers i humans per tal de poder portar a terme una acció
educativa de qualitat.

L’acció de acolliment i distribució de l’alumnat afectat per aquesta
situació no pot ser abordada només en el moment de la preinscripció o la
matriculació, sinó per mitjà de mecanismes estables que actuïn quan es
produeixi l’escolarització real.

Les experiències positives de coordinació entre l’entorn i l’escola de les
comissions socials de centre i de zona del districte de Nou Barris són ele-
ments que cal tenir en compte en l’elaboració de propostes de seguiment
i acollida d’alumnat de procedència estrangera.

Percentatge d’alumnes d’origen estranger
respecte al total de l’alumnat a Barcelona Ciutat

Etapa

Infantil 852 (1,81%)

Primària 1.661 (2,24%)

ESO 1.018 (2,09%)

Batxillerat/BUP i COU 698 (1,57%)

FP 142 (0,83%)

CFGM 25 (0,77%)

CFGS 52 (0,67%)

Total 4.448 (1,83%)

Alumnat estranger matriculat als centres públics i als centres privats
segons tipus d’ensenyament a Barcelona Ciutat. Curs 1998-1999

Etapa sector públic sector privat

Infantil 63,7% 36,3%

Primària 72,2% 27,8%

ESO 74,9% 25,1%

Batxillerat/BUP 44,8% 55,2%

FP/GM/GS 33,8% 66,2%
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Les activitats que proposa el PAE formen un ampli ventall d'expe-
riències educatives: des de l'accés al coneixement del passat o

dels costums dels habitants de la ciutat fins a la participació en actes
de promoció d'una cultura solidària, participativa i democràtica. El
Programa d'activitats escolars també inclou campanyes com les de
«Ciutadania jove» i «Activitats generals» (adreçades al conjunt de
l'escola i no a un cicle educatiu específic). Es tracta de programes i
materials específics per a la formació cívica aplicats des de contex-
tos educatius institucionals que dimensionen la voluntat de la ciutat
d'esdevenir agent educatiu. 

L'estadística de la demanda d’activitats del Programa d'activitats
escolars ens mostra una gran utilització de les propostes educati-
ves del Consell de Coordinació Pedagògica per part dels centres
escolars: en el curs 1998-1999 es van fer un total d’1.221.744 visites
o activitats. Les condicions d’accés a aquestes activitats també són
variades: gratuïtat, pagament, beques, etc. En el curs 1999-2000,
un total de 9.310 alumnes, amb dificultats econòmiques familiars o
amb disminucions físiques o psíquiques, van gaudir de beques a la
gratuïtat total o parcial. Aquest nou curs també augmenten tant el
nombre d’institucions com el d'activitats acollides al sistema de
reserves per Internet: un total de 19 entitats del Consell de
Coordinació Pedagògica, amb una oferta global de 432 activitats.

Objectius del Programa d’activitats escolars
Els objectius que es persegueixen amb aquesta publicació són varis:
— Sistematitzar la informació que s'ofereix al professorat per tal
de facilitar a aquest la tasca d'escollir les activitats més adequa-
des als seus objectius curriculars.
— Adequar el moment en què es rep la informació a les dates de
planificació i programació del curs escolar. 
— Concretar, en un sol instrument, la màxima informació possible
respecte a l’oferta educativa d’entitats ciutadanes i esdevenir una
eina de coneixement docent de la xarxa d'equipaments, mitjans i
institucions ciutadanes que generen intencionadament educació,
malgrat que aquesta no sigui la seva principal comesa.
— Elaborar la descripció de les activitats d’acord amb les necessi-
tats de programació escolar i les edats o nivells educatius.
— Facilitar les formes de contacte previ entre l'escola i la insti-
tució per tal que el professorat pugui organitzar millor la sortida
o activitat.
— Facilitar la inscripció a les activitats i l’accés als materials i la
documentació incorporats.
— Obrir àmbits d’aprenentatge informal per al seu ús escolar.

10 ANYS  
DEL PROGRAMA

D’ACTIVITATS ESCOLARS
ARA TAMBÉ EN CD-ROM

El mes de setembre es va complir el desè aniversari de 
la primera publicació del Programa d'activitats escolars 

del Consell de Coordinació Pedagògica. En aquests deu anys
s'ha produït un augment constant del nombre i tipus d'entitats

que formen part d’aquest Consell i de les activitats que ofereixen. 

El Programa d’activitats escolars, en cd-rom
El Programa d'activitats escolars en suport cd-rom, a més de possibilitar
la incorporació del creixent nombre d'activitats i d'entitats del Consell de
Coordinació Pedagògica, permet una millor cerca de les propostes edu-
catives que s'adeqüin a la planificació docent. El cd-rom del Programa
d'activitats escolars també ofereix la possibilitat d’examinar i emprar els
materials didàctics i la documentació annexa incorporats (propostes
didàctiques; plànols; cartes de responsabilitat; fulls informatius, de prés-
tec, d’instruccions, etc.). També facilita la connexió a Internet, tant pel
que fa al sistema d'inscripció i reserves en línia com pel que fa a la con-
sulta bibliogràfica del fons del Centre de Documentació Artur Martorell, i
l'accés a les pàgines web i al correu electrònic de les entitats que oferei-
xen les activitats escolars. ■  www.bcn.es/IMEB/activitatsescolars

Antònia Hernàndez Esteve Barandica
Servei de Promoció Educativa Programa de coneixement de la ciutat

«Es tracta de programes i materials
que dimensionen la voluntat de la
ciutat d’esdevenir agent educatiu»

Demanda d’activitats

Curs Entitats CCP Activitats PAE Activitats/Entitat

1991-1992 20 231 11,6

1992-1993 21 247 11,8

1993-1994 23 249 10,8

1994-1995 30 403 13,4

1995-1996 35 545 15,6

1996-1997 38 656 17,3

1997-1998 46 928 20,2

1998-1999 54 1.200 22,2

1999-2000 58 1.551 26,7

2000-2001 66 1.959 29,7

Sistema de reserves per Internet

Curs Entitats Activitats

1999-2000 11 307

2000-2001 19 432

Increment (%) 72,7% 40,7%



El Pla Jove Formació-Ocupació neix amb l’objectiu d’afavorir
els processos de transició escola-treball dels joves que han
finalitzat el quart curs de l’ensenyament secundari obligatori
(ESO) sense haver-lo superat i que, per tant, abandonen el
sistema escolar sense la titulació corresponent.

CAP A LA INTEGRACIÓ DE LES INICIATIVES 

DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL 

EN EL CONTEXT DE LA CIUTAT

Aquest és un compromís que l'Ajuntament havia assumit per a aquest
mandat a través del Pla d’actuació municipal, però, més enllà de la

iniciativa institucional, representa la resposta a una forta demanda social
expressada per diversos actors en diferents espais de debat de la ciutat.
Efectivament, aquesta actuació recull la preocupació, l'interès i les pro-
postes que hem de compartir tant amb el món de la formació i les parts
implicades en l'educació i la capacitació de la gent jove, com amb el món
del treball, els agents econòmics i el teixit empresarial.

En tot cas, no podem identificar en grups concrets o persones indivi-
duals l'origen d'aquest projecte, perquè ha estat el conjunt de la ciutat
que ha posat de manifest la demanda dels mecanismes adequats per a
assegurar el futur de la gent jove. Aquest tret és el que ens ha ajudat a
definir la que és la primera gran iniciativa del Projecte Educatiu de Ciutat.

Què és el Pla Jove Formació-Ocupació?
El Pla es posa en marxa durant el curs 1999-2000, moment en què s’aca-
ba per primera vegada, d’una manera generalitzada, la implantació de
l’etapa formativa de l’ensenyament secundari obligatori, amb la voluntat
d’atendre especialment el conjunt de l’alumnat de 16 i 17 anys que aban-
donarà el sistema educatiu sense haver assolit el graduat de secundària.

El Pla Jove Formació-Ocupació està pensat com un recurs proper, perma-
nent i adequat a les demandes, tant de les persones individuals com dels
instituts d’ensenyament secundari, perquè es preveu que aquesta situació
es repeteixi cada final de curs, amb més o menys repercussió quantitativa,
depenent dels factors correctors i de la millora del mateix sistema educatiu.

El Pla implica la coordinació de diferents instàncies de l’Ajuntament de
Barcelona amb experiència en accions d’afavoriment dels processos de
transició escola-treball, com Barcelona Activa i l’Institut d’Educació, d’a-
cord amb les actuacions dels Serveis Personals dels districtes.

Com funciona?
El Pla Jove Formació-Ocupació presenta dues grans línies que el definei-
xen i que marquen la seva manera de funcionar.

En primer lloc, es basa en un sistema de punts d’informació i orienta-
ció distribuïts estratègicament per la ciutat, a partir de la xarxa de centres
de Barcelona Activa, els punts d’informació juvenil i un centre d’informa-
ció de l’Institut d’Educació. Qualsevol noi o noia de la ciutat que hagi aca-
bat l’ESO sense haver obtingut el graduat corresponent pot adreçar-se a
algun dels punts de la llista adjunta, on rebrà informació sobre el funcio-
nament del Pla al qual podrà incorporar-se segons la seva situació, des-
prés del procés d’orientació.

Aquest dispositiu comporta, com a element característic, un procés
d'acompanyament i de seguiment individualitzat de l’itinerari de la per-
sona adscrita al Pla, que ha de desembocar en la derivació corresponent
cap a la formació o acció més adient.

EL PLA JOVE 
FORMACIÓ-OCUPACIÓ
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Tria el punt que et vagi millor

En segon lloc, el Pla presenta un conjunt de recursos formatius i d’in-
serció a què es podran derivar les demandes, segons les necessitats.
Aquesta proposta de recursos és oberta i s’anirà completant a mesura
que s’elaborin més propostes formatives o altres accions d’inserció.

El procés general de la transició escola-treball, que es dibuixa com un
itinerari des de la informació fins a la inserció, pot tenir diferents concre-
cions, de manera que es pot accedir al dispositiu en el moment adient i
utilitzar el recurs més adequat, d’acord amb les característiques de la
demanda i el perfil de la persona.

Els objectius del Pla Jove Formació-Ocupació
per al curs 2000-2001
— Plantejament i presentació del servei a l’usuari com un procés planifi-
cat, i alhora participatiu, que preveu les demandes i presenta solucions
en el temps en què aquelles són plantejades.
— Atenció a uns vuit-cents o mil joves en el procés d’orientació-formació-
inserció.
— Creació d’una connexió regular amb els centres d’ensenyament
secundari, per tal d’afavorir una transició escola-treball més lligada al
moment de la demanda, per a l’alumnat que acaba l’ensenyament
secundari obligatori.

Els punts clau de l’organització del Pla 
per a assolir els objectius marcats
Les condicions bàsiques per a l’organització i el desenvolupament del Pla  
Jove Formació-Ocupació giren entorn d’aquests àmbits:
— La coordinació institucional del Pla Jove Formació-Ocupació.
— La relació de col·laboració i participació entre el personal tècnic muni-
cipal directament implicat en el Pla, especialment, mitjançant l’aprofita-
ment de l’estructura territorial.
— El funcionament de la xarxa dels punts d’informació i d’orientació.
— La millora del mapa de les accions de formació, orientació i seguiment
tutoritzat.
— Les accions d’informació a les famílies potencialment usuàries del programa. 
— La coordinació amb les entitats gestores i organitzadores dels dife-
rents tipus de programes formatius i d’inserció.
Durant l’any 2000, d’entre les tasques assenyalades pel pla de treball,
podem destacar algunes de les accions desenvolupades en els diferents
àmbits, que poden ajudar a situar el moment en què es troba el progra-
ma. Aquestes accions són:

Pel que fa a la relació de col·laboració entre el personal 
tècnic municipal directament implicat en el Pla
— Concreció de la línia de treball del Pla que parla d’integrar els pro-
cessos participatius dels i de les joves com un recurs per a la transició
a la vida activa, a partir de l’experiència dels Serveis Personals dels dis-
trictes.
— Definir una oferta mínima d’activitats integradores i participatives,
adaptades al col·lectiu objectiu del Pla.
— Creació d’un pla de col·laboració amb les i els tècnics d’educació dels
districtes, amb la proposta de sessions de treball de seguiment del Pla
Jove, des del districte. 
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Pel que fa al funcionament dels punts d’informació i d’orientació
Per a l’usuari o usuària, el ple funcionament de la xarxa dels punts d’o-
rientació és la garantia primera del servei i la base de l’èxit del programa. 
És molt important, tanmateix, el treball previ i complementari dels punts
d’informació de diferents característiques que hi ha distribuïts per la ciutat.

Pel que fa a les accions d’informació
El passat 22 de maig es va presentar el Pla Jove Formació-Ocupació als
equips docents dels instituts d’ensenyament secundari, presentació que
va poder ser seguida per representants de pares i mares, professionals i
tècnics i tècniques dels centres de recursos pedagògics i dels equips d’a-
tenció psicopedagògica.
A partir d'aquí, és molt important trobar un canal adequat d’informació a
les famílies que són usuàries potencials del servei. Atès el perfil i les
especials característiques d’alguna gent jove, podria passar que els qui
haurien d’aprofitar més els recursos no poguessin accedir a la informa-
ció, i per tant quedessin exclosos del circuit. ■

Paco Peralta
Direcció de Formació Professional i Transició al Món del Treball

«Aquest dispositiu comporta, com a element
característic, un procés de seguiment de
l’itinerari de la persona adscrita al Pla»

«El ple funcionament de la xarxa dels punts
d’orientació és la garantia primera del servei
i la base de l’èxit del programa»

Informació Institut d’Educació
Tel. 93 317 00 44

Ciutat Vella
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 268 43 93

Eixample - Sarrià - Sant Gervasi
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 419 35 25

Sants - Montjuïc - Les Corts
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 424 21 21

El Punt
Tel. 93 431 49 11

Gràcia
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 238 48 10

Horta - Guinardó
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 357 52 52

Espai Jove BocaNord
Tel. 93 429 91 41

Nou Barris
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 276 20 82

Sant Andreu
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 274 22 77

Garcilaso
Tel. 93 243 17 17

Sant Martí
CPEO de Barcelona Activa
Tel. 93 401 98 54
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L’Ajuntament de Rosario ha convidat aques-
tes entitats a participar en el programa per

tal de proposar accions comunes i motivar el
desenvolupament de projectes al voltant de la
consecució d'una veritable «cultura de la pau». I,
sobretot, el programa vol promoure la reflexió i
l'acció consegüent, davant els diferents missat-
ges violents que reben els infants i la gent jove. 

Motivació del programa
La pau és un dels valors més anhelats, i con-
trasta amb l'experiència quotidiana de violèn-
cia que viu la societat. Les experiències directes
—quan en som víctimes— o indirectes —quan
en som espectadors passius— ens porten a la
reflexió i al compromís amb la pau.

La idea de pau ha evolucionat i ara no és úni-
cament el contrari de guerra, sinó que ens
remet a l'equitat, la justícia, el respecte als
drets humans, als drets dels pobles i a la
tolerància. En aquest sentit, la guerra no és
lluny i no solament per la globalitzacio del tràfic
d'armes o dels mitjans de comunicació, sinó
també perquè és una guerra quotidiana viure
en males condicions de salut i educació, d'ocu-
pació i cobertura de serveis, amb els drets de
part de la població conculcats.

Els països, les grans regions, les altres ciu-
tats, els seus habitants, són ciutadans del món,
i tots compartim les conseqüències d'una eco-
nomia globalitzada i vivim en societats on la
violència, la manca de drets bàsics que patei-
xen grans sectors de la població i la inseguretat

tenyeixen la vida quotidiana de tots.
Rosario considera que la ciutat és un àmbit

amb incomptables possibilitats educadores i
s'ha d'ocupar de l'educació per la pau, perquè
la cultura de la pau s'assolirà quan els criteris
humans, respectuosos, inclusius i orientats al
bé comú, regeixin la societat, i això només es
pot aconseguir amb l'educació.

Objectius
Els objectius del programa a quatre anys, són:
— Proposar accions en comú i motivar el des-
plegament de projectes al voltant de la consti-
tució d'una veritable cultura de la pau.
— Possibilitar intercanvis entre persones i insti-
tucions de la ciutat i entre ciutats.
— Promoure la reflexió i l'acció al voltant del
tema de la pau, davant els missatges violents

que reben els nostres infants i joves, i fer-lo pre-
sent en les celebracions artístiques, lúdiques i
esportives.
— Conscienciar els ciutadans de la necessitat
d'una convivència pacífica i del respecte 

a les persones i grups.
— Promoure la participació real d'institucions i
organitzacions educatives, formals i no 

formals, en accions a favor de la pau.
— Ampliar les possibilitats d'intercanvi entre
ciutats a través de les xarxes existents: merco-
ciutats, ciutats agermanades, ciutats educado-
res, eurociutats...
— Convocar membres de l'estat i d'organitza-
cions intermèdies a unir-se al compromís per la
pau i el respecte als drets humans i a orientar
les seves accions a contribucions concretes a
favor de la cultura de la pau.

JUGARSE 
POR LA PAZ EXPERIÈNCIA DE 

LA CIUTAT DE ROSARIO 
(ARGENTINA)
La ciutat de Rosario, a l'Argentina, és una de les ciutats
educadores més actives de l'Associació Internacional de
Ciutats Educadores, i és també la seu de l’Oficina de
Ciudades Educadoras de América Latina.
Amb motiu de l'Any Internacional de la Pau,
l'Ajuntament, l'Oficina de Ciutats Educadores i els
Scouts de l'Argentina, varen posar en marxa el programa
Jugarse por la Paz, joc de paraules que combina dues
accepcions del verb jugar: l'activitat infantil i el
compromís a favor de la pau. Col·laboren amb el
programa el Banc Mundial de Rosario, Hague Appeal for
Peace, Comipaz, Cámara de Jugueteros de Rosario,
Teachers for Peace, Boy Scouts, Seminario Galego de
Educación para la Paz y Escuelas Asociadas a UNESCO.
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Metodologia
El treball es duu a terme a partir de reunions
informatives i consultives, que preparen les
accions, la divulgació d'aquestes accions o de
projectes vinculats al programa, la consulta de
necessitats a les institucions compromeses i la
promoció de grups de treball i d'intercanvi d'ex-
periències sobre activitats o projectes.

D'altra banda, es fa un seguiment acurat del
programa, amb els ajustaments que calgui en
cada moment, les avaluacions parcials i gene-
rals continuades per tal d’ajustar les accions als
resultats, la difusió i la informació de les activi-
tats del programa a organitzacions nacionals i
internacionals i als mitjans de comunicació i, a
la fi dels quatre anys, és previst fer una mostra
integral d'activitats i consecucions.

Es porta un registre estadístic i un d'audiovi-
sual de les activitats del programa, s'emeten
informes orals i escrits, es promou la realització
de campanyes a diferents ciutats i pobles del
país, s'organitzen conferències, festivals artís-

tics i exposicions sobre el tema de la pau, es
coopera amb agències nacionals i internacio-
nals i amb institucions diverses, centres d'in-
vestigació i acadèmics que treballen amb temes
vinculats al programa i es dóna suport a les ini-
ciatives i els projectes que es presenten en
aquest àmbit.

Campanya a favor 
de la joguina no violenta
És l'activitat estrella del projecte. La campanya
es va dur a terme del 18 de desembre al 6 de
gener i consistí en la publicació de diversos arti-
cles als diaris, l'edició de 60.000 adhesius per
repartir per la ciutat i la incorporació del logotip
de Ciutats Educadores, el de la campanya i
l'eslògan «En estas fiestas regale juguetes no
violentos» en els bitllets d'una companyia de
transport privada, a més de l'emissió d'un altre
eslògan diverses vegades al dia per ràdio i tele-
visió: «Para que la Paz crezca con tus hijos, en
estas fiestas cómprales un juguete no violento.
La muerte no es un juego. Juégate por la Paz».

La Cámara de Jugueteros de Rosario va
col·laborar en la campanya, la qual fou presen-
tada també en l'assemblea nacional de Boy
Scouts de l'Argentina, i, per tant, se'n va assa-
bentar tot el moviment scout del país.

El 18 de desembre, dia d’inici de la campanya,
el moviment scout va dur a terme una actuació
als carrers de Rosario: a cada barri, una trentena
de joves va tractar de convèncer els veïns i la
gent que visitava el seu estand (el qual oferia
una col·lecció de dibuixos de diferents joguines:
trenets, pilotes, nines...) de la importància de
comprar joguines no violentes. A més, la gent hi
podia escriure allò que pensava sobre la guerra
i la pau, i dibuixos i pensaments eren penjats
amb agulles d'estendre al mateix carrer. També
es van repartir adhesius a les botigues i a les
persones que passaven per l’estand. Finalment,
es va enviar una carta als joguinaires.

D'altra banda, es van passar espots televi-
sius, missatges radiofònics, notes als diaris,
etc. Dues ciutats properes, Roldán i Villa
Constitución, van llegir els articles als diaris i se
sumaren a la campanya.

Altres actuacions
Després de la campanya de Nadal, s’han dut a ter-
me més actuacions a favor de la pau, les més
importants de les quals han estat: les targetes de
transport han canviat el missatge i ara porten
aquest altre: «UNESCO 2000 Año Mundial de la
Cultura de Paz»; el concurs «El Rompecabezas de
la Paz», o el segell de registre de l'Ajuntament, que
també porta l'eslògan. S'ha participat en els semi-
naris sobre el tema de la pau celebrats a París i a
Santiago de Compostel·la, i s'ha organitzat un nou
seminari, La ciudad y los derechos de su gente.

Amb aquestes actuacions, la ciutat de
Rosario posa en pràctica el primer principi de la
Carta de Ciutats Educadores: «Cal promoure
una educació en la diversitat, i per a la com-
prensió, la cooperació i la pau internacional.
Una educació per a evitar l'exclusió per raó de
raça, sexe, cultura, edat, discapacitat, condició
econòmica o altres formes de discriminació.» ■

Secretariat de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores
mudina@mail.bcn.es

On i com
«La idea de pau ha evolucionat
i ara no és únicament el contrari
de guerra, sinó que ens remet a
l'equitat, la justícia, el respecte
als drets humans, als drets dels
pobles i a la tolerància»
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Superfície total 2.776.653 km2

Població total 34.000.000 hab.

Esperança de vida 73,1 anys

PIB per capita 12.013 dòlars

Taxa d’analfabetisme 3,3%

Taxa bruta de matriculació (tots els cicles) 80%

Superfície Ciutat de Rosario 178,69 km2

Població Ciutat de Rosario 945.131 hab.

Densitat de població 5.310 hab./km2

Població Gran Rosario (àrea metropolitana) 1.201.030 hab.

Població total escolaritzada (major de 3 anys) 266.816
en centres públics 183.495 (68,77%)
en centres privats 83.321 (31,33%)

Centres educatius 650
públics 364
privats 286

Alumnat universitari 59.634

Rosario

ARGENTINA
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Barcelona Activa, l’Agència de Desenvolupa-
ment Local de l’Ajuntament de Barcelona,

ha detectat aquesta necessitat, i, en conse-
qüència, ha organitzat l’Escola Tecnològica
d’Estiu, una oferta de cursos intensius d’una
setmana de durada, dirigida a professorat d’en-
senyament primari, secundari, batxillerat, cicles
formatius i universitaris, amb la finalitat de con-
tribuir a millorar els coneixements en les noves
tecnologies de la informació i les noves tecno-
logies informàtiques. 

L’Escola Tecnològica d’Estiu és una de les acti-
vitats que programa el Cibernàrium, el multiespai
de divulgació telemàtica adreçat al món profes-
sional i empresarial que té com a objectiu acostar
el món de les noves tecnologies a estudiants, pro-
fessionals i empreses. Cibernàrium és una inicia-
tiva de Barcelona Activa, amb la col·laboració de
La Cité des Sciences et l’Industrie –La Villete– de

la qual cosa posa de manifest la necessitat i el
gran interès per la formació en noves tecnolo-
gies per part del professorat.

Els cursos impartits aquest estiu de 2000
s’han organitzat al voltant de 5 àrees de conei-
xement: conèixer Internet, dissenyar pàgines
web, aplicar la informàtica a les tasques educa-
tives, aprofundir en els coneixements informà-
tics i disseny amb ordinador.

El primer bloc, «Coneixent Internet», ofereix
un primer contacte amb la xarxa adreçat a pro-
fessorat amb uns coneixements molt bàsics. En
aquests cursos el professorat adquireix els
coneixements necessaris per a navegar a través
de la xarxa i aprèn a utilitzar els diferents ser-
veis que ens ofereix Internet: correu electrònic,
grups de notícies, transferències de fitxers i IRC.

En el bloc «Dissenyant pàgines web», el pro-
fessorat amb coneixements avançats aprèn

París i la Universitat Politècnica de Catalunya, i
està ubicat a l’equipament municipal Fòrum
Nord, Centre de Desenvolupament Empresarial i
Divulgació Telemàtica, localitzat al Parc Central de
Nou Barris.

Aquest és el segon any que s’hi organitza.
L’estiu passat es van realitzar 8 cursos, amb un
total de 166 participants i un èxit molt destaca-
ble. Després de comprovar l’excel·lent acollida
que aquests cursos formatius van tenir per part
del professorat durant l’any 1999, l’Escola
Tecnològica d’Estiu ha incrementat la seva ofer-
ta de cursos per a aquest any 2000, amb la rea-
lització de 26 cursos, 23 dels quals es van dur a
terme el mes de juliol i pels quals van passar
més de 400 participants. L’èxit assolit enguany
per l’Escola Tecnològica ha desbordat totes les
previsions, amb un nombre de sol·licituds d’ins-
cripció molt superior al de places disponibles,

El grau d’aprofitament de les oportunitats que Internet ofereix no depèn exclusivament
de la tecnologia (ordinadors, xarxa, programari i accés), sinó també del coneixement i
les habilitats que tinguin les persones respecte al nou entorn telemàtic.

CIBERNÀRIUM
UN PROJECTE DE FORMACIÓ PERMANENT QUE OFEREIX LA CIUTAT



programació per tal de poder dissenyar pàgi-
nes web amb diferents elements i llenguatges:
HTML, JAVA i FLASH. El curs Programació JAVA
ha comptat amb un atractiu addicional, que és
el certificat oficial de Sun Microsystems.

El bloc «Aplicant la informàtica a les tasques
educatives» compta amb un doble objectiu:
d’una banda, es pretén que el professorat cone-
gui les noves tecnologies disponibles, i, de l’al-
tra, la intenció és que s’adoptin aquestes eines
(àudio, vídeo, Internet, CD, etc.) com un recurs
més en la seva activitat formadora. És molt
important que el professorat, sigui quina sigui
la seva àrea de coneixement i el cicle que impar-
teix, prengui consciència de la importància que
tenen avui dia les noves tecnologies en el pro-
cés d’aprenentatge de l’alumnat i, per tant, que
sàpiga com incorporar-les a la seva tasca diària.
Així, aquest bloc recull cursos com ara Word

2000 com a eina per a mestres, Creació de
recursos multimèdia educativa i Taller de dis-
seny i creació de pàgines web.

Per a aquell professorat amb uns bons conei-
xements de les eines informàtiques s’ha dissen-
yat el bloc «Aprofundint en coneixements
informàtics», on s’adquiriran coneixements
sobre Word 2000, administració de bases de
dades amb Oracle i instal·lació i configuració de
xarxes. Dos d’aquests cursos també són ofi-
cials: Word 2000 (curs oficial Microsoft) i
Introducció a Oracle-SQL (curs oficial Oracle).

Finalment, s’inclou un bloc específic, «Disseny
amb ordinador», per a aquell professorat espe-
cialitzat en la matèria. En aquests cursos
s’aprèn a dissenyar amb Autocad Mechanical
2000 i Catia v5.

Es pot veure, doncs, que l’Escola Tecnològica
d’Estiu ha dut a terme una important tasca for-

mativa entre el professorat, posant al seu abast
una oferta àmplia i variada de cursos, contri-
buint d’aquesta manera que la societat de la
informació entri de ple en les escoles i que tant
el professorat com l’alumnat puguin aprofitar
les oportunitats i els recursos que ofereix la xar-
xa i les noves tecnologies. La resposta a aques-
ta proposta de l’Escola Tecnològica d’Estiu ha
estat massiva: 23 cursos, amb una durada de
25 hores per curs i impartits de dilluns a diven-
dres, amb 417 participants i una llista d’espera
de 100 persones que no van poder assistir als
cursos per manca de places.

Quant al perfil dels assistents aquest estiu a
l’Escola Tecnològica, podem dir que el 96%
tenia més de 25 anys i que el 59% dels partici-
pants eren homes i el 41% dones. La valoració
que l’alumnat ha fet dels cursos de l’Escola
Tecnològica d’Estiu durant el mes de juliol
d’enguany ha estat molt positiva (8 sobre 10),
tant pel que fa als cursos (contingut, documen-
tació, organització) com pel que fa al professo-
rat que ha impartit aquests cursos i a l’Escola
Tecnològica en general.

La programació de l’Escola Tecnològica
d’Estiu es perllonga durant la resta de l’any
amb la realització d’altres cursos amb un com-
ponent més especialitzat i d’aprofundiment de
matèries impartides durant l’estiu.

Us convidem a conèixer més a fons el projec-
te navegant per http://www.cibernarium.com

Josep Marqués
Director del Fòrum Nord
josep.marques@barcelonactiva.es

«Cibernàriumés un multiespai de divulgació
telemàtica adreçat al món professional i empresarial
que té com a objectiu acostar el món de les noves
tecnologies a estudiants, professionals i empreses»

Distribució per gènere 

Total participants juliol 2000: 417

Dones 41%

Homes 59%

Distribució per edats 

Total participants juliol 2000: 417

Menors de 25 anys 4%

Majors de 25 anys 96%
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(…) Des de fa temps sembla que la paraula canvi és l’únic
concepte permanent. Tothom parla de canvi i incertesa,
però, què és el canvi en l’educació i, sobretot, en la
realitat de la pràctica educativa?

Un canvi educatiu no pot plantejar-se seriosament
sense desenvolupar un nou concepte i una nova
mentalitat de veure l’ocupació educativa (professió cada
vegada més social i menys instructiva), sense definir una
nova política educativa i sense tenir en compte les
necessitats personals i col·lectives de la població. I això
comporta trencar certes inèrcies, pràctiques i ideologies
institucionals que arrosseguem fa anys.

La institució educativa ha de canviar radicalment (una
reestructuració). Sembla que l’escola de la il·lustració, de
la modernitat, ja no és totalment vàlida per a les
circumstàncies ni per als infants i joves actuals. La gran
crisi de l’educació i l’angoixa creixent del professorat
(sobretot a mesura que els nens es van fent grans) ens ho
diuen dia a dia. La institució educativa s’hauria de
convertir en quelcom veritablement educatiu i superar el
concepte instructiu decimonònic. Això implica distanciar-
se dels enfocaments funcionalistes i burocratizants, tan de
moda en els darrers anys (més control, més normalització,
més burocràcia, més instrumental, més tècniques…), i
assumir nous criteris. La institució educativa s’ha
d’acostar a un caràcter més cultural, comptant amb tots
els qui intervenen en l’organització de la vida i el treball de
les institucions educatives. La institució educativa ha de
ser un lloc d’aprenentatge i de manifestació de vida on es
vegi la gran complexitat dels esdeveniments socials, i amb
una xarxa de relacions amb la comunitat educativa. No
podem educar sols.

L’educació ha d’assumir un nou paper revulsiu crític i
intentar proporcionar elements per a superar les
situacions perpetuadores i l’exclusió de qualsevol mena.
Això implica trencar tradicions, inèrcies i ideologies
imposades. Serà necessari que desenvolupem capacitats
reflexives i treballem en grup, ja que, avui dia, la
professió d’ensenyar s’ha fet més complexa i els dubtes,
la falta de certesa i la divergència són aspectes consubs-
tancials a la professió (en un context envoltat de
desregularització, idees pràctiques neoliberals i
conservadores, una falsa autonomia educativa i l’avança-
ment del gerencialisme educatiu). Així, doncs, hem de
començar a pensar un canvi en els posicionaments i en
les relacions entre els professionals de l’ensenyament, ja
que isolats ens farem cada vegada més vulnerables a
l’entorn polític, econòmic i social.

Per tant, deixem una pregunta per a la reflexió: La insti-
tució educativa i els professionals que hi treballen, tenen
en aquesta època la possibilitat de generar processos
alternatius des de baix? Podem generar alternatives de
participació col·lectiva de tots els que intervenen en les
institucions educatives?

«La necessitat del canvi de les institucions educatives»
Editorial de la revista Guix, núm. 266-267, juliol-agost 2000

Puig, J. M. (coordinador)
Educar a la secundària
Eumo Editorial. Vic, 2000 

L’educació secundària obligatòria
és una modificació profundament i
políticament rellevant que obliga a
pensar una nova manera
d’entendre la tasca educativa. I
això vol dir que cal redefinir una
política educativa, una organització

dels centres i unes formes d’acció pedagògica apropiades
a la naturalesa de la realitat que hem creat. Aquest és el
repte que avui té entre mans la comunitat educativa. Es
tracta, doncs, de pensar aquesta etapa de bell nou, de
pensar-la globalment, de pensar-la des d’unes experiències
que només poden servir-nos en part, i de pensar-la amb
originalitat i flexibilitat, però sense trair l’esperit d’igualtat,
justícia i cohesió que ha d’animar-la. Aquesta ha estat la
voluntat dels autors de l’obra.

Col·lecció 
«Quaderns per a la Coeducació»

Col·lecció que té com a objectiu
aportar instruments de sensibilitza-
ció, reflexió i intervenció al
professorat de primària i secundària
preocupat per treballar la
democratització i la qualitat dels
centres educatius des de la

perspectiva del gènere. La col·lecció va veure la llum l’any
1992 dins la línia de publicacions de l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins
avui s’han publicat 15 quaderns i n’hi ha un altre en premsa.

La temàtica dels primers quaderns és diversa i abasta
des d’aspectes educatius generals fins a qüestions curricu-
lars específiques. 

Una altra de les particularitats d’aquesta col·lecció ha
estat el disseny d’instruments per a la intervenció
coeducativa a partir del quadern número 12. Les propostes
efectuades són fruit d’una tasca d’experimentació feta amb
professors, alumnes i famílies de distintes escoles de
Catalunya, Castella-La Manxa, Castella i Lleó i Comunitat
de Madrid al llarg de sis anys per part de l’equip de coedu-
cació de l’ICE de la UAB.

Es presenten diversos aspectes de la metodologia
d’investigació-acció, metodologia que comprèn diverses
fases: la construcció d’un equip de treball de l’escola, la
fase de sensibilització (quadern 12) i la fase d’intervenció
per a poder canviar les actituds sexistes i agressives de
l’alumnat (quadern 13). En el quadern 14 es planteja una
de les qüestions pendents de la pedagogia coeducativa:
la implicació de les famílies. Amb aquesta finalitat, es
presenta la metodologia desenvolupada amb pares i
mares d’alumnes per tal de modificar les manifestacions
sexistes en l’entorn familiar. El quadern 15 recull un
conjunt de pautes i orientacions sobre la qüestió de
l’agressivitat i mostra com aquestes orientacions poden
ser donades en les hores de tutoria.

Hem llegit… Lectures
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Fe d’errates
En el número 12 de Barcelona Educació faltava fer constar:
—pàgina 6: il·lustració de Ramón Guillén.
—pàgina 7: il·lustració de Montse Vendrell.
—pàgina 8: fotografia de Rafel Escudé.

VilaWeb (www.vilaweb.com)
Es tracta del directori català i diari electrònic d’Internet que
té com a àmbit de difusió els Països Catalans  i que s’ha con-
solidat com un dels més visitats del nostre país. Des d’un
punt de vista tècnic, VilaWeb incorpora la creació i gestió
complexa d’una gran base de dades amb consultes
constants, entre les quals figura la base de dades
d’Enciclopèdia Catalana. Té una gran capacitat innovadora i
ofereix una actualització acurada dels continguts. Pel que fa
a l’àmbit de l’educació, té un directori propi. 

Educared.net
El programa «Educación en la red» és promogut per les orga-
nitzacions membres del Foro de la Escuela Virtual i per
Telefónica.
Aquest programa s’orienta cap a l’explotació,
l’experimentació i la posada en pràctica, d’una manera gene-
ralitzada, d’aquelles metodologies que incorporen les noves
utilitats de la xarxa.
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Jornades 2000
Els passats 24 i 25 d’octubre es van celebrar a l’hotel Fira
Palace de Barcelona les jornades del Projecte educatiu de
ciutat sota el títol «L’educació en valors per al segle xxi: 
la responsabilitat, l’autonomia i el respecte». 
En el proper número de la revista corresponent al mes de
gener en parlarem a bastament en un ampli reportatge.
www.bcn.es/IMEB/pec

ELS I LES QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Esteve Barandica. Institut d’Educació

Francesc Barreda. Districte de Nou Barris

Comissió d’escolarització d’immigrants i minories del CEMB

Fundació Jaume Bofill

Antònia Hernàndez. Institut d’Educació

http://www.bcn.es/arciris/lamimosa

Ignasi Llompart. IES Pablo R. Picasso

Josep Marqués. Fòrum Nord

Paco Peralta. Institut d’Educació

Jordi Planas. Universitat Autònoma de Barcelona

Secretariat de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores

Amparo Tomé. Institut d’Educació

M. Carmen, Lídia i Margarita. Llar d’infants La Gavina

Dolors i Pepita. CEIP Torrent d’en Melis

Alumnat de cicle superior de primària 
del CEIP Torrent d’en Melis

Elena. AMPA del CEIP Torrent d’en Melis

Montse, Carina i Àngels. IES M Juan Manuel Zafra

Alumnes de tercer d’ESO de l’IES M Juan Manuel Zafra
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Barcelona, que té la Presidència i la Secretaria de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores,
ha presentat vint-i-cinc experiències classificades en els diferents subtemes del Congrés.

LA CIUTAT, ESPAI EDUCATIU EN EL NOU MIL·LENNI
Presentació de 90 experiències de més de 50 ciutats, classificades en 5 subtemes:
1. L'apropiació de l'espai de la ciutat per part de les persones

2. Memòria i identitat de la ciutat

3. Desenvolupament local, solidaritat i interdependències

4. La diversitat com a recurs educatiu per a la ciutat i l'escola: nous models de participació i ciutadania

5. Educació, formació, ocupació i lleure: el paper estratègic de la ciutat

Sessions plenàries:
1. Obertura. J. Sampaio, J. Clos, A. Santos, J. Soares, A. Abreu
2. La ciutat, espai educatiu en el nou mil·leni. J. Saramago, R. Robles, S. Sassen, I. Ramonet, R. Pont, A. Abreu
3. La dimensió educativa de la ciutat: anàlisi i comentaris dels temes de debat. Diversos experts portuguesos

4. Cloenda. A. Abreu, M. Subirats, J. Rantanen. Presentació del Congrés del 2002 a Tampere

L ISBOA 2000

VI CONGRÉS INTERNACIONAL
DE CIUTATS EDUCADORES
del 21 al 24 de novembre

Poden participar al Congrés tant els representants de ciutats com altres persones interessades.
La inscripció es pot fer fins a meitat de novembre.
La presentació d'experiències ja està tancada.

Per a més informació:
A Lisboa: www.cm-lisboa.pt/congress2000
A Barcelona: Secretaria de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores
Tel.: 93-292 82 72. Fax: 93-425 39 55. www.edcities.bcn.es


