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"Ens trobem en una conjuntura gairebé
sorprenent per al tema dels drets
fonamentals en general i per als drets
laborals, socials i econòmics en particu-
lar: mai no s'ha tingut sobre el paper
una quantitat tan impressionant de
discursos i declaracions formals
jurídiques, polítiques i retòriques tan
perfectes i intensives sobre els drets i,
tot i així, mai no hem estat tan
conscients que les "zones fosques" en
què aquests drets són incomplerts no
sols romanen i s'estanquen, sinó que
creixen i es disseminen." 
Luis Enrique Alonso

"Ciudadanía, sociedad del trabajo y Estado de

bienestar: Los derechos sociales en la era de la

fragmentación". 

A: Ciudadanía y democracia.

Manuel Pérez Ledesma (comp.). 

El mes de desembre és, tradicionalment, un mes nostàlgic. Molta gent tenim
–no tothom, evidentment– la sensació que alguna cosa s'acaba. Ens ajuda i
ens motiva en aquest sentir la curta durada dels dies, el fred que ens fa
tancar-nos a casa o anar fortament abrigades i abrigats enmig del vent
hivernal, aquell refredat persistent que ens debilita i ens fa sentir infants de
nou, amb necessitat d'atenció i cura per part de la gent que estimem...
Passegem pels boscos de branques pelades i amb terres recentment
entapissats de marrons i grocs humits, i pressentim encara una mort més pro-
funda que haurà d'arribar quan quedin les pedres nues, la fullaraca ja
descomposta i la terra adormida potser definitivament. Encara més, les
pluges ara menys quantioses però persistents, molt fines, ens van calant els
ossos i ens penetren l'ànima, i desitgem pregonament quedar-nos al llit en el
silenci de la fosca, amb els peus ben calents, o a la vora d'una estufa darrere
els vidres entelats del balcó esquitxat, tot llegint un llibre amable.

Per a molta gent, a més a més, el final de l'any és un moment per a tancar
projectes o, si més no, per a fer-ne una revisió, trobar els seus punts d'encert,
les seves debilitats, i començar a preparar el que haurà de succeir a partir de
l'any nou. Personalment, ens fem grans promeses íntimes, per a millorar, créi-
xer, enriquir-nos una mica més. I aquesta decisió secreta ens dóna una mica
més d'energia i ens ajuda a superar la barrera de l'abandó i la renúncia a
mercè de l'estació més fosca i crua de l'any.

Però aquest moment màgic de solitud és imaginari. Si obrim els ulls, ens
adonem que, com a la foto de coberta, estem envoltades i envoltats
d'altres persones –múltiples i diverses– i ens resituem en un entorn social
complex i canviant. Barcelona és una geganta de pedra treballada i de
sang calenta que s'omple de llumetes i entona cançons antigues. Però
també pot ser el carrer trist d'un barri naixent on nens i nenes fins fa poc
estrangers juguen a saltar descalços als bassals; un parc originalment verd
ara envaït per llaunes rovellades i plorant per tants bancs repetidament
trencats; o una escala de veïns i veïnes on regna el rancor per petites bara-
lles potser absurdes... I també molts grups de persones que juntes
treballen per una ciutat més sostenible.

La sostenibilitat ens fa pensar de seguida en la qualitat de l'aire, en el
reciclatge dels residus, en l'aigua no malbaratada, en l'energia renovable, en
el respecte pels espais naturals i, en general, en una distribució equitativa
dels recursos que no entri en conflicte amb la seva persistència de cara a les
properes generacions. Però la sostenibilitat a la ciutat també és la
sostenibilitat en les formes d'organització social, els models de convivència i
l'adaptació a les noves configuracions dels grups humans. La ciutat així
entesa és un ecosistema inestable que demana atenció i dedicació per part
de cadascun dels seus membres per a sobreviure cada dia i sembrar un futur
millor per a la gent –de dins i de fora– que haurà d'arribar.

L'any s'acaba, per a alguna gent, i tot seguit torna a néixer. De fet, l'any no
és més que una successió de dies que ordenem i anomenem segons
diferents sistemes i que no tenen més objectivitat que la durada de la llum
solar, els cicles de la lluna i els canvis estacionals. Adjuntem a aquest
número de BARCELONA EDUCACIÓ un present molt especial per a la taula
–i per a la reflexió–: 365 dies de tots els colors del món.
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Tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC): jornades i congressos

Del 15 al 17 de novembre va tenir lloc a Puertollano
(Ciudad Real) el II Simposi Internacional d'Informàtica
Educativa, organitzat per l’Asociación para el Desarrollo
de la Informática Educativa (ADIE). 
Informació i conclusions d'aquest simposi: 
http://chico.inf-cr.uclm.es/siie2000

Organitzat per la Direcció General de la Societat de 
la Informació de la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura, ha tingut lloc a Càceres, entre el 30 de
novembre i el 2 de desembre, el I Congrés Internacional
«Reptes de l'alfabetització tecnològica en un món en
xarxa». Podeu trobar informació de les seves
interessants propostes a:
www.juntaex.es/consejerias/ect/congreso

Finalment, els propers 11 i 12 de desembre Bilbao serà
la seu del I Congrés Internacional d'Educació Digital,
impulsat per la Conselleria d'Educació del Govern basc.
El podeu seguir, si no hi sou presents, a: 
www.bilbao.net/hezkuntza/ciedigital

Amanida d’escoles
Entre els dies 5 i 11 d’octubre va tenir lloc una trobada
internacional a Barcelona, dins el marc del projecte
europeu Comenius, sota el lema «Conèixer i apropar-nos 
a les diferents ciutats a través de l’art», que va comptar
amb la participació d’escoles de Würzburg (Alemanya),
Assís (Itàlia) i Mondeville (França), juntament amb el CEIP
Municipal Arc Iris de Barcelona, centre que en aquesta
ocasió va fer d'amfitrió. L’experiència ha resultat
plenament satisfactòria. La podeu consultar a:
www.bcn.es/arciris

L’Escola Bressol Municipal Mont Tàber: 
a8046980@centres.xtec.es, del barri del Raval, celebra el
proper 2 de desembre la festa d’inauguració dels nous
espais que ocupa, des del començament d’aquest curs
escolar, al número 4 del carrer de Santa Elena.

Drets humans i desenvolupament humà
El passat 10 d’octubre va tenir lloc al campus nord de la Universitat
Politècnica de Catalunya l’acte de presentació de l’edició en català de
l’Informe sobre el desenvolupament humà 2000, del Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). La traducció i edició
d’aquest informe han estat possibles gràcies al treball conjunt de 
la Càtedra UNESCO a la UPC, l’Associació per a les Nacions Unides 
de Catalunya, la Creu Roja de Catalunya i el Centre UNESCO de
Catalunya. L’interès de l’informe rau en el fet que presenta dades com-
paratives de tots els Estats del món, i que estableix un índex de
desenvolupament humà (IDH) i un índex de pobresa humana (IPH-2)
que no tan sols consideren indicadors econòmics, sinó també 
d’altres que estan estretament lligats al desenvolupament i l'aplicació
dels drets humans fonamentals. Per a més informació: 
www.unescocat.org

notícies
NOTÍCIES4

Per molts anys, consells escolars
municipals!

Amb motiu del desè aniversari de la constitució del
Consell Escolar Municipal (CEM), els dies 1 i 2 
de desembre tenen lloc a l’auditori del Centre de
Cultura de la Fundació Caixa de Catalunya, a la
Pedrera, les Jornades sobre Participació, Comunitat
Educativa i Ciutat. Així mateix, el 4 de desembre, 
al Saló de Cent, es durà a terme l’acte institucional
de celebració d’aquest aniversari, en el qual es lliu-
raran els obsequis a les experiències participants en
el «Recull de bones pràctiques sobre participació»,
convocat amb motiu d’aquesta efemèride. 
En propers números ampliarem informació
d’aquests actes. 
CEMBCN@eresmas.com
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El programa d’activitats
escolars va a l’òpera
El Gran Teatre del Liceu va acollir 
el passat 16 de novembre 
la presentació del Programa
d’activitats escolars 2000-2001, del
Consell de Coordinació Pedagògica.
Enguany, tal com ja 
us hem anunciat, el Programa
presenta novetats interessants: d’una
banda, es compleix el desè aniversari
de la primera publicació del
programa i, de l’altra, s’ha presentat
per primera vegada en suport cd-rom, 
que permet una millor cerca de les
propostes educatives i facilita l’accés
al sistema d’inscripció per Internet. 
www.bcn.es/IMEB/activitatsescolars

Cicle «concerts en família»
a l’auditori
Entre l’octubre de 2000 i el maig 
de 2001, l’Auditori de Barcelona serà
la seu del cicle «Concerts en família
amb joves mestres», una
coproducció del Servei Educatiu 
de l’Auditori, la Fundació La Caixa,
el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat i l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona.

Els vuit concerts programats, 
un dissabte al mes, van adreçats
especialment a un públic familiar 
o debutant i ofereixen un programa
de contingut assequible articulat en
dues parts: un taller de vint-i-cinc
minuts en què el director ens 
apropa a les obres i els autors, 
i a continuació el concert, que amb
el taller introductori es fa més
entenedor. Si voleu més informació: 
info@auditori.com
www.auditori.com

Tancament de l’any del bicentenari del credac
El 30 de novembre i l’1 de desembre van tenir lloc els actes de tancament de la commemoració del bicentenari 
de l’origen del Centre de Recursos per a Deficients Auditius Pere Barnils (CREDAC), de l’Institut d’Educació, 
amb un seguit de taules rodones, conferències i exposicions. La celebració del 200è aniversari va començar 
l’1 de març en un acte al Saló de Cent, i va continuar amb diverses activitats, com ara una festa infantil 
el 20 de maig, i la convocatòria d'un concurs literari i d'un altre de pintura. 
www.bcn.es/IMEB/credac



i baixa autoestima, i per aquest motiu poten-
ciem que se sentin acollides i segures, propi-
ciant un clima de confiança i respecte, cosa que
no impedeix que hagin de complir uns compro-
misos que els ajudin a assumir la seva respon-
sabilitat educadora.

El Servei dóna també una importància especial
al procés d’adaptació de l'infant, sempre que és
possible, i a la cobertura de les seves necessitats
bàsiques: afectives, d’alimentació, contenció,
ordre, etc. També és cabdal la formació d’hàbits
de convivència, d’autonomia i d’higiene, l’adqui-
sició dels sons del llenguatge, la capacitat d’a-
tenció i de memorització, i l’educació sensorial i
motriu. La possibilitat de seguir un règim de vida
segons les seves necessitats, amb regularitat 
i estabilitat de la conducta de l’infant dins d’una
atmosfera de calma, regularitat i harmonia, s’a-
consegueix potenciant les rutines diàries per tal
de reforçar els hàbits i la seguretat.

El Centre està organitzat per equips i format
per personal titulat: l’equip d’educadors/es que
tenen al seu càrrec l’educació i cura dels infants;
les educadores d’atenció a la família que treba-

SOM XARXA6

El Servei d’Acolliment d’Infants i Famílies (SAIF) no és una escola bressol, sinó un cen-
tre d’acollida, situat al districte de Ciutat Vella i concretament al barri del Raval, al
carrer de Sant Pau, 52, que va començar en horari de tarda i nit i que ha anat adaptant
els seus horaris a les necessitats dels infants i les famílies. Us convidem a conèixer la
seva experiència i el seu treball adaptat a la realitat i necessitats del territori on actua.

ELS

QUATRE VENTS

El centre va néixer per als infants, d’entre un
mes i tres anys, de famílies carenciades,

marginades, sense recursos econòmics, sense
legalitzar; per a infants amb necessitat d’as-
sistència escolar, en situacions de risc, i també
per cobrir els horaris que no cobreixen les bres-
soles, tot intentant que de ben petits tinguin
una adequada atenció psicopedagògica que
possibiliti que a curt termini rebin els estímuls
necessaris per a adaptar-se a l’escola i a la
societat. Per això es fa un seguiment de l’evolu-
ció de l’infant i de la relació mare-criatura.

Obert tot l’any les vint-i-quatre hores de
dilluns a dissabte, festius inclosos, amb horari
flexible per a adaptar-se a les necessitats reals
dels infants i les famílies, permet l’entrada de
nens i de nenes durant tot el curs, i, especial-
ment, per situacions d’urgència familiar.

El centre, les educadores i les famílies
Considerem molt important l’acollida al centre,
ja que som conscients que tractem amb perso-
nes amb grans dificultats socials, econòmiques
i a vegades de relació, amb carències afectives 

llen amb les mares en la utilització de tots els
serveis; i, finalment, l’equip de professionals
que fan els cursos per a les famílies per poten-
ciar el coneixement de les necessitats i evolució
dels infants, i els de motivació personal i poten-
ciació de l'autoestima per a les dones, tot res-
pectant els seus costums i valors d’origen.

Per tal de treballar millor en aquesta societat
en canvi, potenciem la coordinació, la formació
i, especialment, la supervisió externa.

Els aprenentatges dels infants estan basats
en la pròpia construcció del pensament, consis-
tent en un ensenyament que comença amb la
vivència del que es que pretén ensenyar, per-
què l’infant necessita rebre una sèrie d’estímuls
que li provoquin el desig d’aprendre. 

L’infant juga aprenent i aprèn jugant. Jugar és
una funció essencial en la seva vida i al mateix
temps li ha de satisfer les necessitats afectives,
de contacte i també d’intercanvis afectius. El joc
és un mitjà per a millorar la percepció de
l’infant, que ha d'anar acompan-
yada d’un contacte humà 
i afectiu.

SERVEI D’ACOLLIMENT 

D’INFANTS I FAMÍLIES 

AL BARRI DEL RAVAL



Coresponsabilitat de la família
Per Quatre Vents és molt important la família
com a element fonamental per a fer una tasca
educativa adequada, i per això potenciem, sem-
pre que és possible, la implicació de les mares i
els pares en la tasca educativa dels infants.
S’intenta que entenguin que les necessitats
vitals dels infants s’han de satisfer de manera
acurada i organitzada i que és important treba-
llar conjuntament. Per aconseguir això es fan
cursos i xerrades que pretenen iniciar un procés
de millora de la relació i atenció dels infants.

Aquests cursos estan acompanyats en aque-
lles situacions més extremes d’una atenció molt
personalitzada en algun o alguns dels serveis
de què disposem: menjador i espai mare-criatu-
ra (actualment està en fase d’ampliació la parti-
cipació familiar, com a fruit de les experiències
viscudes).

Les dificultats a l’educació infantil
Les dificultats en els infants de Quatre Vents
estan molt marcades pels factors següents:

1. Manca d’hàbits i de límits. Una gran part
dels infants no tenen assolit cap hàbit bàsic i
tampoc no tenen límits en el seu comportament.

2. Infants neguitosos, irritables i agressius.
Els infants no sempre reben les atencions ade-
quades per a les seves necessitats, i això es
reflecteix en un comportament sovint descon-
trolat i agressiu.

3. Manca d’estimulació psicomotriu. Alguns
menuts presenten un grau de maduració infe-
rior al que els correspon per l'edat, i en d'al-
tres els endarreriments són només per manca
d’estimulació.

4. Dificultat de comunicació i endarreriment en
el llenguatge. Són infants de famílies d’un medi
sociocultural molt baix i amb manca d’estimulació
en la parla, ja que els pares i les mares no xerren
amb ells i tampoc no els estimulen perquè parlin.

5. Manca d’afectivitat i inestabilitat emocional.
6. Infants estrangers. Durant els darrers anys
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«L’infant juga aprenent
i aprèn jugant»

«Les escoles i els centres
d’atenció a la petita infància
poden tenir un bon futur,
sempre que siguin flexibles 
per a adaptar-se a les 
noves situacions»

s’ha produït un augment important de nens i
nenes de procedència estrangera, amb idiomes,
costums i cultures diferents.

Aquestes situacions comporten un augment
considerable dels esforços, ja que cal començar
per ensenyar uns hàbits, contenir l’infant, fer
atenció personalitzada, potenciar l’afectivitat...
Però tot plegat amb una dificultat sobreafegida:
els infants després a casa no reben la mateixa
atenció; els exemples són diferents, ja que segui-
ran amb el seu desordre habitual. El temps
necessari perquè l’infant assumeixi això és més
elevat i, a més a més, totes aquestes mancances
repercuteixen en ell i el seu comportament. La
situació familiar difícil i la manca d’afectivitat fan
que l’educació sigui cada vegada més difícil en
els cicles educatius i lúdics, ja que els infants
comencen a ser agressius cada vegada des de
més petits, i les seves necessitats bàsiques són
secundàries per a moltes famílies.

L’escola, un bon futur
L'escola bressol i tota l’educació infantil són
importants en l’atenció i educació dels infants, i
no solament per a resoldre qüestions laborals 
i familiars, sinó també per la socialització i les
experiències positives que pot comportar per
als nens i nenes; però això, sempre que no sigui
en horaris abusius i que no suposi viure a l’es-
cola o compartir escola i centres la major part
del dia. L’infant necessita també i molt l’atenció
afectiva i personalitzada de la família, la qual,
tot i que pot ser que no sigui la família ideal, no
deixa de ser la seva, i el fet de substituir-la o
passar d’ella no farà que se solucionin els pro-
blemes; només amb la complementarietat
podem aconseguir-ho, és a dir que la família
s’involucri i participi d’aquest procés.

Per tant, les escoles i els centres d’atenció a
la petita infància poden tenir un bon futur, sem-
pre que siguin flexibles per a adaptar-se a les
noves situacions: personals, socials, d’horaris,
etcètera; en definitiva, sempre que estiguin en
condicions d’atendre tots els infants i joves,
incloent-hi els més agressius, quan es disposi
dels recursos humans i materials adients i
necessaris; però també i molt especialment si
s’aconsegueix la participació i col·laboració de
les famílies, imprescindibles en aquest procés
per a aconseguir resultats més positius i conti-
nuats, ja que el medi intrafamiliar i les primeres
experiències viscudes dins de la família, junta-
ment amb les relacions extrafamiliars i escolars,
poden conformar, des del punt de vista psicolò-
gic, la personalitat de l’infant.

El fet que el comportament de l'infant sigui
fàcilment modificable és tota una esperança. ■

Lita Álvarez
4vents@valser.es
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La paraula «tutor» apareix en castellà en el segle XV amb el significat
següent: “el que cuida i protegeix un menor o altra persona desval-

guda”. És un derivat del verb llatí tueor, “protegir”. En el sistema educa-
tiu espanyol, amb la Llei general d’educació del 1970 s’introdueix l’orien-
tació educativa com a part essencial de l’activitat dels centres.
L’aprovació i posterior implantació de la LOGSE (1990) ha estat un punt
d’inflexió en l’educació secundària: la tutoria i l’orientació formen part de
la funció docent i han de ser compartides per tot el professorat que inter-
vé en un grup d’alumnes. 
El tutor o la tutora és la persona orientadora de l'aprenentatge, dina-
mitzadora de la vida socioafectiva del grup classe i orientadora perso-
nal, escolar i professional de l’alumnat. Destaquem els trets fonamen-
tals que diversos autors entenen que han de formar part del seu perfil
professional:
— Aptituds: la seva conducta ha de ser tolerant i empàtica; davant els
conflictes ha d'actuar amb seguretat i sense desproporcionar el fet; ha de
saber escoltar i comunicar.
— Formació: el fet de tenir nocions de psicologia i pedagogia facilita el
coneixement de l’alumnat i la pràctica d'estratègies didàctiques.
— Actitud favorable a treballar en equip, per tal de compartir i planificar les
actuacions amb coherència i conjuntament amb la resta de professorat.

L’ACCIÓ 
TUTORIAL 
A LA SECUNDÀRIA
PER UNA VERITABLE 
DIMENSIÓ EDUCATIVA 
ALS CENTRES

L'acció tutorial i orientadora, en educació
secundària, no es realitza al marge de les
àrees del currículum, sinó plenament
integrada i incorporada en aquestes. A
vegades aquesta acció inclou elements que
no són estrictament curriculars, per
exemple, d'organització i dinàmica del
grup classe, de motivació per
l'aprenentatge, de solució de conflictes,
etc. Però aquests mateixos elements estan
al servei del currículum, el qual constitueix
el marc de tota pràctica docent i també, per
tant, de l'acció tutorial i orientadora.

Àmbits d´actuació de la tutoria
Adaptat de M. Álvarez i R. Bisquerra. Manual de orientación y tutoría (barcelona: praxis)

Funcions

ALUMNAT Facilitar la seva integració en el grup classe.
Contribuir a la individualització dels processos d’ensenyament- 
aprenentatge.
Detectar dificultats a fi de donar respostes educatives adequades
Coordinar el procés d’avaluació i orientació.
Afavorir els processos de maduració vocacional i professional.
Fomentar actituds participatives dins del centre i també fora.

EQUIP DOCENT Coordinar l’ajust de les programacions, especialment les de 
l’alumnat amb necessitats eduactives especials.
Coordinar el procés avaluador.
Possibilitar línies comunes d’acció amb la resta de tutors/es.
Afavorir els processos de maduració vocacional i professional.

FAMÍLIES Contribuir a l’establiment de les bones relacions amb les famílies.
Implicar-les en activitats de suport, aprenentatge i orientació dels 
seus fills i filles.
Informar, assessorar i orientar en tots els aspectes que afectin 
l’educació dels nois i de les noies.

EQUIP DIRECTIU Compartir la informació que sobre l’acció tutorial arribi al centre.
Afavorir la inclusió del pla d’acció tutorial en el PCC.
Fer propostes d’assignació de tutories segons criteris pedagògics.
Estimular la consolidació d’equips de tutors i tutores.
Fomentar la creació del departament d’orientació com a suport a 
l’acció tutorial.
Planificar un temps per a preparar i desenvolupar activitats
tutorials.
Promoure l’avaluació de l’acció tutorial de manera continuada.
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Funcions de la tutoria
L’acció tutorial és un procés d’orientació que facilita l’autoconeixement,
col·labora en la formació d’un autoconcepte positiu i fomenta que l’a-
lumnat assoleixi progressivament nivells creixents de maduresa en un
marc d’interrelacions socials (Masip i Roig, 1994-1995).

Els principals blocs d'activitats són els següents:
— l'entrevista individual;
— la triple dimensió de l'orientació: personal, escolar i professional;
— la salut psicofísica de l’alumnat;
— el coneixement de l'alumnat i les estratègies de l'aprenentatge;
— la dinamització del grup classe;
— l'organització i desenvolupament d'una sessió de tutoria amb les
famílies i amb alumnes;
— l'organització del període inicial del curs;
— la preparació i coordinació de les sessions d'avaluació;
— l'organització d'un crèdit trimestral de tutoria (ESO)
— el seguiment individual de l'alumne i del grup;
— el treball del tutor/a com a pont entre el centre i la classe;
— tasques administratives (actes, pagaments, llistes d'assistència, infor-
mes, etc.).

9APUNTS

Pla d’acció tutorial (PAT)
El pla d'acció tutorial de centre és el conjunt d'accions d'orientació per-
sonal, acadèmica i professional dissenyades pel professorat amb la
col·laboració de l'alumnat i de la mateixa comunitat educativa basant-se
en les seves necessitats. Aquest conjunt d'activitats s'efectuarà amb la
participació i aprovació del claustre i el consell escolar en el marc del pro-
jecte educatiu i concretats en el projecte curricular de centre.

Aquest pla esdevé l’eina bàsica per a atendre la diversitat, ja que el seu
objectiu és potenciar al màxim les capacitats personals de tot l’alumnat
per ajudar-los a portar a terme la seva promoció personal i humana.

Tot pla d'acció tutorial de centre hauria de contenir, com a mínim, els
aspectes següents: una introducció sobre la història de l’acció tutorial al
centre i el marc teòric en què se situa, els objectius que es volen aconse-
guir, les línies d’actuació, els recursos a utilitzar, i una avaluació i informe
que quedin registrats en la memòria del centre.

Organització de l’acció tutorial
El departament d’orientació i les tutories
Aquest departament és l'espai institucional des d'on s'articula l’acció
tutorial. Col·labora a planificar i a coordinar l’oferta curricular i diversifi-
cada del centre. 
Els seus àmbits d’actuació són els següents:
— El suport al procés d’ensenyament-aprenentatge prenent les mesures
educatives més adients.
— L’orientació acadèmica i professional.
— La coordinació de l’acció tutorial.
Formen part d'aquest departament: coordinació pedagògica i/o cap d’es-
tudis, psicopedagog/a i el professorat tutor. La persona representant de
l'EAP de zona hi col·labora. Mantenen reunions periòdiques (setmanals o
quinzenals, d’una hora de durada).

La coordinació pedagògica
Forma part de l'equip directiu. Entre les seves funcions figura l'organit-
zació de les diferents formes d'adequació curricular i d'ajuda als alum-
nes, com ara la variabilitat, els crèdits de reforç, el desdoblament de
grups, etc. Vol donar coherència a tota l'activitat pedagògica del centre.

El professorat psicopedagog
Aquesta figura és recent en la vida dels centres. Com a docent fa classes
i disposa d'hores per a dedicar-se a la funció d’orientació.
És el referent del centre pel que fa a l'orientació a l’alumnat en els seus
diferents vessants. Entre les seves tasques figuren les següents:
— Col·laboració amb el profesorat en l'estudi de casos individuals.
— Actualització de la informació sobre alternatives educatives. 
— Difusió d'informació sobre el món laboral i sortides professionals.
— Participació en les diferents plataformes de coordinació existents al
centre en què es debaten o decideixen temes educatius i d'orientació.
— Participació en l’elaboració del PAT.
— Col·laboració amb la resta de departaments en l'atenció d’alumnat
amb problemes d'aprenentatge.

Coordinació de l’acció tutorial
L'acció tutorial compromet l'actuació de tot el professorat del centre i
requereix el seu treball en equip. Els equips han de decidir i programar
els aspectes de treball prioritaris per a cada nivell: tècniques d'estudi
aplicades a cada matèria, criteris d'avaluació, hàbits de treball, recupe-
ració d'àrees, formes d'atenció a les necessitats educatives especials de
l’alumnat, etc. 
Per garantir un projecte global i coherent cal establir una coordinació entre:
— Els seminaris i/o departaments, organització vertical.
— Equips educatius de nivell o cicle, organització horitzontal.■

Albert Badia
Direcció de Centres Educatius Municipals
abadia@mail.bcn.es

«La tutoria i l’orientació formen part
de la funció docent i han de ser
compartides per tot el professorat
que intervé en un grup d’alumnes»

«L’acció tutorial és un procés
d’orientació que facilita
l’autoconeixement»

ESO

Coneixement i comprensió del moment
evolutiu de l’alumnat.

Acollida de l’alumnat procedent d’altres
centres a fi d’integrar-los i crear un grup
dinàmic i participatiu.

Coordinació de l’equip docent per a 
unificar criteris.

Informació i orientació per a l’elecció
dels crèdits.

Orientació laboral als que finalitzen el
procés educatiu.

Adaptació curricular per a l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

Consolidació dels hàbits d’autonomia 
i els processos d’aprenentatge.

Batxillerat i cicles formatius

Aprofundiment en el coneixement de
les aptituds, interessos i motivacions
de l’alumnat per a ajudar-lo a
prendre decisions sobre el seu futur
educatiu i professional.

Orientació i ajuda al procés de presa
de decisions acadèmiques o laborals.

Col·laboració amb el departament
d’orientació, els equips sectorials i
altres professionals per a facilitar a
l’alumnat contactes i experiències
directes amb el món del treball.

Potenciació de l’autoorientació 
de l'alumnat a l’hora de reflexionar
sobre les pròpies potencialitats 
i actituds, per així poder escollir entre
les diferents alternatives d’estudis i
laborals que més li convinguin.

Funcions en els diferents nivells educatius
Adaptat de M. Álvarez i R. Bisquerra. Manual de orientación y tutoría (barcelona: praxis)



El més important, però, és que vegin que a casa es llegeix, que el pare i
la mare llegim, perquè si vols intentar que el nen llegeixi i a tu no et veu mai
llegir, es fa molt difícil que s’hi habituï.

A l’escola sé que tenen un racó de lectura amb llibres accessible als
infants; i alguns els tenen com a joc, els agafen, s’asseuen i els miren, i des-
prés hi ha moments que entre tots en llegeixen algun. Coincideix amb el
que fem a casa.

En general, però, el tema de la lectura a la nostra societat no està gai-
re bé. Les persones adultes no hi dediquem prou temps, la gent està
molt enganxada a la televisió, al vídeo, a l’equip de música, a l’ordina-
dor. La lectura es viu com una cosa del passat, com si gairebé no es
necessités llegir. El llibre com a suport o com a eina de lectura està per-
dent terreny.

Cal crear una certa consciència de lectura perquè, si no, s’arriba a
certs nivells en què els nois i noies no és que no sàpiguen llegir, és que
llegeixen i no ho entenen, perquè no hi estan acostumats, no assimilen
el missatge, i tot plegat és un problema.

Elvira, Professora de l’IES Joan Boscà
Tradicionalment aquí a l’institut sempre s’ha treballat molt la qüestió
de la lectura entre l’alumnat. I una lectura considerada com a activitat
més plaent, sense entrar en el tema dels llibres de text. Els nois i noies,
generalment, surten del centre havent llegit molts llibres per intentar
estimular-los el gust per la lectura. Comptant una mitjana d'un per tri-
mestre, entre llengua catalana i llengua castellana, i al llarg de tot l’en-
senyament secundari obligatori, això comporta un total de vint-i-qua-
tre llibres, com a mínim. L’intent de fer-los llegir, doncs, és prou impor-
tant. També comprovem que hi ha alumnat que a casa tenen molts lli-
bres, i això els facilita habituar-se a la lectura, però la majoria en tenen
pocs.

Una de les tècniques que utilitzo és la de portar els llibres a la classe,
especialment quan es tracta de lectures optatives. Els llibres els han de
poder veure, tocar, manipular... els han d’entrar pels ulls. És un suggeri-
ment que acostuma a funcionar. El que passa és que en aquest cas l’a-
lumnat no acostuma a sortir de les lectures pautades o suggerides; no
prenen iniciatives pròpies.

OPINEM10

Jordi, EDUCADOR DE L’EBM EL ROURE

Aquí a l’escola treballem aquest tema a partir del racó que en diem de la
imatge, que a més d’aquestes imatges que podem anomenar més plàsti-
ques o visuals, quadres, colors, etc., és on es troben els contes, entesos
com a llibres que els infants poden manipular lliurement i espontània,
evidentment dintre del racó, on s’asseuen, els miren i fins i tot se’ls expli-
quen els uns als altres. I després hi ha el vessant més docent o del pro-
fessorat, que implica explicar-los els contes, fer seguir les històries, les
seqüències, les imatges. 

Disposen, doncs, d’un volum de llibres, petit, però que anem canviant
cada mes o cada quinze dies; perquè, si no, arriba un moment que se’ls
saben tots de memòria.

Pel que respecta a casa seva, la majoria dels nens i nenes, desgracia-
dament, penso que no estan acostumats a manipular llibres. Sí que és
cert que molts en tenen de contes, però en un nombre molt reduït, i
aquests, encara, molt influenciats pel que surt a la televisió. Sempre hi
ha excepcions a aquesta afirmació, però malauradament, en general, es
tracta d’una realitat molt palesa.

També, però, cal tenir en compte com a atenuant el preu dels llibres:
com que en aquestes edats encara són objectes fàcilment exposats a fer-
se malbé, en aquest sentit la gent s’hi mira més, perquè realment els
preus són bastant prohibitius. Això fa que les famílies es frenin molt i no
ajuda a introduir hàbits i gust per la lectura. De fet, fins i tot aquí a l’es-
cola ens passa una cosa semblant. I això que els infants, considero, són
molt respectuosos amb els contes; però són objectes, unes eines que
tenen un desgast molt considerable.

Marisa, de l’AMPA  de l’EMB el Roure
A mi personalment m’agrada molt la lectura i a casa tenim molts llibres.
Els nens s’han acostumat a veure'm llegir a mi i, per la seva banda, tam-
bé tenen el seu propi interès per llegir. Cada nit agafen un conte i en lle-
gim un tros, clar que cadascú al seu nivell: amb el gran llegim moltes
pàgines; amb el mitjà mirem els dibuixos, i el més menut observa el que
fan els seus germans, i més que res té curiositat. Bàsicament el que fa és
treure els llibres d’un prestatge baix que tenim, n’agafa un i passa fulls, i
alguns li agraden; mirem animals.

HI HAVIA UNA VEGADA…

ELS NOSTRES AMICS ELS LLIBRES
Els llibres, a les nostres societats, són molt accessibles, arriben a tot arreu, estan a l’abast.
L’objecte és, doncs, abundant. Però, els subjectes, quins hàbits de lectura tenim? Llegim molt,
llegim prou? Com s’aborden aquests temes des dels centres docents? Esdevé la lectura una
pràctica feixuga o, al contrari, és una activitat plaent? Alguns protagonistes ens ho expliquen.

«Quan es tracta de lectures optatives, els llibres els han de poder veure, tocar, manipular… els han d’entrar pels ulls»
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Fernando, professor de  l’IES Joan Boscà
La sensació general és que els nois i noies llegeixen molt poc. Perquè
una cosa és que tinguin lectures obligatòries lligades a les diferents
matèries, i una altra és que llegeixin voluntàriament. Una de les proves
contundents consisteix a fer un exercici d’observació: mireu pel carrer,
al metro, els nois i noies si porten llibres: no en porten. I això passa
fins i tot a la universitat. Portar llibres a les mans, aquelles piles de lli-
bres sota el braç que es portaven abans, avui ja no es porten. Abans
als seminaris venia molta gent a demanar llibres en préstec, i avui no
ve ningú. El nivell de lectura en els darrers vint anys ha caigut en picat.
Es manté un nivell que és el de les lectures obligatòries, però que
només es llegeixen precisament per això, perquè són obligatòries. I
això es fa, en aquesta conjuntura, no només necessari, sinó impres-
cindible.

Lola, professora de  l’IES Joan Boscà
L’afirmació que avui l’alumnat llegeix menys que abans cal matisar-la.
Quins estudiants llegeixen menys?

No es pot oblidar l’accés a l’ensenyament de sectors socials sense
tradició familiar lectora i, a més, la irrupció del món dels audiovisuals.

El que s’intenta a l’Institut amb el tema de les lectures obligatòries és
aconseguir un doble objectiu: d’una banda, el fet d’acostar-se a algunes
lectures d’aquelles que en algun moment o altre de la vida cal fer-ho, i si
no es fa en aquesta etapa potser ja no es farà mai; i d'altra banda, pro-
posar les lectures actuals que pensem que poden crear afecció.

Un dels problemes amb què ens trobem és que hi ha molts altres ele-
ments que els atreuen enormement més que no pas els llibres. Fan mol-
tes activitats, tenen molts i diversos centres d’atenció… Tot plegat com-
plica molt el treball pel gust per la lectura.

Maria, Aina, Sara, Joan i Dani, ALUMNES D’ESO I DE BATXILLERAT

DE L’IES JOAN BOSCÀ

Ens agrada llegir. El tipus de lectures que més ens atreuen són els llibres
d’aventures, d’intriga, de misteri, d’història o els basats en fets reals. 

Normalment llegim una estona abans d’anar a dormir, o bé els caps
de setmana.

Generalment els llibres ens els comprem nosaltres. I a casa creiem que
n’hi ha força. Alguns tenim suficients llibres, i d’altres, un munt.

Dani: A mi m’agrada llegir, però no m’agrada que m’imposin les lectu-
res. M’agraden les meves coses, les que jo trio. Encara que un llibre esti-
gui bé, si me l’imposen, canvia la troca.

Maria: Normalment llegeixo més a l’estiu, perquè és quan tinc més
temps. Durant el curs amb prou feines podem llegir les lectures obligatòries.

Dani: També llegeixo quan tinc insomni. 
Maria: Potser veiem més la televisió que no pas llegim; perquè, per

exemple, mentre sopo a vegades la miro.
Aina: A vegades m’estimo més llegir que veure la tele, però suposo que

en conjunt veig més televisió.
Joan: La meva mare és una addicta a la lectura. De llibres en tenim

molts a casa. Però moltes vegades me’ls compro jo, perquè sovint no
compartim els mateixos gustos.

Montserrat, de l’AMPA de l’IES Joan Boscà
Aquí a l’institut, als nois i noies els imposen una sèrie de lectures, i el que
passa és que d’aquesta manera els costa una mica. A casa, tinc la sort que
a la meva filla li agrada molt la lectura, i a nosaltres també, i d’aquesta
manera no hi ha cap problema.

En termes generals, penso que des de l’institut el tema de la lectura està
ben enfocat i es treballa de forma intensiva i atractiva, però sovint es tro-
ben molt limitats i marcats pels programes generals d’ensenyament, que
condicionen potser massa. Caldria flexibilitzar els criteris de selecció de
lectures, acostant-les més als gustos i interessos dels nois i noies.

Les noves tecnologies, d’altra banda, tenen una influència evident en
aquest tema: d’una banda poden suposar una dificultat; però, de l’altra,
penso que faciliten instruments i obren portes a un nou enfocament i plan-
tejament de la lectura. Passa una mica com amb la ràdio i la televisió, que
quan va aparèixer la segona es pensava que la ràdio tindria els dies comp-
tats i no ha estat així: fins i tot l’aparició de la televisió l’ha enfortit. ■
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«S’arriba a certs nivells en què els nois i noies no és que no sàpiguen llegir, és que llegeixen i no ho entenen»



Joan Subirats
joan.subirats@uab.es

CULTURES, 
CIUTADANIA I



De mica en mica anem veient que les nostres ciutats i pobles

s’omplen de persones que porten cultures i costums diferents.

Indicis aquí i allà, alguns conflictes explícits, i una creixent

remor de fons, i cal assenyalar que aquesta qüestió és

potencialment complicada. No tenim respostes clares. I no en

trobareu tampoc aquí. M’agradaria ajudar perquè ens féssim

més bones preguntes per, entre tots, aprendre a contestar-les. 

COMUNITAT

13A FONS

En un molt difós treball de Samuel P. Huntington de fa uns quants
anys, s’afirma que la font fonamental de conflictes en el nou món

obert per la superació de l’escissió Est-Oest no serà essencialment ide-
ològica o econòmica, sinó cultural. La política mundial, diu, estarà deter-
minada pel xoc entre civilitzacions. Això pot semblar exagerat. Pot no ser
compartit. Però és innegable que alguna cosa passa.

La meva impressió és que cada cop serà més complicat abordar les
qüestions de les cultures i la ciutadania des de posicions abstractes o
genèriques. Ara per ara podem anar tirant, ja que les xifres són encara
minses. Però no val a badar. Necessitem immersió en els temes, en els
detalls, més que no pas refugiar-nos, tranquil·litzar-nos, en categories
generals que ho aguanten tot. Penso que estem abocats a reconèixer
diferents formes de ciutadania, anant més enllà de drets formalment
idèntics. La cultura liberal democràtica que acompanya el funcionament
de les institucions democràtiques és relativament genèrica. Si bé ens
diu com hem d’actuar per ser demòcrates, no ens diu pas què vol dir
ser d’un lloc, sentir-se part d’una comunitat, o voler viure d’acord amb
un ideari religiós determinat. ¿Podem ser ciutadans i al mateix temps
reivindicar certes especificitats de la nostra comunitat, del col·lectiu en
el qual estem integrats i volem estar integrats? O potser això
significaria una agressió a la concepció genèrica que diu que tots i totes
som iguals davant la llei i tenim els mateixos drets i deures?

Les societats que intentem crear, lliures, democràtiques i disposades
a compartir, necessiten que la seva ciutadania s’hi senti identificada.
Només podran acabar funcionant si les persones que les configuren
creuen que tenen entre mans una empresa comuna, que senten com a
pròpia. Aquesta implicació no pot basar-se només en un implícit
contracte normatiu, que asseguri a aquestes persones els seus drets i
llibertats, sinó que cal que se sentin especialment vinculades entre
elles. Una democràcia és altament vulnerable a la sensació de
desafecció que produeix la constatació de les grans desigualtats
existents, o la sensació que el que t’afecta no importa massa a ningú.
Per això parlem de comunitat. I per això no m’acaba d’agradar que en
nom d’un aparent universalisme liberal cosmopolita, el que moltes
vegades acabem fent és obligar a acceptar uns trets culturals
homogeneïtzadors, i d’això en sabem força a Catalunya.

En una realitat cada cop més multicultural, més mestissa, podem
trobar-nos que en nom de la igualtat i de la no-discriminació, alguns
col·lectius no majoritaris vegin les seves diferències d’identitat i de
comunitat amenaçades. En la tradició liberal democràtica (i més encara
en la seva versió francesa republicana que tant ens ha influït), les regles
i els drets no són sempre tan neutrals com diuen que són amb relació a
les identitats individuals, ja que inclouen un conjunt d’elements relacio-
nats amb la llengua, la religió, la reconstrucció històrica o la connexió
amb unes preteses tradicions «comunes» que van més enllà del que
podríem considerar com procedimental o universal. Els valors
individuals de llibertat, igualtat i dignitat han de ser reconduïts,
millorats, perquè incloguin les diferències col·lectives que constitueixen
les identitats individuals, entenent el pluralisme no pas com una
solució (més o menys incòmoda) que ens permet coexistir, sinó com un
valor que posa en relleu la riquesa de la diversitat. Crec que el
pluralisme cultural ha de ser entès com un valor que cal protegir, i no
pas com peculiaritats que convé tolerar o diluir en un aiguabarreig per
fer-ne un tot unitari.

El concepte de drets universals es fa servir tant per a ser aplicat a
determinats grups d’edat o grups socials que poden accedir a alguns
serveis de benestar (assistència sanitària, ensenyament obligatori, etc.)

«Estem abocats a reconèixer
diferents formes de
ciutadania, anant més enllà de
drets formalment idèntics»
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sense distinció de recursos, i com també per a referir-se als drets
universals que s’apliquen a tot individu pel fet de ser-ho (relacionant-ho
normalment amb els seus trets culturals o lingüístics). Però, quan es
defensen certs drets de grups o col·lectius que busquen veure
reconeguda la seva diversitat, des de l’ortodòxia pretesament liberal es
diu que són els individus els que tenen drets, i no els grups, i d’altra
banda es diu que no poden ser admesos perquè no són «universals»,
usant la primera accepció esmentada; o, dit d’una altra manera, com
que no en poden gaudir tots, doncs que no en gaudeixi ningú. Com s’ha
assenyalat (Requejo), el liberalisme tradicional no ha comprès els drets
de grup, en utilitzar un llenguatge universalista per a referir-se als ciuta-
dans i ciutadanes de l’Estat, entenent que aquests tenen una identitat
uniforme.

I tot això, què té a veure amb els i les immigrants a casa nostra?
Doncs penso que hi té molt a veure. Creieu que és normal prohibir, en
nom de la salut, una cerimònia en què es volen sacrificar, seguint un
cert ritual religiós, uns quants bens, i que en la mateixa població
s’anunciï una excursió en què el plat fort és la matança del porc? Això
és neutralitat democràtica? No cal exigir una neutralitat que no és
possible aconseguir ateses les diferents situacions de partida dels uns i
dels altres. Allò que és just és tractar tothom igual. No vull dir que cada
demanda cultural i cada tret identitari hagi de tenir el mateix pes en una
determinada societat. El que cal és que a tothom se’l consideri pel que
representa, poc o molt, però des de l’acceptació del compromís d’un
respecte igual per a tothom. La història compta i també compten les
xifres, com també cal considerar la relativa importància que té cada
demanda específica per als que la fan. D’aquesta manera les nostres
versions de cultura tindran força més gruix que les d’una hipotètica i
mai neutral cultura universal, indiferent als matisos d’identitat.

Ara fem la festa setmanal el diumenge. Potser molts no recordem que
la fem per un motiu religiós. Altres religions, com sabem, la fan un altre
dia, el divendres o el dissabte. Què hem de fer si sorgeix el problema
que certs sectors de la nostra població demanen respecte a les seves
creences i sol·liciten espais de temps en allò que nosaltres considerem
jornada laboral ordinària? ¿Hauríem d’abolir la festa dominical, i fer tot-
hom festa el dimecres, per exemple, que no té cap connotació religiosa?
Aquesta solució és aparentment neutral, ja que parteix del fet que no és
inevitable fer la festa un dia amb significació religiosa per a algú, i per
tant si se’n troba un, com el dimecres, que no té aquesta càrrega
simbòlica, molt millor. Però si pensem que el respecte a tothom vol dir
respectar i donar l’atenció que cal a les identitats culturals de cadascú,
més que no pas ignorar aquestes especificitats, aleshores el fet de fer
la festa el dimecres complica la vida als cristians sense que cap altre
grup millori la seva situació. Hem de seguir amb la nostra festa tradicio-
nal, la que la majoria està acostumada a fer, però garantint temps als
que vulguin celebrar la seva festa religiosa un altre dia, i deixant que,
per exemple els comerciants, tinguin obert els diumenges si tanquen
per motius religiosos un altre dia de la setmana. Això vol dir –i potser
m’equivoco– anar més enllà de la igualtat formal. Vol dir superar
l’abstracció per tractar cada tema d’una manera específica, restant
oberts a la revisió constant.

L’educació té en aquesta qüestió un paper central. Podríem imaginar
que el que cal és transmetre valors i sabers que tinguin validesa univer-
sal. Però el problema que tenim és qui els construeix: qui diu quins són
els universals i quins no ho són. Si pretenem que tots i totes tinguem i
interioritzem els mateixos drets, deures i referències culturals,
acabarem fent-ho des de posicions dominants o tolerants. No és fàcil
avançar més sense discutir cas per cas, sense concretar en comptes
d’abstreure. Aquest, penso, serà l’exercici que cada vegada més
haurem de fer, corrent sempre el risc d’equivocar-nos. ■

1. Samuel P. Huntington (1993).
“The clash of civilizations”. Foreign Affairs, 72 (3): 22 i ss.

«El respecte a tothom vol dir
respectar i donar l’atenció que
cal a les identitats culturals de
cadascú»

«El problema que tenim és qui
construeix els valors: qui diu
quins són els universals 
i quins no ho són»
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Ningú no dubta que la vivència directa de la
realitat, rica en experiències emocionals,

és un factor clau en el procés d’aprenentatge.
Quan el vaixell es converteix en aula i l’alumnat
fa el seu primer bateig de mar, la curiositat es
desperta fàcilment; no en va la mar ha estat
sempre sinònim d’aventura, font d’inspiració i
mare de mites i fantasies. 

A qualsevol rumb que prengui el nostre camí
en la descoberta del mar, se’ns obre un horitzó
de coneixements. Per dominar l’art de la nave-
gació cal aplicar conceptes i procediments de
nombroses àrees del currículum: des de la geo-
grafia, les matemàtiques, l'astronomia i la
meteorologia, fins a l’aplicació de les noves tec-
nologies. El fet de navegar comporta també
tenir en compte l’educació en valors, ja que per
dur un vaixell a bon port cal la col·laboració i
l’esforç en equip de tota la tripulació, en què
cada membre n’és una peça fonamental.

Els programes educatius del Consorci El Far
abasten un ampli ventall de temes marítims i de
nivells escolars, des de l’educació infantil fins al
batxillerat. El professorat rep l’assessorament i el
material de suport necessari per a fer un treball
previ a l’escola i pot comptar amb el fons del
Centre de Recursos Pedagògics del Mar per a ela-
borar les seves propostes pedagògiques.
L’alumnat, per mitjà d’un taller en una aula i d'un
recorregut a bord d’un llagut balear, pot treballar
diversos centres d’interès, els quals s’emmar-
quen en els tres blocs o eixos temàtics següents:

1. Barcelona i la Mediterrània: l’activitat comer-
cial marítima
El front marítim de Barcelona s’estén al llarg de
dotze quilòmetres, dels quals la meitat són ocu-
pats pel port. L'alumnat descobreix les infraes-
tructures necessàries per a acollir els vaixells i
les seves mercaderies, com també les tasques
que desenvolupen els treballadors portuaris.

El segon centre d’interès d’aquest bloc és el
món de la pesca, i les embarcacions i les tècni-
ques que s’utilitzen, el circuit de comercialitza-
ció del peix i la identificació d’espècies d’in-
terès pesquer.

2. Barcelona i la Mediterrània: la cultura i el
patrimoni marítim
Nombrosos testimonis ens recorden el passat
marítim de Barcelona i l’esforç que van fer els
nostres avantpassats per tal de proveir els vai-
xells d’un refugi segur. La tradició i el patrimoni
marítim de la ciutat és ben present encara en
l’arquitectura, la llengua, la gastronomia, la
música i en nombrosos elements del patrimoni
cultural. Els alumnes aprenen les tècniques de
navegació tradicional, el procés de construcció
d’un vaixell i la història del port.

3. Barcelona i la Mediterrània: el medi natural
Com a ciutadans i ciutadanes de la conca medi-
terrània, tenim un paper fonamental en la pre-
servació del nostre mar, ja que un 80% de la
contaminació de l'aigua té un origen terrestre.

Igualment, com a consumidors i consumidores
dels productes del mar, hauríem de respectar
les mides mínimes establertes per a cada espè-
cie. Tres programes educatius ens ajuden a
entendre el funcionament dels ecosistemes
marins, de les espècies que els poblen i dels
mètodes per a pal·liar l’impacte de les activitats
humanes sobre el medi marí.

Per últim, cal subratllar que actualment al
litoral barceloní les perspectives d’ocupació
són molt favorables en els sectors nàutic, turís-
tic i mediambiental. Per tant, una motivació en
aquest terreny pot conduir també a una sortida
professional amb futur.

Els programes educatius del Consorci El Far
intenten, en definitiva, donar eines per a com-
prendre la relació de la ciutat amb el mar des
d’aspectes que abasten l’activitat comercial
marítima, la cultura i el patrimoni, i el medi
natural. Volem contribuir a formar ciutadans i
ciutadanes coneixedors i sensibles per a la pro-
tecció del medi ambient i la cultura del nostre
litoral i de la mar Mediterrània. ■

Marta Lacruz
Consorci El Far
elfar.pedu@diba.es

La mar és el bioma més extens
del nostre planeta i, des dels

inicis de la civilització fins ara,
la via de comunicació que ens
ha permès explorar i establir

lligams comercials amb altres
pobles. D’ultramar ens han
arribat productes, cultures i

sistemes de valors que ara for-
men part de la nostra identitat

cultural. La mar és, encara
avui, un eix de comunicacions

de primer ordre i el marc en
què es desenvolupen

nombroses activitats de lleure.

«A qualsevol rumb que prengui
el nostre camí en la descoberta
del mar, se’ns obre un horitzó
de coneixements»

LA MAR 
COM A ESCOLA

ELS PROGRAMES EDUCATIUS DEL CONSORCI EL FAR
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Fugir de tòpics i clixés, facilitar els
ensenyaments científics als nois i noies i
reivindicar el paper de les dones, tant en
la història de les ciències, com en la
faceta d’«investigadores domèstiques»
fora dels laboratoris i centres de recerca,
són alguns dels reptes engrescadors
d’aquesta dona científica, investigadora
i educadora. Les seves suggeridores ide-
es i propostes aporten un plus
d’innovació i una aposta decidida per
l’educació en valors, de les quals us
n’oferim una primera aproximació. O
com arribar a la taula periòdica per la
maionesa o la llet amb xocolata.

NÚRIA 
SOLSONA
PROFESSORA DE L’IES JOSEP PLA

■ Quina relació es pot establir entre activitat
científica, ética i valors? Són conceptes incom-
patibles o poden anar de la mà?
■ Segur que poden anar de la mà. El que passa
és que sovint no és gens fàcil que l’activitat
científica i els valors resultin compatibles,
sobretot per com s’ha realitzat l’activitat cientí-
fica al llarg de la història. Cal distingir, com a
consideració prèvia, l’activitat científica que es
porta a terme als laboratoris com a tasca inves-
tigadora, i el que seria l’activitat científica esco-
lar, és a dir la ciència escolar, que és l’activitat
sobre la qual jo he treballat i reflexionat.

Quan nosaltres, el professorat, fem ciència
escolar, és a dir quan fem activitats amb els nois i
les noies a classe, donem unes pautes de com-
portament, de treball, transmetem uns valors, i
per tant per nosaltres és totalment compatible la
ciència escolar i els valors. És més, una activitat
científica escolar sense uns valors de fons, jo diria
que no és completa del tot. Representa un
engany per a l’alumnat perquè per defecte trans-
met una idea de neutralitat de la ciència que és
falsa. El professor o professora que entén que
l’activitat científica és neutra està confonent i pro-
vocant una situació no desitjable per a l’alumnat.

■ Fins a quin punt el binomi format per ciència
i neutralitat és un tòpic?
■ A partir del segle XVIII, tal com recull la història
de la ciència, l’activitat científica ha reivindicat la
neutralitat com una de les seves característiques.
Afortunadament avui, des del començament del

segle XX, s’ha posat de manifest pels corrents crí-
tics de la filosofia de la ciència que això és impos-
sible. L’activitat científica, com tota activitat
humana, persegueix uns objectius i, per tant, té al
darrere els valors que hi aporten les persones que
la duen a terme. A més, l’activitat científica s’a-
dreça només a la resolució de determinats pro-
blemes i és finançada per institucions o empreses
que són molt lluny de buscar com a objectiu prin-
cipal el benestar de la població. Fins i tot el cultiu
de transgènics, que se’ns diu que permetria aca-
bar amb la fam del món, comporta un augment
del control de les transnacionals sobre l’agricul-
tura, a petita escala. El que passa és que els mit-
jans de comunicació segueixen transmeten
aquesta idea de neutralitat de la ciència quan ja
està desmuntada pràcticament, i a la majoria de
la població se’ls dóna una visió que després no
coincideix amb la realitat. A les meves classes,
intento que l’alumnat vegi que l’activitat científica
pot ser utilitzada amb una orientació o amb una
altra, que pot perseguir diferents finalitats.

■ Com es pot treballar pràcticament l’educació
en valors des de les àrees curriculars més
«científiques» o «tècniques»?
■ L’educació en valors a les disciplines científi-
ques abasta molts àmbits. Per exemple, en el
treball de laboratori seguim un procediment,
tenim cura d’uns certs aspectes, treballem de
manera ordenada, polida, en grup... cosa que
suposa l’adquisició d’una sèrie d’habilitats per-
sonals i socials. Només això ja té un valor d’e-
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Per tu, les CIÈNCIES…

…quin color tenen?

…quin dia de 
la setmana són?

…quina estació 
de l’any són?

…quina part del cos 
humà representen?

Com explicaries el que 
és la ciència a un ésser vin-

gut d’una altra galàxia?

Una dona matemàtica:

Una dona física: 

Una dona química:

Una dona biòloga:

Una dona metgessa:

El verd.

El dissabte.

L’estiu.

El cap i els peus.

Un intent de la comuni-
tat científica, formada
fonamentalment per
homes, de raça blanca i
de classe mitjana-alta,
per a explicar el món.

Sonja Kovalevskaja.

Laura Bassi. 

Anne Marie Paulse,
Mme. Lavoisier.

Rosalind Franklin.

Rita Levi Montalcini. 

ducació de la pròpia responsabilitat del noi o de
la noia que va més enllà de l’educació científica.
A més, si incidim en la repercussió social que té
l’activitat científica, segons l’enfocament que
donem a aquests temes estem transmetent uns
determinats valors o altres a l’alumnat.

El professor o professora que digui que hi ha
una separació clara entre l’educació científica i
l’educació en valors és que no ha tingut l’opor-
tunitat de reflexionar suficientment.

■ Ens pots explicar breument en què consistei-
xen els materials escolars que heu elaborat per
tal de treballar les relacions entre coneixement
científic i coneixement domèstic?
■ La idea que hi ha al darrere és que el conei-
xement científic no té un estatus superior al que
poden tenir altres formes de coneixement. El
coneixement domèstic, que consisteix en el
conjunt de coneixements que han anat acumu-
lant fonamentalment les mestresses de casa al
llarg dels segles per fer front a com organitzar la
vida de la família, l’alimentació de les persones,
el benestar i l’harmonia familiar, representa un
conjunt articulat d’idees. Fins ara es considera-
va que aquests coneixements domèstics eren
un conjunt d’idees desordenades, i el nostre
treball vol posar sobre la taula que això no és
així, que el coneixement domèstic té una articu-
lació i uns valors associats d’atenció a les per-
sones i de tenir cura dels altres. Hem tractat de
mostrar que tenen unes bases científiques i uns
punts de coincidència amb fets científics que
s’estudien en la física i en la química que fan els
nois i les noies a l’escola i a l’institut.

Quan fem classe de química, podem fer dues
coses: o bé posar com a exemple de mescla i de
dissolució la del sofre i el ferro, que són
substàncies estrictament de laboratori i que l’a-
lumnat no trobarà fàcilment fora d’aquest con-
text; o bé podem parlar d’una paella o de les
substàncies que intervenen en la preparació
d’un berenar. En el cas dels col·loides, fem una
maionesa, una vinagreta o una mousse. El millor
exemple d’una dissolució per a l’alumnat és la
que llet i la xocolata que es preparen per esmor-
zar. I a partir d’aquí, fent dissolucions en les
quals intervenen el sucre, la sal, etc., es pot tre-
ballar millor el concepte. Amb això s’aconse-
gueixen dos objectius: fer que l’aprenentatge de
les ciències experimentals es lligui a un context
més familiar i proper a l’alumnat, i donar possi-
bilitats de millors resultats d’aprenentatge.

■ Com creus que es poden incorporar tots
aquests temes en la formació del professorat?
■ En aquest sentit caldria replantejar els pro-
grames que s’estan duent a terme per a la for-
mació inicial i continuada del professorat. La
reflexió sobre aquests temes l’hem començada
a fer un grup molt reduït de professores, i van
en la mateixa línia o tenen punts de coincidèn-
cia amb altres plantejaments que proposen la
introducció d’eixos transversals com els de l’e-
ducació mediambiental, l’educació pel consum

o el de ciència, tecnologia i societat. En conjunt,
podríem agrupar aquestes iniciatives relaciona-
des amb la introducció del coneixement domès-
tic en l'aprenentatge científic sota el títol d’edu-
cació pel benestar de les persones. En aquest
camp, però, ens queda encara molt per investi-
gar, i aconseguir que això arribi a la formació
del professorat implica un procés d’anar
avançant de mica en mica, en el qual encara ens
manca reflexionar més i investigar més.

■ Un dels temes centrals de les teves investi-
gacions és la reivindicació del paper històric de
les dones en les activitats científiques. Fins a
quin punt, entrant al segle XXI, hem avançat en
aquest tema?
■ Actualment la majoria dels equips d’investi-
gació científica de les universitats i d’altres enti-
tats de recerca tenen un percentatge femení
molt i molt elevat. Tanmateix, els caps visibles i
oficials d’aquests equips i les càtedres i recto-
rats d’aquests centres continuen essent ocupats
per homes fonamentalment. Les dones s´han
incorporat molt a l’activitat científica, tenint
papers importantíssims en la recerca, però hi ha
encara aquest «sostre de vidre» que no les per-
met accedir a determinats llocs de responsabili-
tat. Fan la feina i desenvolupen idees, són pun-
teres en el desenvolupament de noves tècni-
ques d’investigació, però moltes vegades la
seva feina queda subsumida en el treball de l’e-
quip. Ara bé, aquesta afirmació general cal mati-
sar-la, perquè varia segons els països.

Atenent, però, la perspectiva històrica, no es
pot afirmar que hi hagi hagut un moviment clara-
ment ascendent al llarg dels segles. Hi ha hagut
alts i baixos: per exemple, al segle XVIII les dones
van participar en l’activitat científica d’una mane-
ra importantíssima. Després, al segle XIX es va
produir una davallada manifesta pels canvis en
l’estructura social, en el sentit de l’activitat inves-
tigadora, etc. I al segle XX les dones tornen a tenir
una major presència en les activitats científiques.

■ Vols afegir alguna cosa més?
■ Sí. Pel que fa al professorat de ciències, m’a-
gradaria dir que estem elaborant propostes
didàctiques per portar a l’aula la presència del
coneixement domèstic com a context de l'apre-
nentatge científic. Hem fet alguns estudis
exploratoris. Jo, per exemple, ho estic fent amb
el meu alumnat a l’IES Josep Pla de la nostra
ciutat i espero poder compartir la meva expe-
riència amb la d’altres realitats educatives.

Per últim, voldria afegir que la formació que
tenim el professorat, tradicionalment no ens
prepara precisament per buscar noves relacions
entre el coneixement científic i el coneixement
domèstic, al qual no se li reconeix el valor i la
importància social que té. Però representa un
repte molt apassionant, tot i que a algú li pugui
representar a l’inici en algun moment una situa-
ció una mica incòmoda.

Patrici Hernández

Núria Solsona i Pairó
Filla de Sabadell, va venir a Barcelona per estu-
diar i s’hi va quedar. Ha tingut el privilegi de
viure uns temps socialment i políticament dife-
rents i de seguir els processos de canvi.

Química, màster en Didàctica de les Ciències
Experimentals i doctora en Ciències de
l’Educació per la UAB. Professora de física i quí-
mica a secundària.

Ha participat com a investigadora en projec-
tes relacionats amb l’aprenentatge de les cièn-
cies experimentals i amb l’educació no sexista.

Ha publicat en solitari o ha participat en
obres col·lectives relacionades amb materials
educatius per a l’aprenentatge de les ciències
experimentals. També en obres de divulgació
sobre la història de les científiques i sobre els
resultats de les investigacions sobre el sexisme
en les ciències experimentals. Ha participat en
cursos, seminaris, congressos i cicles de con-
ferències nacionals i internacionals.

El seu darrer repte és el de buscar les vies de
relació entre el coneixement domèstic i el cien-
tífic amb l’objectiu d’introduir-les en l’ensenya-
ment. Potser així podrem contribuir a la forma-
ció de persones més autònomes i al canvi de les
identitats masculines i femenines. 
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La Cimera de Rio de Janeiro (1992) va ser una
empenta definitiva perquè les ciutats pren-

guessin consciència de la seva part de respon-
sabilitat en les disfuncions planetàries i comen-
cessin a planificar i executar actuacions per
contribuir a la solució dels problemes socioam-
bientals que planteja aquest canvi de segle.
Sembla clar que la transició cap a una societat
més sostenible no es farà sense polítiques
locals decidides.

Es comprèn fàcilment la necessitat indispen-
sable d’aquesta participació si es té en compte
que afrontem una temàtica complexa i incerta,
abordable únicament des de l’aprenentatge
social, amb l’aportació, la complicitat i el com-
promís de tothom.

En aquest context, és desitjable disposar de
tots els recursos capaços d’ajudar la ciutadania
a la comprensió de la problemàtica i de contri-
buir a la capacitació de les persones per interve-
nir activament en els processos d’identificació
de solucions i creació d’alternatives. Alhora,
caldrà establir plataformes de debat i participa-
ció: com més i més diverses, millor.

Què és el Centre de 
Recursos Barcelona 

Sostenible?
El Centre de Recursos

Barcelona Sostenible és un 
equipament obert al públic,

creat en el marc de la política
municipal de participació i
educació ambiental. El seu 
objectiu és fomentar en la

ciutadania els canvis desitjables 
per a fer una ciutat més habitable 

i més sostenible, informant sobre els problemes
d’insostenibilitat que provoquen certes pràcti-
ques de la vida diària a la ciutat i subministrant
activament idees, recursos i motivació perquè
cadascú se senti implicat en la seva correcció i
prevenció. Així mateix, vol ser un espai en què
ciutadans i ciutadanes puguin aportar i inter-
canviar idees per anar avançant en aquest camí. 

El Centre ofereix atenció personal a qui el visi-
ta, atén consultes telefòniques i difon informa-
ció sobre qualsevol qüestió relacionada amb el
medi ambient urbà i la sostenibilitat.
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CENTRE DE RECURSOS 
Més enllà de l’existència de programes ambientals concrets,

l’acció pública local en l’àmbit de la sostenibilitat s’està 
articulant al voltant de plans estratègics elaborats amb una

àmplia participació ciutadana: són les anomenades agendes 21
locals. La ciutat de Barcelona, en ple procés d’elaboració de la

seva Agenda 21, ha posat a punt, entre altres iniciatives, 
el Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
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  BARCELONA 
SOSTENIBLE
UN ESPAI VIU OBERT A LA PARTICIPACIÓ

El contingut del Centre té una orientació emi-
nentment pràctica, de manera que, a més de
reflexions, la ciutadania pugui trobar-hi respos-
tes concretes que els permetin aplicar fàcilment
les lliçons apreses a les seves activitats quoti-
dianes. El conformen, bàsicament, una exposi-
ció permanent i un fons de documentació i
recursos. L'exposició està estructurada en
diversos àmbits relacionats amb l'estalvi d'e-
nergia i aigua, les energies renovables o la
construcció sostenible. S’hi pot veure i manipu-
lar una sèrie d’aparells i productes eficients i
que incorporen criteris de sostenibilitat: siste-
mes de captació solar tèrmica i fotovoltaica,
electrodomèstics de baix consum, dispositius
per a estalviar aigua, etc. El fons documental
dóna accés als usuaris a bibliografia i recursos
útils per a consultes concretes o especialitza-
des en tots els àmbits tractats  a l'equipament. 

El Centre disposa també d’un servei d’assesso-
rament i suport educatiu al professorat –del sis-
tema formal i del no formal– de la ciutat i ofereix
visites guiades per a grups escolars a través del
programa «Com funciona Barcelona?».

Tanmateix, el Centre de Recursos Barcelona
Sostenible no es limita a esperar visites i consul-
tes. Amb la voluntat d’actuar de dinamitzador de
noves idees entre la ciutadania, proposa un com-
plet programa d'activitats variades, de caire for-
matiu, participatiu o lúdic, que constitueixen
oportunitats d'aprenentatge i acció entorn dels
diferents temes de sostenibilitat.  El disseny de la
programació respon a la idea clara que el desti-
natari és tota la ciutadania i s’esforça a oferir

activitats d'interès per a tothom i a recollir les
inquietuds de tota mena de públics.

El Centre vol ser un espai viu d’intercanvi i
debat en què la ciutadania se senti convidada a
participar, aportant les seves idees, manifes-
tant els seus neguits, imaginant nous models
de convivència que millorin la qualitat de vida a
la ciutat. Resta obert a treballar conjuntament
amb altres col·lectius i preparat per a acollir ini-
ciatives d'entitats, empreses o grups de ciuta-
dans i ciutadanes que vulguin disposar de les
seves instal·lacions i serveis per dur a terme
projectes vinculats a la recerca de solucions als
problemes socioambientals.

On ens trobareu?
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible és
situat al barri de Gràcia, al carrer Nil Fabra, 20,
prop de la plaça Lesseps, ben comunicat amb
transport públic (metro: L3, estació Lesseps; bus:
22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 87 i 216)  i amb un apar-
cament per a bicicletes al davant. Es troba en una
planta baixa de fàcil accessibilitat i visualització,
amb aspecte de «botiga»: les grans vidrieres que
configuren l’entrada permeten veure des de fora
la major part de l’equipament.  

És obert al públic de dilluns a divendres de 9.30
a 14.00 h i de 16.30 a 20.00 h, i el dissabte d'11.00
a 13.30 h. ■

Teresa Franquesa
Direcció de Participació i Educació Ambiental
u0an0005@serenet.es

«L’exposició està
estructurada en diversos
àmbits relacionats amb
l’estalvi d’energia i aigua, 
les energies renovables 
o la construcció sostenible»



Una iniciativa veïnal
L’Associació de Veïns des de l’any 1996 treballa en el Pla per al desenvo-
lupament social i comunitari de Trinitat Nova. A Trinitat Nova, l’Associació
de Veïns hi té un prestigi històric important. Va ser des dels seus orígens
la principal impulsora de bona part de les millores urbanístiques i d’e-
quipaments existents actualment al barri.

L'Associació va constatar que no es pot millorar la qualitat de vida de les
persones amb intervencions fragmentades o disperses i que fa falta conju-
gar dos tipus d’actuacions diferents però connectades entre si: les que fan
referència a millorar la situació personal dels habitants del barri —formació,
educació, salut, activitat econòmica, cultura, relació entre les persones, tei-
xit associatiu, etc.— i les que intervenen directament en el territori per a
modificar l’espai on viu el veïnat —habitatges, carrers i espais urbans.

L’Associació va fer llavors un exercici d’autocrítica i va començar a tre-
ballar per invertir dinàmiques, liderant i portant a terme el Pla comuni-
tari amb el suport de les administracions: Generalitat de Catalunya
(Departament de Benestar Social) i Ajuntament de Barcelona (Districte
de Nou Barris), suport que va permetre continuar treballant i contractar
dues persones alliberades al servei dels objectius que es plantejaven.
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Cal remarcar, però, que des del seu naixement el Pla ha insistit en la
tasca d’implicar el màxim nombre de persones i associacions i va iniciar
una campanya d’explicació i difusió dins i fora del barri, de manera que
es va aconseguir en els primers moments de gestació del Pla la partici-
pació i les aportacions de diferents organitzacions.

Actualment, i després de quatre anys d’experiència, el Pla té una xarxa
àmplia de relacions socials i institucionals i treballa en projectes de
remodelació urbanística, de promoció econòmica, de dinamització de la
vida comunitària i associativa, i en l’educació reglada i no reglada, abor-
dant-los de manera coordinada, integrada i participativa.

Una experiència de participació ciutadana
La idea central del Pla consisteix a promoure la participació del veïnat
individualment o per mitjà de les seves organitzacions socials i ciutada-
nes, en la planificació del futur del seu barri. El paper de l’Associació de
Veïns consisteix a afavorir les trobades i establir els canals a través dels
quals el barri es constitueix en comunitat. El procés, on tenen veu la
població i els serveis, exigeix transmetre tota la informació disponible i
parteix del diagnòstic comú i compartit.

EL PLA COMUNITARI DE

TRINITAT
NOVA

UN PROJECTE EDUCATIU DE BARRI

El Pla comunitari, entès com un projecte educatiu 

en el sentit ampli de la paraula i com a procés

positivitzador de tota un comunitat, neix en un context

delimitat: la Trinitat Nova. En aquest territori, que pertany

al districte de Nou Barris, a la zona nord de la ciutat, 

la situació de partida no era gaire esperançadora: 

la conjuntura socioeconòmica, les condicions culturals,

educatives, socials i físiques eren i són un repte 

per a la ciutadania, a expenses de la seva capacitat 

per a participar i transformar aquestes condicions.



Engegar el Pla comunitari representa un gran esforç d’educació o autoe-
ducació ciutadana: educació dels valors, participar per transformar i aug-
mentar la qualitat de vida. Els objectius que vol assolir quant a planificació i
gestió del territori, pressuposen uns valors compartits que han de ressorgir
en el procés. Aquest valors són els que, en definitiva, s’espera que afirmin la
identitat del barri entorn de les qüestions bàsiques que afecten el seu
desenvolupament: quins criteris han de gestionar la remodelació del barri,
com s’han d’establir les relacions intergeneracionals, quina ha de ser la base
de l’educació de les noves generacions, quina és l’educació que ofereix la
comunitat, etc. En definitiva, com els veïns i les veïnes es responsabilitzen i
s’organitzen per tal de respondre als canvis socials i a la millora del barri.

L’equip comunitari, que a hores d'ara està format per tres professio-
nals que treballen des de l’Associació de Veïns, té la missió de facilitar
aquests processos de desenvolupament comunitari, posant en relació els
diferents agents, portant a terme metodologies participatives, posant a
l’abast la informació i donant suport als diversos grups (mares i pares,
AMPA, grups de joves, casals d’avis, grups de dones, espais informals del
barri, bars, etc.).

La confluència dels recursos
Des que el Pla es va posar en funcionament i fugint d’objectius parcialit-
zats, va comptar amb tothom i no es van obviar els serveis que les admi-
nistracions públiques tenen al barri. Així doncs, es va oferir als diferents
serveis d’atenció primària (socials i sanitaris), serveis educatius i serveis
de seguretat i prevenció ciutadana, un espai de debat i de treball conjunt
des del qual es poguessin tirar endavant iniciatives integrals, impossi-
bles d'assumir per un sol servei. Es tracta del Comitè Tècnic, en el qual
participen gairebé vint professionals de diferents institucions, i es treba-
lla en la programació comunitària.

L’experiència ens ha demostrat que el coneixement de la realitat que té
o pot tenir un servei especialitzat es multiplica si és compartit amb el
coneixement dels altres i de la mateixa comunitat. Les accions encamina-
des a millorar el funcionament del serveis parteixen d’una situació dife-
rent, si es treballa de manera aïllada.

En aquest espai de treball conjunt es discuteixen i es defineixen
estratègies d’acció generals per a la millora de l’educació en el barri,
estratègies d’intervenció comunitària amb la gent gran (col·lectiu molt
important a Trinitat Nova). El Comitè també ha participat, com molts
altres grups i col·lectius, en el disseny de criteris generals per a la remo-
delació urbanística del barri.

«El Pla comunitari representa
un gran esforç d’educació 
o autoeducació ciutadana»
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Algunes experiències concretes amb dimensió educativa
La comissió social de barri. Ofereix un projecte comú d’escola pública de
qualitat integrat a la comunitat, cobrint l’oferta des dels infants de pocs
mesos fins als joves de divuit anys. Hi participen dues escoles bressol,
les tres escoles de primària i la de secundària. Es pretén aprofundir en
l’anàlisi global de la situació de les escoles del barri, i s’han dut a terme
jornades de portes obertes i de coneixement mutu, coordinant el procés
de matriculació i les activitats conjuntes.
El Pla d’acció tutorial de l’IES. Els serveis tècnics vinculats al territori, els
veïns i veïnes i diverses entitats s’integren a la comunitat escolar. La pre-
venció comunitària en qüestions com ara l’anorèxia, la sexualitat o les
drogodependències i el desenvolupament social des de la solidaritat,
l’urbanisme, la cultura o l’esport són elements que ens han permès inte-
grar a la comunitat escolar els serveis tècnics vinculats al territori (ser-
veis socials, centre de salut i CAS) i els grups i entitats del barri (grup de
dones, urbanisme, associació de veïns, calendari festiu, etc.).
L’escola activa de mares i pares. És un espai de relació i trobada format
per les AMPA de les diferents escoles del barri. Ha fet un extens progra-
ma de formació i actualment avança en la línia de compartir recursos per
al desenvolupament dels seus projectes: una proposta unificada d’activi-
tats extraescolars i esportives que ja està en marxa.
Un crèdit de síntesi amb l'IES. El disseny conjunt d'aquest crèdit entre el
professorat i el Pla Comunitari, dintre d’un projecte anomenat «Un tra-
jecte cap a la ciutadania», ens ha permès treballar la identitat de barri
des del coneixement de la seva història, els seus recursos, la gent i les
seves entitats, la geografia i els espais públics.

Un millor aprofitament de l’espai físic de les escoles és una de les con-
seqüències més directes d’aquesta relació: el centre infantil El Desván,
l’Associació de Veïns, les entitats esportives i diversos grups formalment
no constituïts del barri han pogut accedir als recursos escolars.

Finalment, cal esmentar el procés que anomenem congrés de barri, que
és el marc en què totes aquestes propostes es van discutint i consen-
suant amb la comunitat. ■

M. Dolors Castilleja i Ale Ruggero
Equip Pla Comunitari Trinitat Nova
a8961116@serveis.xtec.es

«La idea central del Pla consisteix a
promoure la participació del veïnat
individualment o per mitjà de les
seves organitzacions socials i
ciutadanes, en la planificació del
futur del seu barri»
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La qüestió de les peticions que el centre
educatiu fa a les famílies mereix una serio-

sa reflexió quan se situa a l’escola pública. Hi
ha demandes que molt directament afecten
l’economia de les famílies: pagaments de
material, llibres de text, sortides i visites esco-
lars, menjadors, etc. D'aquestes no en parla-
rem perquè, per un costat, ja hi ha establerts
una sèrie de recursos –que bàsicament consis-
teixen en la possibilitat de sol·licitar beques– i
perquè, per altre costat, hi ha persones que
disposen de dades per a abordar el tema amb
més profunditat.

Deixant de banda aquestes peticions estricta-
ment econòmiques, cal destacar que l’escola fa
altres demandes a les famílies. En presentarem
dos exemples clàssics, però de segur que cada
equip docent en sabrà trobar molts més. El pri-
mer: quan es tracta dels nens i nenes petits,
l’escola demana peces de roba molt específi-
ques (pitets, mudes, jersei quan fa fred, tovallo-
la, calçat específic per a fer certes activitats,
etc.), i que tota en general vagi marcada d'una
determinada manera (amb veta, amb el nom en
un lloc concret, etc.).

El segon exemple és el següent. Fa un quant
temps es va promoure molt una activitat que

consistia a demanar a cada criatura una foto
corresponent a cada any viscut. Aquesta de-
manda, des del punt de vista pedagògic, era o
podia ser interessant perquè el seu objectiu era
de treballar la identitat de cada alumne o alum-
na. La intenció era bona, però quan aquesta
demanda es va aplicar sistemàticament a molts
parvularis sense que prèviament l’equip docent
analitzés si era idònia o no per a la seva pobla-
ció escolar concreta, va tenir molt poc ressò:
senzillament, moltes criatures no podien portar
fotos perquè no en tenien.

En les respostes dels nens i nenes quan diuen
“Jo no en tinc”, “La mama no m’ha donat…”, “Jo
no l’he portat”, etc., cal que els docents ens
preguntem i esbrinem fins a quin punt allò que
hem demanat és realment necessari o fins a
quin punt estem demanant a les famílies una
cosa que, si bé pertany a l’àmbit “sociocultural
estàndard” de l’escola, no pertany pas ni és
usual a l'àmbit de procedència de l’alumnat que
tenim a les nostres aules. 

És evident que des de l’escola no es pot resol-
dre segons quines problemàtiques familiars
d’abast més ampli, però també és evident que
des de l’escola tampoc no s’ha de tirar més lle-
nya al foc. El fet de demanar coses que posin en
evidència allò que les famílies no poden o no
estan en condicions de poder aportar, no ajuda
de cap manera al desenvolupament de la tasca
educativa. 

En el moment actual en què cada escola ha
d’elaborar el propi projecte educatiu i fer-ho con-
siderant les característiques de la seva població i
del seu context, cal que, des de cada equip, refle-
xionem sobre el que sol·licitem a les famílies. És
a dir, que fem una aturada i pensem: quantes
coses demanem; quina rellevància tenen en el
procés educatiu de l’alumnat; quines possibili-
tats tenim de substituir-les per altres elements
que tenim a l'abast; com les demanem; si real-
ment constitueixen elements o objectes cone-
guts pels pares i les mares o no; quin termini hi
ha entre el dia de la demanda i la data en què les
criatures les han de portar a l’escola, etc. Si
demanem coses que d’entrada intuïm que seran
impossibles d’aconseguir, això pot abocar-nos a
una espiral de confrontació amb les mares i els
pares, que sempre es contradiu amb la possibili-
tat de comptar amb la seva col·laboració. En defi-
nitiva, ni ens facilitarà la realització satisfactòria
de la feina educativa amb les criatures, ni ens
ajudarà a acostar les famílies a l’escola. 

Rosa M. Bellés Guitart 
CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc

DES DE L’ESCOLA,
QUÈ DEMANEM 
A LES FAMÍLIES?

Nosaltres hi posem l’espai i tu hi poses
la lletra! Aquesta va ser la crida, la invi-
tació oberta que us vam llançar perquè
col·laboréssiu i participéssiu a la
revista. Una revista, dèiem, que volem
fer entre totes i tots, dibuixant el món
de l’educació de la nostra ciutat.

La resposta per part vostra no s’ha fet
esperar: han començat a arribar a la
redacció de la revista cartes, articles,
propostes de col·laboració diverses... la
qual cosa ens ha alegrat enormement!
Qui diu que la comunitat educativa està
vivint moments de crisi, desorientació i
pèrdua de referents? Ens heu demostrat
que qui afirma això no coneix la realitat
educativa de la nostra ciutat.

Obrim, doncs, a partir d’aquest 
número, una nova secció de la revista
que recollirà i es farà ressò de tot el 
conjunt de propostes que ens feu
arribar. L’hem batejada amb el nom
d’«Espai obert». Continueu enviant-nos
les vostres aportacions!

Oriol Costa
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En l’actual regulació de la composició i les funcions dels consells
escolars dels centres docents sostinguts amb fons públics, es cons-

taten diferències significatives entre el sector públic i el sector privat con-
certat, especialment en la representació del municipi i en les atribucions
de la presidència del consell escolar.

Malgrat aquestes diferències, el funcionament dels consells escolars
és fonamental per a la pràctica i els hàbits democràtics del nostre siste-
ma educatiu, i la participació de tots els sectors implicats en el procés
electoral de renovació dels actuals consells és un indicador rellevant de
l’estat actual de la participació en els centres.

Les eleccions a Barcelona
La renovació de la meitat de cada consell escolar de centre comporta un
important procés electoral que afecta 255 centres públics i 247 centres
concertats. Cal renovar aproximadament 1.300 llocs als consells escolars
dels centres públics i 1.265 llocs als dels centres concertats.

Per donar algunes dades de referència de la importància i les dimen-
sions que té la renovació dels consells escolars a la nostra ciutat, val la
pena recordar que en la darrera convocatòria, al desembre de l’any 1998,
van ser emesos als centres públics1 43.342 vots, 13.762 dels quals corres-
ponen a mares i pares, i 23.202 a l’alumnat de secundària. Xifres que
donen una idea que actualment els consells escolars de centre són una de
les xarxes més importants i extenses de participació i coresponsabilitat de
què disposa la ciutat de Barcelona. Tant pel nombre de centres i persones
afectades directament, com pel nombre de famílies que representen.

Naturalment, en les anteriors renovacions el percentatge de participa-
ció dels diferents sectors no ha estat homogeni, fruit entre altres factors
del caràcter asimètric dels consells escolars compostos per sectors pro-
fessionals i representació de famílies i d’alumnat.

El sector amb més participació1 és el professorat, amb un 94% a pri-
mària i un 87% a secundària; seguit de l’alumnat de secundària, amb 
un 57%, i el darrer sector és el de  mares i pares, amb una participació
d’un 19% a primària i un 3% a secundària. 

Alguns reptes de la renovació
Malgrat la importància ja expressada de la participació en les anteriors
renovacions, és obvi que és possible i desitjable aconseguir un increment
de la participació dels sectors no professionals de l’educació.

Aquest creixement de la participació passa per una decidida política
informativa sobre la importància del paper dels consells escolars en el
sistema educatiu com a viver democràtic de la societat. Aquesta política
informativa és responsabilitat de tots els estaments, institucions, asso-
ciacions i federacions, però sobretot de l’autoritat educativa.

L’increment de la participació del sector de mares i pares en l’ensenya-
ment secundari és un repte per a la implicació de les famílies en l’educa-
ció dels seus fills i filles.

La promoció de la participació de l’alumnat ha d’anar més enllà de l’acte
electoral perquè sigui un autèntic aprenentatge de valors democràtics. La
participació de l’alumnat i sobretot de les famílies de recent immigració en
els òrgans de participació és un indicador de normalització dels centres.

El procés electoral de renovació i els seus resultats han de ser igual de
transparents per al sector públic com per al sector concertat.

Quan disposem de les dades d’aquest període electoral, podrem valorar
fins a quin punt aquestes eleccions han estat un pas més en la consolidació
de la cultura de participació en el sistema educatiu de la nostra ciutat. ■

Secretaria del Consell Escolar Municipal
CEMBCN@eresmas.com

1. Eleccions als consells escolars. 
Informe sobre la participació als consells escolars dels centres docents públics 
de la ciutat de Barcelona. Secretaria del Consell Escolar Municipal: febrer del 1999.

Els consells escolars són l’òrgan màxim de participació de la comunitat educativa 
en el govern del centres docents. Per la seva composició, són l’únic espai 
en què hi ha representats els diferents agents educatius: professorat, personal
d’administració i serveis, pares i mares i alumnat. La participació institucional 
en l’àmbit educatiu es fa també a través dels consells escolars, que representen 
la garantia que té tota persona de manera voluntària d’exercir el seu dret a participar.

«El funcionament dels consells escolars
és fonamental per a la pràctica i els hàbits
democràtics del nostre sistema educatiu»

LA PARTICIPACIÓ
EN ELS CENTRES DOCENTS
EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS



— conrear el sentiment de ciutadania i de la cultu-
ra del llegat històric i artístic,
— donar una nova imatge de la ciutat, i
— promoure itineraris turístics alternatius parti-
cularment interessants.

Al llarg del curs escolar, l'alumnat estudia la
història i les característiques dels monuments a
través de les explicacions del professorat, de
les visites a cada monument, de la recerca a les
biblioteques, etc. A final de curs, una vegada
acabada l'etapa d'estudi i preparació, fan de
guies als ciutadans i ciutadanes i als turistes,
durant uns quants dies i en unes hores determi-
nades, en deu itineraris traçats per la ciutat i pel
mar. Els nois i les noies expliquen història i lle-
gendes i organitzen espectacles i exposicions.

A més de proporcionar al jovent una visió
diferent de la ciutat, un interès per conèixer-la,
una manera engrescadora d'estudiar la histò-
ria, i la consciència de la utilitat d'aquest estudi
que permet mostrar la ciutat amb coneixement
de causa, ofereix a la ciutadania i als turistes
poder visitar i apreciar una ciutat bellíssima al
marge dels itineraris tradicionals.

Per tal que els nois i les noies tinguin cons-
ciència de la importància del seu paper com a
ciutadans compromesos en el funcionament
d'aquesta actuació, la declaració d'adopció
d'un monument per part d'una escola es fa en
una cerimònia solemne, en el transcurs de la

qual l'alcalde signa un document amb el nom
del monument adoptat, i lliura una medalla a
l'escola, com a confirmació del pacte entre
l'Administració i la ciutadania. Abans d'iniciar
l'experiència, l'Ajuntament ofereix un curs de
formació al professorat sobre el monument que
es vol adoptar, la metodologia que cal seguir, la
història, la intervenció rehabilitadora que s'hi
ha fet, les característiques artístiques, etc.

"Palermo obre les portes. L'escola adopta un
monument" és un projecte d'educació per la
ciutadania que involucra, en aquest cas, els
nois i les noies de les escoles de la ciutat i les
seves famílies, però que va encara més enllà, en
integrar-hi els agents que operen a la zona, veï-
nat, artesans, comerciants, industrials i profes-
sionals, molts dels quals col·laboren de manera
voluntària en el projecte, al costat de
l'Administració municipal. Tothom que hi parti-
cipa està entusiasmat per tot el que representa
la descoberta dels centenars de monuments
fins ara oblidats. En molts casos, ni tan sols es
distingien a simple vista a causa de l'alt grau de
deteriorament i d'abandó a què havien arribat.

Amb aquesta actuació, els infants i les perso-
nes adultes que hi participen s'apropien del
territori a través de la recuperació de la memò-
ria històrica i prenen consciència de la seva res-
ponsabilitat personal sobre els béns i del fet
que cada ciutadà i cada ciutadana és propietari
de la ciutat. Una propietat que comporta drets
però també deures. L'estudi dels monuments
per part dels nois i les noies ajuda també a pro-
moure el coneixement no només del patrimoni
de Palermo, sinó també del territori on és
emplaçada la ciutat, en conèixer els lligams
històrics que hi ha més enllà de la localitat.

Tal com s'indica en la presentació del fullet
informatiu dels itineraris turístics guiats pels
nois i les noies que la ciutat edita:

“Palermo ha canviat molt en aquests darrers
anys: la ciutadania ha descobert el plaer d'estar
als carrers i a les places del centre històric, de
trobar-se als teatres, a les esglésies, als jardins
restaurats oberts al públic.”

“Hem descobert que una ciutat no és un con-
junt d'edificis, sinó el resultat de la relació entre
les persones que hi viuen, per casualitat o per-
què l'han triada.”

La ciutat de Palermo acollí el 1994 una iniciativa dirigida a totes
les ciutats d'Itàlia, que té com a objectiu difondre el coneixement
del ric patrimoni artístic del país i promoure'n la valorització.

Moltes ciutats participaren en l'experiència i
a Palermo el projecte prengué ja des del

començament una envergadura molt considera-
ble. "Palermo apre le porte. La scuola adotta un
monumento" és la concreció d'aquesta actuació
a la ciutat, curosament adaptada a la realitat, tot
basant l'actuació en la rehabilitació, l'estudi i la
presa de consciència del valor de cadascun dels
monuments, entenent per monument tant les
construccions importants i emblemàtiques, com
determinats jardins i carrers de valor històric o
patrimonial. 

Aquestes dues premisses —la realitat ciuta-
dana i l'estudi dels monuments— han esdevin-
gut eines bàsiques a partir de les quals la ciutat
recupera la memòria històrica, reconeix les prò-
pies arrels i retroba, amb la recuperació del
territori i del sentiment ciutadà, una identitat
que havia perdut, en gran part a causa del pro-
gressiu abandó al qual estaven abocats els
monuments i el patrimoni en general.

L'experiència de Palermo començà a l'octu-
bre amb la invitació de l'Ajuntament a les esco-
les, tant públiques com privades i des del nivell
elemental al superior, a participar en aquesta
actuació.

Els objectius del projecte són els següents:
— conèixer i donar valor al patrimoni,
— afavorir la recuperació de llocs i monuments
"oblidats",
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PALERMO OBRE LES PORTES

L’ESCOLA ADOPTA 
UN MONUMENT

UN PROJECTE 
D’EDUCACIÓ PER A 
LA CIUTADANIA



Superfície 301.302 km2

Població total Itàlia 57.672.615 hab.

Esperança de vida 78 anys

Index de fertilitat (fills/filles per dona) 1,2

Taxa d’analfabetisme total 1,7%

Taxa d’analfabetisme població 15-24 anys 0,2%

Renda per càpita 20.170$

Inflació 2%

Deute públic 2,7%

Població de 6 a 14 anys 5.079.000 hab.

Taxa d’escolarització: Infantil 95

Primària 101

Secundària 95

Nº professorat per 1.000 habitants 38

Ratio alumnat/professorat: Infantil 14

Primària 11

Secundària 11

Despeses en educació sobre PIB 4,9%

Despeses en educació sobre el total 

de la despesa pública 9,1%

Ordinadors per 1.000 habitants 113

Usuaris d’Internet per 1.000 habitants 443

Palermo

ITÀLIA

“Hem après a respectar-nos i a reconèixer-
nos en els símbols de la nostra identitat que
són els monuments adoptats pels nois i les
noies de les escoles. Gràcies al seu compromís,
s'han restaurat i restituït a la ciutat.”

Aquestes paraules reflecteixen ben clara-
ment allò què és a la base del projecte que ens
ocupa. Si les posem al costat de la Carta de
Ciutats Educadores, aprovada en el I Congrés
Internacional de Ciutats Educadores l'any
1990 i posada al dia el 1994, hi veurem una
estreta correspondència. La Carta assenyala
en la introducció: "La ciutat educadora és una
ciutat amb personalitat pròpia i inserida en el
país on s'ubica. Per tant, la seva identitat és
interdependent amb la del territori de què for-
ma part [...]

“Una ciutat serà educadora si ofereix amb
generositat tot el seu potencial, si es deixa
prendre per tots els seus habitants i els ense-
nya a fer-ho.”

D'altra banda, l'article 19 de la mateixa Carta
indica: “Tots els habitants de la ciutat tenen dret
a reflexionar i participar en la construcció de
programes educatius i a rebre els instruments
necessaris per poder descobrir un designi edu-
catiu en l'estructura i règim de la seva ciutat, en
els valors que fomenta, en la qualitat de vida
que ofereix, en les festes que organitza, en les

campanyes que prepara, en l'interès que tingui
per a ells i en la mesura que se'ls escolta.”

El programa ha tingut un gran ressò entre les
escoles al llarg dels anys, com ho demostra el fet
que el curs 1999-2000 s'han adoptat 130 monu-
ments i hi han treballat més de deu mil alumnes
de 118 escoles de Palermo: 41 escoles elemen-
tals, 47 d'ensenyament mitjà i 30 d'ensenyament
superior, amb la col·laboració de diverses asso-
ciacions. Aquests nois i noies fan de guies en deu
itineraris traçats per la ciutat i pel mar.

La funció de l'Ajuntament de Palermo en
aquesta actuació és tenir cura, a través dels res-
ponsables nomenats per l'alcalde, de l'organitza-
ció, la realització i el seguiment del projecte, de
l'organització del curs dirigit al professorat i de la
publicació dels opuscles il·lustratius i dels llibres
que produeixen les escoles sobre el tema.

L'experiència aporta vells i nous valors a tota
la ciutadania, obre els monuments més bells als
visitants, i els seus promotors especifiquen
amb èmfasi que ho fan en memòria de tots els
que han donat la vida perquè la ciutat sigui lliu-
re de la màfia i per mostrar una de les moltes
cares positives de Palermo. ■

Secretaria de l'Associació Internacional de
Ciutats Educadores
www.palermo.it
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«Una ciutat no és un conjunt
d'edificis, sinó el resultat de la relació
entre les persones que hi viuen»

«El curs 1999-2000 s'han adoptat 130
monuments i hi han treballat més de deu
mil alumnes de 118 escoles de Palermo»

On i com



El moviment feminista ha combinat des dels
seus inicis la lluita contra les discrimina-

cions que condicionen la participació de les
dones en tots els àmbits de la societat i
neguen el reconeixement de les seves aporta-
cions específiques a la construcció del món
comú, amb l'exploració del significat del fet de
ser dona en el nostre "ara i aquí". Les rela-
cions i el diàleg amb altres dones han estat
fonamentals per a l'autoconeixement i la
recerca de maneres de significar-nos més enllà
d'un model de feminitat que ens limitava,
encasellava i homogeneïtzava. Els espais de
dones com a llocs de relació i no tan sols de
reunió, han tingut un paper privilegiat en l'ar-
ticulació d'aquest doble moviment: d'acció
cap enfora com a part de la lluita per un canvi
social, i de transformació personal a partir del
propi desig. Una doble tensió que es reflecteix
en la necessitat de satisfer una doble exigèn-
cia de reconeixement del que ens uneix com a
dones més enllà de les restriccions imposades
per una discriminació compartida, i a la vega-
da també donar cabuda a la diversitat i la
riquesa de les vivències, aspiracions i desitjos
individuals de les dones.

Aquest plantejament és a la base de l'espai de
Ca la Dona, que actualment ja té dotze anys d'e-
xistència.

La iniciativa comença a desenvolupar-se durant
la celebració de les jornades Deu Anys de Lluita
del Moviment Feminista, el novembre del 1985,
en què es crea una comissió i comença la lluita.
D'entrada hi havia una cosa clara: el local havia
de ser públic. Després de mesos de reunions amb
les autoritats corresponents sense arribar a resul-
tats i amb les bateries carregades de desig acu-
mulat, es decideix ocupar un local municipal del
barri del Poble-sec. L'ocupació, tota una expe-
riència, va durar onze dies i va acabar amb el
desallotjament per part de la Guàrdia Urbana,
però amb el compromís de l'Ajuntament de con-

cedir una subvenció i negociar un pressupost per
a habilitar un local.

El mes de juny del 1988 es va inaugurar Ca la
Dona en un pis llogat a la Gran Via, i des d'ales-
hores ha anat creixent, de tal manera que el local
actual al carrer Casp, 38, pral. se'ns està que-
dant petit.

Actualment pertanyen a Ca la Dona una tren-
tena de grups de dones. Només n'esmentarem
uns quants, tot i que sap greu perquè tots són
importants: Dona i Salut, Dona i Presó, E'Waiso
Ipola, Dones Filipines, Al-Wafâ, Comissió Vuit de
Març, Les Grans, Xarxa Feminista, Lesbianes
Feministes, Dones i Treballs, Grup Lesbos, Les
Veus de Venus, Tamaia, Dones de Carreres
Jurídiques, Lobby de Dones de Barcelona, Dones
x Dones, Entre Dones...

El model organitzatiu està basat en la partici-
pació i la presa de decisions col·lectives. Els
grups actuen autònomament i tenen la seva prò-
pia dinàmica. Es fan assemblees dels grups
periòdicament i funcionen comissions amb tas-
ques organitzatives més precises per a les qües-
tions bàsiques necessàries i urgents. I tenim un
servei de Secretaria tots els dies dels setmana
que cobreix les tasques d’administració i gestió 
i que dóna informacions diverses, deriva als ser-
veis o associacions competents i atén les dones
que vénen a conèixer-nos. Des de fa un parell
d’anys, disposem de l’Espai pels Drets de les
Dones, que és una assessoria jurídica. A Ca la
Dona també es fan seminaris, tallers, xerrades i
tertúlies i es pot consultar la biblioteca i l'arxiu.
També es publica la revista Ca la Dona, que surt
tres cops l'any. Hi ha un espai d'esbarjo amb bar
i "un armari de totes" per a compartir i intercan-
viar roba...

A Ca la Dona en som moltes i en volem ser
més. No dubteu a venir a conèixer-nos. ■

Mercè Fernández
caladona@pangea.org

La història del moviment feminista a la nostra ciutat sempre ha
mantingut la reivindicació dels espais de dones, però no serà fins
al final de l'any 1987 que les dones de diferents grups i corrents
del moviment feminista decidiran unir els seus esforços per acon-
seguir un espai comú, obert i ampli: Ca la Dona.

CA LA

UN ESPAI DE DONES COMÚ, OBERT I AMPLI A LA CIUTAT

DONA
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«El model organitzatiu està
basat en la participació 
i la presa de decisions
col·lectives. Els grups actuen
autònomament i tenen 
la seva pròpia dinàmica.»

«A Ca la Dona en som moltes 
i en volem ser més.»
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27UNA MICA DE TOT

Lars Von Trier
Bailar en la oscuridad
Eumo Editorial. Vic, 2000 

Una immigrant txeca als EUA s’està quedant cega per 
una degeneració hereditària i vol sotmetre el seu fill a una
operació per evitar-li aquest patiment; tot i que ningú no ho
sap, ni tan sols el seu fill. En la seva peculiar manera de veure
les coses, aquesta dona viu entre dos mons: el real, amb una
clara obsessió (estalviar per a l’operació del seu fill a força de
treballar en una fàbrica), i l’imaginari, en el qual és evident la
seva altra obsessió: els musicals. Aquest és el punt de partida
argumental de Dancer in the dark. Argumental, perquè l’inici
del film té lloc una mica abans, en la foscor de la pantalla amb
els primers compassos de la banda sonora... I, realment,
s’inicia clavant una punta en la cuirassa freda i escèptica amb
què se sol entrar al cinema, una punta imperceptible que es fa
notar una vegada el film ha desplegat els seus recursos dramà-
tics. L’harmonia de tots els seus elements  converteixen el film
en una mena de bola de neu emocional, a la manera de
tragèdia grega, esclatantnos finalment en el mateix centre de
l’ànima... Sens dubte, una obra mestra.

FITXA TÈCNICA:

Títol: Dancer in the dark (Dinamarca, 1999)
Direcció i guió: Lars von Trier
Intèrprets: Björk, Catherine Deneuve, David Morse.
Fotografia: Robby Müller.     Música: Björk 
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Nom _________________________________________________________________________________

Cognoms          _________________________________________________________________________________

Adreça i Teléfon de contacte        __________________________________________________________________

Codi postal i Població       ________________________________________________________________________

Professió           _________________________________________________________________________________

Lloc de treball   _________________________________________________________________________________

Remeteu-la a:
Revista Barcelona Educació: Pça. Espanya, 5   08014 Barcelona   
Fax: 93 402 36 01    e-mail: imebatencio@mail.bcn.es

ELS I LES QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Lita Alvarez. SAIF Els 4 vents

Albert Badia. Institut d'Educació

Joan Subirats. Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Lacruz. Consorci El Far

Teresa Franquesa. Direcció de Participació i Educació

Ambiental

M. Dolors Castilleja i Ale Ruggero. Equip Pla Comunitari

Trinitat Nova

Rosa M. Bellés. CEIP M Escola de Bosc de Montjuïc

Secretaria del CEMB

Mercè Fernandez. Ca la Dona

Núria Solsona. IES Josep Pla

Jordi. EBM El Roure

Marisa. Alumna del CEIP Torrent d'en Melis

Elena. AMPA de l'EBM El Roure

Elvira, Fernando i Lola. IES Joan Boscà

Alumnat d'ESO i Batxillerat de l'IES Joan Boscà

Montserrat. AMPA de l'IES Joan Boscà
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"La finalitat de les dades personals sol·licitades serà oferir-li serveis de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dades s’inclouran

en un fitxer confidencial i estaran protegides conforme a l’establert en la Llei 5/1992 de 29 d’octubre, de regulació del tractament informatitzat de les

dades de caràcter personal, quedant a la seva disposició per a la seva consulta, modificació o cancel·lació."

F. Beltrán Llavador i A. San Martín Alonso
Diseñar la coherencia escolar
Madrid: Ediciones Morata, 2000.    220 pàg.

Es tracta d’una proposta per a la reflexió sobre la possibilitat
de reconduir la vida i les funcions dels centres escolars,
caminant en una acció educativa més coordinada. Els autors
expliciten les bases i els procediments perquè els
responsables i interessats en l’educació puguin "trobar-se"
en un projecte educatiu guiat per la convivència
democràtica, la col·legialitat del professorat i la deliberació
entre els agents implicats.

No us ha passat mai que heu trobat una web interessant
però que en ser en anglès, francès o alemany heu desistit de
llegir-la? Doncs bé, aquesta vegada us recomanem una web
per a traduir amb estil de màquina automàtica textos escrits
en els idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià i
portuguès; i hi trobareu un diccionari de dos-cents idiomes
més, com per exemple japonès, xinès, tailandès, rus, etc.!
Es tracta que copieu la informació que heu trobat navegant
per Internet i la traslladeu-la a www.yourdictionary.com. 
tot emprant l’opció "taslation". Amb molta rapidesa i gratuïta-
ment, us apareix una traducció sense polir i amb errors, però
entendreu de què va el text i si val la pena llegir-lo amb més
profunditat o no. I també podeu sorprendre alguna amistat
felicitant-la en el seu idioma per més llunyà que aquest sigui!

Va de web
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