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BON ESTIU!

E
stiu, estiu, estiu... La nova corre de boca en boca. Falten encara uns quants

dies, però la llum ja és completa, ens abandonem amb luxúria al sol calent que

banya la nostra pell i ens llevem amb el cant dels ocells que sobrevolen la ciutat

en la fresca de la matinada. Encara ens queden dies d’entrar a la feina mirant amb

nostàlgia la vida puixant que deixem al carrer, però també trobem que aquesta matei-

xa feina és més fàcil, més amable.

En aquests dies estiuencs, abans de tancar i marxar, queden encara els moments de

l’avaluació. Tancar el curs tot valorant la feina feta, els avenços realitzats, els reptes

assolits. I, un any més, és el moment d’adobar per als temps que vindran: les escoles

d’estiu ens ofereixen l’oportunitat de reciclar-nos, actualitzar els nostres

coneixements tot incorporant les darreres novetats i participar en el debat constant

que ha de contribuir a seguir definint l’educació que cada dia oferim i practiquem.

A Barcelona Educació també fem una aturada. Ha estat un curs intens, calent en

molts sentits, en què teníem el repte afegit de posar en marxa una nova revista tot

incorporant la participació dels diversos agents de la comunitat educativa, i, sens

dubte, el descans és merescut. Tanmateix, també hi ha d’haver un moment per a

l’avaluació i la reflexió. L’equip que treballem per a la confecció periòdica de

Barcelona Educació hem mirat enrere i hem trobat punts brillants i punts foscos i, tot

i que el balanç que en fem és molt positiu, som conscients que, de cara al curs vinent,

encara volem que sigui millor.

Un dels aspectes que volem fer palès i que cal agrair és la generositat amb què

persones, centres educatius i tota mena d’entitats i organitzacions de la ciutat –i de

fora– heu participat en la revista, tot aportant les vostres reflexions, experiències,

propostes i testimonis. Sense aquest pols constant, Barcelona Educació no tindria

cap sentit. I també volem agrair la confiança d’aquells i aquelles que us heu adreçat a

nosaltres per demanar-nos una subscripció gratuïta, indicador de l’interès que

desperta la revista.

Tornarem amb el número de setembre-octubre, que ja estem preparant. Tornarem

després de la reflexió i el descans; després de l’estiu que crepita entre les mates

seques; de la bafarada d’aire calent que puja de la sorra, a la platja; després dels

llibres represos a l’ombra d’una figuera; de les becaines robades a la calma de la

tarda; després de la pau de poder seure al bosc i escoltar la remor de la marinada

entre els arbres, havent dinat. Tornarem després dels dies de jocs familiars i

rondalles; de les passejades urbanes en colla, entre rialles; després de les festes de

poble, les fogueres i els petards. Tornarem després dels viatges i les excursions;

després del repòs sostingut i reparador; després del record i després de no dormir de

calor, de plors i de festa major.

Ens retrobarem amb l’arribada del nou curs. Fins llavors, bon estiu!! 
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“El verb aprendre, com el verb 

estimar, no es pot conjugar 

en imperatiu”

Miguel Ángel Santos Guerra
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notícies

I MOSTRA DE TEATRE INFANTIL
DE BARCELONA
El CEIP Pere Vila, www.xtec.es/centres/a8001790, va obrir les seves

portes el passat 18 de maig, amb motiu de la I Mostra de Teatre Infantil

de Barcelona. Les obres, representades per nens i nenes i dirigides a ells

i elles, des de P4 a 6è de primària, tenien la intenció de despertar l’in-

terès dels infants pel teatre des de ben petits. Passar-ho bé plegats ha

estat l’objectiu prioritari d’aquesta Mostra, que han començat el CEIP

Pere Vila i el CEIP Víctor Català, dues escoles que amb la feina i l’esforç

dels docents i infants durant tot un curs han creat aquest espai de parti-

cipació i diversió.

EMILI EN LA CIUDAD DE LA GENTE
El proper 27 de juny, al Fòrum Nord de la Tecnologia-Cibernàrium,

www.cibernarium.com, tindrà lloc la presentació dels recursos meto-

dològics i de la web del projecte Emili en la ciudad de la gente, amb els

quals es vol posar a disposició del professorat els instruments perquè,

amb el seu alumnat, construeixin la guia humana de Barcelona. 

El projecte es basa en el llibre del mateix títol d’Eugeni Madueño,

publicat per P.A.U. education. 

RECURSOS HUMANS I QUALITAT DE L’EDUCACIÓ
Amb aquest títol va tenir lloc els passats 24, 25 i 26 de maig un semi-

nari organitzat pel Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de

Catalunya, xavier.gimeno@uab.es. Aquest seminari forma part de les

VII Jornades de Direcció Escolar, impulsades pel Departament de Peda-

gogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. El

seminari es va desenvolupar al voltant de tres conferències, una taula

rodona i tres grups de treball, i va tractar del tema de la gestió dels

recursos humans en els centres educatius. Paral·lelament, el Fòrum

convoca el seu III Premi, amb el títol “Gestió de Centres Docents”. El

termini de presentació de treballs finalitza el 15 d’octubre de 2001.  
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ÈTICA I QUALITAT EN L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Entre el 6 i el 9 de juny, el Palau de Congressos de Catalunya va aplegar

prop d’un miler de persones, de més de vint-i-cinc països dels cinc 

continents, al XV Congrés Mundial de l’Associació Internacional 

d’Educadors Socials (AIEJI), www.forumceesc.com. Els debats i 

treballs del congrés van plantejar bàsicament els temes de la professió

dels educadors i educadores socials, i la identificació del seu rol en el

conjunt de l’entramat social. Ètica, deontologia i pràctica professional

van ser el rerefons de les discussions.

En el marc del congrés es va celebrar el 50è aniversari de l’AIEJI, i també

el III Congrés Estatal de l’Educador Social.

JOCS FLORALS ESCOLARS 2001
El Saló de Cent de la ciutat va acollir el passat 7 de juny el lliurament

dels guardons dels Jocs Florals Escolars 2001. Aquest acte representa el

punt final d’un procés que comença, en una primera fase, amb la participa-

ció dels i de les escolars en els Jocs Florals del seu centre educatiu.

Els treballs que es van seleccionar a cada centre van passar a participar

en els Jocs Florals Escolars de districte, i en aquesta segona fase, el jurat

de cada zona va seleccionar un treball per a cada categoria o gènere

d’entre tots els presentats, que són els que van passar a la fase final de

ciutat. La qualitat de les dotze produccions literàries és molt alta, i el

nivell de participació i la il·lusió de molts nens i nenes de les escoles de

la ciutat, també ho ha estat. A la sortida de l’acte es va lliurar a les perso-

nes assistents la publicació que recull tots els treballs guanyadors i la

relació de finalistes. El futur de la poesia de la ciutat sembla garantit.  

DONA I EDUCACIÓ
La plaça de la Cascada del Parc de la Ciutadella va acollir el passat 20

de maig la 16a Festa de la Primavera, organitzada per la Federació

d’Associacions Culturals i Educatives (FACEPA) i l’Associació d’Educa-

ció Permanent de Persones Adultes (AEPA). En aquesta edició de la

festa, el tema que ha centrat les diverses activitats (danses, concerts,

poesia, tallers, ball, exposicions...) ha estat Dona i educació. El caràc-

ter lúdic de l’acte va proporcionar un espai on es van compartir expe-

riències i es va gaudir de propostes molt diverses, realitzades per per-

sones i col·lectius que treballen per impulsar un model d’educació i

cultura de persones adultes viu, participatiu i democràtic.

FLIC, FLAC, CIRC
El 21 i el 28 de maig, el Poble Espanyol va

acollir una nova edició del Flic, flac, circ.

Enguany ha comptat amb la participació de

dotze escoles de la ciutat i amb la col·labora-

ció de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

La cooperació, la superació d’un mateix, el coneixement de les pròpies

possibilitats i de les dels altres, són alguns dels valors que fonamenten

l’interès pel circ. Aquest espectacle, protagonitzat per més de 700

alumnes de primària de dotze escoles de Barcelona, va omplir durant

dos dies el Poble Espanyol de desafiaments constants als desequilibris

i de l’estètica i la màgia del món del circ. imebatencio@mail.bcn.es



L’IESM Narcís Monturiol ha

desenvolupat des de fa gairebé

quatre cursos el projecte “Escola

Sostenible”. Aquest institut ha

estat un centre pilot de la

Campanya Escoles Verdes,

programa promogut pel

Departament de Medi Ambient 

i el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya. 

Com a resultat de les seves

actuacions, aquest programa 

li ha atorgat recentment 

el distintiu d’Escola Verda. 

Un segon factor intern favorable al projecte

sorgeix de la necessitat percebuda de ser con-

seqüents amb la mena d’ensenyaments que

s’imparteixen en el centre. La necessitat de

coherència deriva del fet que en els currícu-

lums de Formació Professional de la família

química es fa explícita la necessitat de consi-

derar una formació en medi ambient aplicada

als entorns productius. Així, es va veure neces-

sari que allò que s’explica en la teoria es porti

a la pràctica en el mateix centre, entès aquest

com a laboratori, com un entorn productiu

més, en el qual el col·lectiu del centre, alum-

nes i professors, hi tenen unes responsabili-

tats. Amb aquesta perspectiva es permetria

superar la tan argumentada desvinculació dels

centres de la realitat pel que fa a rols i actua-

cions. Així, calia reproduir els processos que en

el sistema productiu es porten a terme per tal de

millorar el seu comportament mediambiental. 

L’ambient exterior ha incidit també en la

posada en marxa d’aquesta iniciativa. Des de

la celebració de la Cimera de la Terra a Rio de

Janeiro a l’any 1992 i la redacció de l’Agenda

21, s’han anat desenvolupant en el nostre

entorn iniciatives que concreten els principis

d’aquesta agenda a l’esfera local, a les ano-

menades Agendes 21 locals. Aquestes es

basen en el convenciment que l’estratègia del

canvi global cap a la sostenibilitat només serà

possible si aquesta es concreta a l’esfera

local. Els centres educatius, com una forma

més concreta d’expressió d’aquest localisme,

ha de poder assumir aquest discurs fent de la

seva activitat quotidiana un model en què la

comunitat educativa en el seu conjunt trobi els

coneixements, els valors i les actituds neces-

saris per a la societat sostenible.

EL COM
Per portar a terme el projecte, es va veure

necessari establir uns principis que marcaven

l’estil i els criteris generals i una organització

interna que permetessin abordar les finali-

tats esmentades més amunt. Així doncs, el

projecte s’entén com un procés participatiu,

vinculant, progressiu i constructiu que any

rere any aborda objectius i accions concretes

relacionats amb les finalitats del projecte.

Com que, d’altra banda, les condicions ini-

cials en relació amb la dedicació personal a

aquesta mena de tasques no està contemplada

L’
IESM Narcís Monturiol també va partici-

par en el Programa Centres Ecològics

de l’Institut d’Educació i es troba en

procés d’integració en el programa Agenda 21

Escolar, iniciativa que s’emmarca dins de l’A-

genda 21 local de Barcelona i que promociona

el Centre de Recursos Barcelona Sostenible de

l’Ajuntament de Barcelona.

El projecte des dels seus inicis presenta tres

finalitats bàsiques:

–Implantar un Sistema de Gestió Mediam-

biental en el centre que d’una manera progres-

siva afavoreixi uns comportaments favorables

a la sostenibilitat.

–Afavorir l’educació ambiental de l’alumnat

a través de la realització d’activitats educati-

ves que de manera progressiva s’integrin en el

Projecte Curricular del Centre.

–Participar en les iniciatives de la societat

civil i de les institucions relacionades amb la

promoció de la sostenibilitat. 

EL PERQUÈ
El desenvolupament del projecte ha estat pos-

sible per l’existència d’unes condicions inter-

nes del centre que l’han afavorit. En primer

lloc, la percepció sentida per una part signifi-

cativa del professorat sobre la necessitat de

promocionar una educació ambiental de l’a-

lumnat basada en l’acció i la participació. Si l’edu-

cació ambiental ha de capacitar la població per

fer possible la seva participació en la promoció de

la societat sostenible, cal que els centres educa-

tius promocionin entre l’alumnat un conjunt d’ha-

bilitats i de valors que ho facin possible. En

aquest marc, la participació, el diàleg social i la

crítica són aspectes formatius fonamentals. 
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L’IESM NARCÍS MONTURIOL,

ESCOLA VERDA

ESCOLA SOSTENIBLE
SOCIETAT 



formalment, es va establir un sistema amb

què, junt a la participació possibilista de pro-

fessorat i alumnes, s’aconseguís avançar en el

projecte. En el gràfic adjunt se simplifica l’or-

ganització i dinàmica considerant que cada

cicle d’aquest sistema es desenvolupa al llarg

d’un curs escolar. 

En resum, la Comissió de Medi Ambient, for-

mada per alumnat i professorat, es reuneix

dues vegades a l’any per elaborar el pla anual i

la memòria del curs respectivament. A l’inici

del curs es constitueixen els grups de treball,

que se centren en cadascuna de les finalitats

del projecte. En el pla anual s’expliciten objec-

tius concrets amb accions associades que

cada grup haurà de desenvolupar. Regular-

ment, una comissió de seguiment del projecte

coordina les actuacions entre els diferents

grups de treball establint els ponts necessaris

entre les actuacions que es realitzen des dels

grups de treball. Una segona comissió vincula-

da a la campanya Escoles Verdes realitza un

seguiment extern. En aquesta comissió hi parti-

cipen representants del Departament de Medi

Ambient, del Departament d’Ensenyament, de

l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelo-

na i un assessor extern de la campanya.

EL QUÈ
A continuació, es descriuen les iniciatives dutes

a terme fins a aquests moments resultat del tre-

ball dels alumnat i professorat que formen part

de tres àmbits temàtics que deriven directament

de les finalitats del projecte citades més amunt.

Àmbit de gestió ambiental i auditoria

–L’àmbit de Gestió Ambiental i Auditoria té

com a finalitat la implantació d’un Sistema de

Gestió Mediambiental, prenent com a referèn-

cia el Reglament Europeu núm. 1836/1993. 

A tall d’exemple, una actuació concreta: Les

aigües residuals generades als laboratoris es

condueixen a un pou d’on es fa periòdicament

el mostreig i unes anàlisis posteriors. Les anà-

lisis són realitzades pels diferents grups de

cicles formatius del centre, així com també per

un alumne de Batxillerat que fa el treball de

recerca Estudi de l’ecotoxicitat de les aigües.

Els resultats ens indiquen que el tractament

de residus al laboratori s’ha realitzat de mane-

ra correcta, ja que tots els paràmetres analit-

zats estan per sota dels límits establerts pel

Reglament Metropolità. L’experiència d’a-

quest curs, en la qual hem detectat les dificul-

tats d’aquest procés, ens permet establir un

pla de millora per al curs vinent, basat en els

següents punts: representativitat de la mos-

tra, freqüència i sistema de mostreig, conser-

vació de la mostra, adaptació de les analíti-

ques a la temporització dins del disseny

curricular de cada cicle formatiu i sistema de

comunicació dels resultats.

Àmbit d’educació ambiental

Des del grup de treball d’educació ambiental,

els objectius s’encaminen a:
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Ple de la Comissió:

Aprova el Pla de

Cohesió Ambiental

(pla anual)

Formació dels

grups de treball

Constitució de

la Comissió

d’Ambientalització

(curs 97-98)

Execució del

pla anual

Seguiment

del pla anual

per la Comissió

Permanent

Memòria anual

-Accions realitzades

-Valoració

-Propostes

Reunió de la Comissió

de Seguiment de la

Campanya Escoles Verdes

Reunió de la Comissió

de Seguiment de la

Campanya Escoles Verdes

Àmbits temàtics:

Residus Energia Aigua Transport

Finalitats

1- Millorar la gestió

ambiental del centre

      (SGMA-EMAS)

2-Ambientalitzar

el currículum

3-Comunicació interna

         i externa (entorn)

Grups de treball

1- Gestió ambiental i

auditoria (residus,

energia i aigua)

2-Educació ambiental

3-Comunicació

–realitzar activitats educatives ambientals

per part del professorat i dels alumnes, 

–valorar els recursos d’educació ambiental

existents en el Centre (per exemple, els aportats

pel Programa d’Educació Ambiental de l’IMEB) i

aportar-ne de nous, 

–estudiar propostes d’ambientalització curricular 

–recollir les propostes de les comissions de

Gestió Ambiental i Auditoria i de Comunicació.

Així doncs, dins de les accions realitzades per

a la consolidació dels objectius esmentats, s’ha

realitzat un recull d’informació, de revisió de

publicacions i d’elaboració d’un fons de docu-

mentació sobre educació ambiental. S’ha infor-

mat periòdicament l’alumnat i el professorat

sobre recomanacions efectuades pels altres

grups de treball. Així mateix, s’ha participat en

diferents iniciatives d’educació ambiental (expe-

riència de metanització de matèria orgànica) i de

formació del professorat; en la realització de

diverses visites a equipaments mediambientals

i exposicions; la redacció d’un article escrit pels

alumnes; en l’ambientalització curricular a la

matèria d’anglès, entre d’altres.

Àmbit de comunicació

L’àmbit de comunicació té com a finalitat: 

–informar de l’estat del projecte els mem-

bres del centre, i 

–participar en les iniciatives externes dirigides

a la promoció de la sostenibilitat.

En aquest àmbit, s’han realitzat cartells infor-

matius de l’estat del projecte, s’està treballant

per a l’elaboració d’un butlletí intern de la comis-

sió dirigit al centre i s’han elaborat senyalitza-

cions per a les aules i els laboratoris per tal de

reduir el consum innecessari d’electricitat, així

com cartells indicatius sobre la bona utilització

dels contenidors per a la recollida selectiva.

Pel que fa a la participació en experiències exter-

nes, s’ha participat en dues jornades d’intercanvi

d’experiències escolars i en una experiència en el

barri sobre la ubicació de contenidors al carrer. 

Comissió d’Ambientalització

IES Municipal Narcís Monturiol

www.bcn.es/narcismonturiol

PER A UNA
SOSTENIBLE

«La participació, el diàleg

social i la crítica són aspectes

formatius fonamentals.» 



El 2001 se celebra l’Any Europeu de les Llengües,

organitzat pel Consell d’Europa i la Unió Europea. Casant

innovació i oportunitat, l’associació Xarxa FP, que lidera

la ciutat de Barcelona, ha llençat el repte del projecte

“Xarxa Llengües 2001”, que tot seguit us presentem.

L’OPORTUNITAT
Tenint presents aquestes consideracions, i amb la política de millorar el

perfil de la formació professional municipal, l’Ajuntament de Barcelona

ha presentat el projecte “Xarxa Llengües 2001” a la convocatòria de l’Any

Europeu de les Llengües, promogut per la Unió Europea i el Consell

d’Europa. Són “partners” del projecte les dinou ciutats europees

membres de l’Associació Xarxa FP que lidera Barcelona.

El projecte “Xarxa Llengües 2001” està adreçat als nois i noies que fan

formació professional en centres educatius de l’Ajuntament de Barcelona

i de la resta de ciutats de l’associació. L’objectiu és que l’alumnat de

formació professional es motivi per l’aprenentatge de llengües

estrangeres i, posteriorment, pugui gaudir de períodes d’immersió

lingüística tot participant en estades a empreses de les ciutats europees

membres de Xarxa

El projecte “Xarxa Llengües 2001” va resultar ser l’únic projecte

aprovat per a Catalunya, i l’únic dels aprovats per a l’estat que treballa en

l’àmbit de la formació professional.
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LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL 
VIATJA A EUROPA
L’ASSOCIACIÓ XARXA FP 

I L’ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES

T
radicionalment, un dels aspectes que caracteritzen el model de

qualitat de l’educació municipal és l’interès per incorporar l’estudi

d’una o més llengües, a banda de la pròpia. Des del nostre punt de

vista, que coincideix amb la filosofia de l’Any Europeu de les Llengües, hi

ha diversos factors que influeixen en el seu valor:

–El coneixement d’idiomes ofereix múltiples oportunitats. Ja sigui en el

camp professional, per establir relacions amb un entorn més ampli i ric,

per a la lectura i el debat posterior sobre idees innovadores, per a

l’intercanvi de materials i recursos humans amb institucions o empreses

ubicades en d’altres països; o bé per al lleure i la recreació personal, per

la possibilitat d’acostar-se a cultures diferents de la pròpia a través de la

literatura i d’altres formes d’expressió artística, per poder realitzar

viatges i acostar-se a la realitat de societats diferents... En definitiva, per

créixer i enriquir-se.

–Entendre la llengua de l’altre permet apreciar millor la persona i la

seva cultura. En un entorn canviant en què la pròpia societat es transfor-

ma per l’arribada de persones provinents de cultures diferents i en què

vivim un procés d’integració supranacional de gran abast (Unió Europea)

i una tendència a la globalització en tot el planeta, la possibilitat d’acos-

tar-se a l’altre és un valor fonamental per a la convivència i per a la cons-

trucció de la societat del demà.

–Tothom pot aprendre a parlar o comprendre un nou idioma. Les llengües,

patrimoni de les persones que les parlen, són a l’abast de qui les vulgui

aprendre, sense limitació.

–L’aprenentatge d’idiomes constitueix un procés permanent. Arribar a

dominar una llengua demana una inversió important de temps i ener-

gia, a banda dels recursos que cal esmerçar-hi. I un cop assolit aquest

coneixement, l’aprenentatge continua, perquè les llengües són vives i

canviants i perquè demanen pràctica i constància per mantenir el nivell

de coneixement i fluïdesa.

–Totes les llengües són importants i valuoses. Cada llengua és una part

fonamental de l’herència cultural d’un poble i és el canal imprescindible

de comunicació al seu si i amb l’entorn.

«La possibilitat d’acostar-se a l’altre és un

valor fonamental per a la convivència i 

per a la construcció de la societat del demà.» 

COM TREBALLEM?

El primer seminari va tenir lloc a Barcelona el passat mes de març amb la

participació de les dinou ciutats de Xarxa FP. En aquest marc, es va elabo-

rar el pla de treball a realitzar durant l’Any Europeu de les Llengües i es

va exposar a l’alumnat que n’és el públic objectiu. A més, es van establir

les bases per a un pacte ciutadà que promogui l’aprenentatge de llen-

gües estrangeres que implica diversos àmbits. La seva formalització va

ser la signatura d’un conveni de col·laboració entre les escoles munici-

pals de formació professional, diverses empreses del Consell de la For-

mació Professional i Ocupacional i onze mitjans de comunicació.

Durant l’any que ha de durar el projecte, està previst realitzar a totes

les ciutats de Xarxa FP cinquanta accions de motivació per a l’aprenentat-

ge de les llengües dirigides a mil alumnes de formació professional. A

més, un grup de cent joves participaran en estades a empreses de la Unió

Europea, la qual cosa permetrà l’aprenentatge simultani en l’àmbit lin-

güístic i professional.

D’entre el jovent que participarà en estades a l’estranger, unes 36 per-

sones provinents de les escoles municipals s’incorporaran a empreses de



les ciutats de Berlín (Alemanya), Göte-

borg (Suècia), Leeds (Regne Unit),

Colònia (Alemanya), Munic (Alemanya),

Pargas (Finlàndia), Roma (Itàlia), Rovaniemi

(Finlàndia), Tolouse (França) i Torí (Itàlia).

Les accions previstes en el projecte inclouen la

difusió de 5.000 fullets adreçats a l’alumnat de FP i editats

en les nou llengües europees que es parlen a les ciutats que participen al

projecte (català, castellà, francès, anglès, alemany, italià, flamenc, suec i

finès). Igualment, es potenciarà l’emissió de programes de sensibilització

als mitjans de comunicació i es farà difusió de la campanya a la web i la

intranet de l’Associació Xarxa FP.

PER TENIR ENCARA MÉS INFORMACIÓ
Any Europeu de les Llengües 

Amb l’Any Europeu de les Llengües 2001 se celebra la diversitat lingüísti-

ca amb el desig de promoure l’aprenentatge d’idiomes. Tant el Consell

d’Europa com la Unió Europea, que l’organitzen, estan absolutament

compromeses amb aquests dos principis fonamentals:

–La diversitat lingüística ha estat, és i seguirà sent un element clau del

patrimoni europeu. La diversitat és un dels punts forts d’Europa.

–Tots els habitants d’Europa han de tenir l’oportunitat, durant tota la

seva vida, d’aprendre idiomes. Tothom mereix l’oportunitat de treure el

profit econòmic i cultural que el coneixement d’idiomes pot generar. L’a-

prenentatge d’idiomes també contribueix a fomentar la tolerància i la

comprensió entre persones de diferents orígens lingüístics i culturals.

Associació Xarxa FP

L’Associació aplega un grup de ciutats de diferents estats amb la volun-

tat de desenvolupar estratègies que afavoreixin la qualitat de la formació

professional, la validació de capacitats adquirides en la formació en alter-

nança a les empreses i la transició al món del treball a través de la coopera-

ció, de la realització conjunta de projectes i de la potenciació d’intercanvis.

Entre els seus objectius, cal fer ressaltar el foment de la col·laboració

entre centres de formació i empreses en els entorns professionals afins a

les estratègies de cada ciutat i el foment de l’aprenentatge de les

llengües i l’adquisició de competències lingüístiques especialitzades en

entorns professionals. 

Daniel Resines 

Direcció de Formació Professional i Transició al Món del Treball

Secretari de l’Associació Xarxa FP

xarxafp@mail.bcn.es

Ciutats membres de Xarxa FP

Anvers, Barcelona, Berlín, Bolonya, Dènia, Edimburgh, Gandia, 

Gènova, Göteborg, Colònia, Leeds, Lió, Madrid, Munic, Pargas, 

Roma, Rovaniemi, Sète i Torí

Integrants del pacte ciutadà per a la promoció 

de l’aprenentatge de llengües estrangeres

Instituts i escoles municipals:

EMAV, Lluïsa Cura, Ferran Tallada, Narcís Monturiol, Joan Manuel Zafra,

Massana i Josep Serrat i Bonastre

Empreses i entitats:

Antonio Puig, S.A., Auren Auditors Consultors, S.A., 

Barnices Valentine, S.A., Bayer Hispania, S.A., 

Boehringer Ingelheim España, S.A., Levi Strauss de España, S.A., 

RACC, Secartys, Uría Menéndez Cía. d’Advocats i Siemens

Mitjans de comunicació:

Agencia EFE, Atlas Catalunya – Tele 5, diari Avui, Catalunya Ràdio, 

Com Ràdio, diari El Periódico, Grup Godó, Barcelona Televisió – BTV, 

Ona Catalana, Ràdio Nacional d’Espanya i Televisió de Catalunya

e 919 APUNTSNúm. juny-juliol 2001

«La diversitat lingüística ha 

estat, és i seguirà sent un element 

clau del patrimoni europeu.» 



Ja s’acosta, ja s’ensuma el temps de les calors, 

de l’estiu, de les vacances. Tota la comunitat educativa,

especialment professorat i alumnat, sospira per aquest

període de descans, de deixar enrere horaris, activitat

escolar, treball i normatives. Tanmateix, el temps de les

vacances escolars, pot ser educatiu? 

Com ho veuen els i les protagonistes. 

M. Teresa, Diana S. i Narciso, mestres del CEIP el Polvorí
Des de l’escola nosaltres informem les famílies de les activitats que es

poden fer, dels centres, esplais o entitats que organitzen aquest tipus

d’activitats, i, per la tipologia d’alumnat que tenim, a vegades els dirigim

a les assistents socials de la zona per tal d’aconseguir algun ajut que els

permeti fer-ne alguna. És molt important que al llarg de l’estiu els nens i

nenes facin activitats dirigides. Ja sabem que l’idoni o el més recomana-

ble seria que les famílies disposessin de temps per poder estar amb les

seves criatures, i que els pares i les mares poguessin fruir dels seus fills i

filles en aquest temps i fer activitats, visitar llocs tots plegats. El proble-

ma real és que les famílies, en general, no disposen d’aquest temps. Lla-

vors es busquen alternatives en activitats organitzades. El problema que

tenim en aquest barri, però, és que moltes famílies no disposen de mit-

jans econòmics per poder inscriure els seus infants.

La gran majoria de famílies no surten del barri, en aquest període, per-

què és un barri molt tancat i petit. Els infants passen el dia al carrer, però

ben segur que s’ho passarien millor fent activitats.

El període de vacances és un temps necessari per als infants i per al

professorat, perquè el curs escolar és llarg i dur i l’exigència del centre és

important respecte de la disciplina, de l’ordre, dels hàbits i dels horaris.

L’espai de l’estiu és un espai bo no solament pel que suposa de descans

d’aquest ritme de treball de nou o deu mesos, sinó perquè és ric educati-

vament. És un temps que els ofereix una quantitat d’oportunitats que

normalment no tenen al llarg del curs escolar. Poden descobrir altres

medis socials, altres famílies, altres amics i amigues, en uns contextos

amb més llibertat. L’estiu els ofereix una possibilitat de descobrir coses

noves, que surten de la quotidianitat. És un temps en el qual es compar-

teix i es viu d’una manera diferent. En aquest sentit, totes les activitats

que es puguin fer tenen la seva riquesa. 

Laura, de l’AMPA del CEIP el Polvorí
Les vacances, en el nostre cas, no representen un problema especial, per-

què anem a un poble de Galícia i hi passem tot l’estiu. Però hi ha moltes

famílies que com que treballen el pare i la mare tenen moltes dificultats

per solucionar aquest problema. No tothom té un poble on passar l’estiu.

Allí, els infants s’ho passen molt bé, canvien d’aires i de ritme.

Una cosa que canvia molt en aquest període és el temps que pots dedi-

car als teus fills i filles. Al llarg del curs sempre vas amb presses, amb un

horari molt marcat. A l’estiu això canvia i tenim més temps per parlar, per

fer activitats conjuntament.
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Fotografies: Tatiana D. Matthews

O COM LES VACANCES SÓN

UN TEMPS PER APRENDRE

L’ESTIU EDUCA?



El temps de l’estiu, d’altra banda, els permet de conèixer noves amis-

tats, tenir noves experiències: se’ls obre un altre món que no és l’acadè-

mic, el de restar asseguts en una cadira i escoltar.

Anna i Laura, de l’AMPA de l’IES les Corts
Jo tinc dues filles, i amb la gran no tinc problemes: llegeix tot el que se li

posa al davant, fins i tot la guia telefònica. Però a la petita l’has d’obligar.

Acabem fent un pacte cordial. 

Un altre aspecte és el dels horaris. Els nois i noies es relaxen moltíssim

en aquest període. Si no els organitzes el temps una mica, estarien tot el

dia de “panxing”. L’estiu, evidentment, pot ser un espai educatiu. Però

molt sovint les activitats organitzades no són més que un pàrquing per-

què les famílies puguin deixar els seus fills i filles.

Les amistats i els nous coneixements que fan en aquest temps són,

potser, el més important.

El que passa, a vegades, és que l’oferta d’activitats en aquest sentit és

limitada. Hauria de tenir més varietat quant a continguts.

Jordi, Begoña, Alba i Dani, alumnes de quart d’ESO, i Miriam
i Inés, alumnes de primer de Batxillerat de l’IES les Corts
Alba: Jo vaig de colònies, i després al meu poble. I a vegades vaig de viat-

ge amb els meus pares quan els ve de gust. També quedo amb els amics

pel barri.

Dani: Jo gairebé faig el mateix que ella. Darrerament, però, ja no vaig

tant de colònies com abans.

Begoña: Normalment vaig de viatge amb els meus pares i anem a

Mallorca. Quan em quedo a Barcelona, faig el típic: quedar amb els amics

i sortir una mica, i oblidar-te del curs i de l’escola i de la monotonia.

Jordi: Tot l’estiu el passo pràcticament fora, a Castelldefels. El juliol

treballo amb el meu pare a una oficina per ajudar i adquirir experiència.

La resta del temps vaig a la platja, surto amb els amics.

Miriam: Jo acostumo a anar un mes amb els pares, a l’agost, als Piri-

neus. També vaig a casa d’unes cosines i acostuma a venir una amiga del

poble. I al setembre vaig a les festes del poble.

Inés: A l’estiu vaig amb els meus pares a la platja, a Cunit, a un apartament.

El temps de les vacances és suficient.

Miriam i Inés: És clar que aquest any se’ns farà més curt, perquè hem

de fer un treball de recerca al juliol que hem de presentar al setembre.

Si tenim ganes de tornar a començar és sobretot per veure els com-

panys i companyes, després de tot l’estiu.

L’estiu també ens permet disposar de més temps per estar amb les

nostres famílies, amb els nostres pares i mares, i parlar amb ells.

Alba: Jo els veig igual que la resta de l’any. 

Dani: Doncs jo, encara els veig menys a l’estiu, perquè estàs tot el dia fora. 
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«Molt sovint les activitats organitzades 

no són més que un pàrquing perquè les

famílies puguin deixar els seus fills i filles.» 

Marc, Lucía, Juan Miguel i Belén, 
alumnes de Cicle Superior de Primària del CEIP el Polvorí
Marc: Jo vaig a un hotel, i després al meu poble, que és a Andalusia. Allí

ajudo el meu oncle, que té bestiar, i la meva àvia, a recollir tomàquets i

fruites. També jugo amb els meus cosins.

Lucía: Em quedo aquí, amb la meva àvia, fins que marxem al poble, que

també és a Andalusia. Allí vaig a la piscina, jugo amb els meus amics i

cosins. Aquí, a Barcelona, em passo el dia amb els amics i amigues del barri.

Juan Miguel: Jo vaig a Amposta uns dies. Hi tenim una casa i jugo amb

els amics i amigues. La resta del temps la passo aquí, i anem a la platja o

a la piscina.

Belén: A l’estiu em quedo aquí. Al meu carrer hi ha molts patis, i molta

gent amiga, i jugo amb elles, i algunes vegades vaig a la platja o a visitar

coses noves. De tant en tant, em veig amb els amics i amigues de l’esco-

la, perquè jo no visc al Polvorí, però hi vaig encara que no hi hagi escola.

Ens agrada fer activitats com colònies i sortides. L’estiu ens agrada, i

voldríem que les vacances fossin més llargues, encara que hi ha algunes

estones que ens avorrim.

Anna, professora de l’IES les Corts
Des del punt de vista del que actualment es fa, els nois i noies estan

massa dispersos, és a dir, disposen de moltes hores lliures i no totes les

aprofiten. Alguns tenen la motivació i l’impuls des de casa seva per fer

activitats organitzades. Però la immensa majoria passen la resta del

temps sense fer res, parlant sempre des del punt de vista acadèmic. Per

exemple, llegir. Penso que caldria que s’organitzessin l’horari del dia de

manera que disposessin d’una estona, ni que sigui curta, per llegir, sim-

plement. A l’institut els donem una llista de lectures recomanades per a

l’estiu. La lectura els pot permetre de viatjar i de conèixer altres llocs i

persones sense moure’s de casa.

El que no podem fer, i no fem des de l’ensenyament públic, és recoma-

nar-los que vagin a fer un curs a una acadèmia per reforçar coneixements,

perquè no val la pena. A l’estiu, els nois i les noies han de poder descansar.

Un altre aspecte molt important, i que pot esdevenir educatiu en

aquest temps d’estiu, són les activitats esportives. I després hi ha tot el

relacionat amb el coneixement del territori. Em sembla molt important

que el coneguin i que puguin valorar-lo, respectar el patrimoni.



Arcadi Oliveras
Professor del Departament 

d’Economia Aplicada. Universitat

Autònoma  de Barcelona.

Vicepresident de Justícia i Pau.

juspau@pangea.org



És la paraula de moda. Un comodí, un concepte que dia

a dia va emplenant el nostre quotidià i que, vulguem 

o no afecta les nostres vides. Aquest mes de juny s’ha

fet prou present a la nostra ciutat, primer amb la

convocatòria d’una cimera del Banc Mundial i després

amb la seva cancel·lació. Us proposem unes petites

reflexions i algunes propostes d’actuació  

des del camp de l’educació.

cal afegir-hi la voracitat de les companyies transnacionals, la xacra del

deute extern i la fugida de presumptes recursos públics per mitjà dels

paradisos fiscals. A la pobresa de la majoria de les poblacions del Tercer

Món, s’hi hauran de sumar els exclosos generats per la globalització als

països del Nord.

Tanmateix podem pensar perfectament que, malgrat ésser un fenòmen

inexorable, la globalització és també un fenòmen transformable si som

capaços de conjuminar l’acció política amb l’acció social i l’acció individual.
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GLOBALITZACIÓ:
REFLEXIONS I
PROPOSTES D’ACCIÓ

G
lobalització és un mot d’origen anglosaxó que de mica en mica

s’ha anat imposant a les llengües  llatines. En certa manera equi-

val al seu propi contingut, és a dir, a una forma d’organització de

la vida econòmica i social que, nascuda també entre Anglaterra i els

Estats Units, es va estenent per la resta del món. 

Simplificant molt podríem dir que la globalització és l’actual fase del

capitalisme i que es tracta d’un fenomen d’avenç inexorable. Les seves

característiques són molt variades però les podríem resumir dient que el

comerç internacional ha crescut desmesuradament, que les companyies

transnacionals i les seves noves formes jurídiques –joint ventures, fran-

quícies, subcontractacions– han convertit el món en el seu camp d’actua-

ció natural, que l’especulació financera  facilitada per la llibertat de movi-

ment de capitals i per la informació a l‘instant han transformat el planeta

en un gran casino, i que simultàniament els estats renuncien –de bon

grat o per força– a les seves facultats d’ordenació de l’economia, de

prestació de serveis socials i de redistribució de la renda.

Curiosament, però, en aquest paradís liberalitzador alguns aspectes

queden més intervinguts que mai. Les tecnologies, per exemple, són

gelosament guardades pels seus posseïdors, lògicament els països del

Nord, que tanmateix han utilitzat sovint els coneixements dels països del

Sud –llavors, plantes medicinals, “cervells emigrats”– per tal d’aconse-

guir-les. Igualment, i malgrat els actes de fe en l’economia de mercat,

sembla que no s’hi creu del tot  i s’aproven lleis d’estrangeria que frenen,

retarden i compliquen uns moviments de població que s’acabaran pro-

duint per raó dels desnivells de renda i de creixement demogràfic. Final-

ment, hi ha un tercer tipus d’intervenció, més subtil però gens menyspre-

able: les estructures militars es dediquen sobretot –es diguin com es

diguin– a la defensa d’un sistema econòmic que privilegia el benestar

material de mil milions de persones enfront de la resta de la humanitat.

El resultat de tot el funcionament esmentat no resulta pas gens posi-

tiu: tota vegada que a les relacions comercials, majoritàriament injustes,

«Podríem dir que la globalització és

l’actual fase del capitalisme i que es tracta

d’un fenomen d’avenç inexorable.»

A nivell polític ens cal pensar en noves formes de governabilitat mun-

dial capaces de regular tot allò que ja se’ls ha escapat als estats: control

mediambiental, de les transnacionals, dels fluxos financers, reequilibris

de renda, etc. Però cal pensar-hi des de la clàssica forma de distribució

de poders: un legislatiu capaç de democratitzar les actuals formes “diri-

gistes” dels organismes internacionals; un executiu que, tenint sempre

present el principi de la subsidiarietat, disposi tanmateix d’un poder que

el situï per damunt de les transnacionals i dels estats poderosos del

món; i un judicial amb facultats per enfrontar-se als delictes polítics i

econòmics que no puguin ser assumits pels estats.

A nivell social la transformació ja ens ha estat suficientment mostrada

en els darrers mesos. Les mobilitzacions arreu del món en ocasió de les

grans cimeres significaven dues coses importants: que als ciutadans no

els agrada l’actual globalització i que tampoc els agrada la forma en què

aquesta globalització és tractada pels organismes internacionals, gens

democràtics, que avui en dia s’encarreguen d’administrar-la. Cal seguir



avançant en aquesta direcció i cal també perfeccionar-la localment i sec-

torialment. Localment mostrant la preocupació per l’impacte que una

transnacional, una actuació mediambiental, una política comercial, etc.,

pugui tenir-hi. Sectorialment, entenent que la transformació de la globa-

lització permet també treballar-hi en àmbits concrets, com ens demostra,

per exemple, Greenpeace quan centra la seva lluita en el medi ambient,

Amnistia Internacioal quan ho fa en els drets humans, ATTAC (Associació

a favor de la Taxació de les Transaccions i per l’Ajut al Ciutadà) quan

demana la taxació de les transaccions financeres especulatives i la desa-

parició dels paradisos fiscals, etc.

A nivell individual és probablement on sorgeixen els compromisos més

dotats de contingut pedagògic. Sense voluntat exhaustiva ens permetem

presentar alguns plantejaments de fons i alguns suggeriments d’acció.
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«La globalització és també un fenòmen

transformable si som capaços de 

conjuminar l’acció política amb l’acció social 

i l’acció individual.»

Entre els plantejaments de fons podriem destacar:

– Valorar més l’ésser que el tenir, i clarificar l’aboluta manca de relació

entre la possesió i la felicitat.

– La necessitat d’implicar-nos en els afers col·lectius.

– La responsabilitat d’aprendre a llegir entre línies.

– La consciència que el planeta no és pas nostre, sinó que ens ha estat

prestat durant una generació.

– El deure que tenim a no perdre mai l’esperança.

Entre els suggeriments d’acció valdria la pena esmentar:

– L’austeritat obligada per la incapacitat de la majoria dels habitans

del planeta d’obtenir els nostres nivells de consum.

– El consum crític, analitzant que hi ha darrera de cada producte, i la

pràctica del comerç just.

– Les inversions en fons ètics i en bancs alternatius.

– L’acolliment migratori.

– La pràctica de diferents formes d’objecció de consciència i, en espe-

cial, de l’objecció fiscal a les despeses militars.

Es tracta, en resum, de retornar l’economia als seus valors incials:

posar-se al servei de les necessitats de les persones i no pas de la conse-

cució del lucre. 



Un grup d’antics i antigues alumnes

dels Grups Escolars del Patronat 

de l’Ajuntament de Barcelona 

van aplegar-se ara fa sis anys per

tal de mantenir vius i actius 

el record i l’esperit de l’escola 

de la seva infantesa, i la tasca de

lluitar contra l’oblit d’una pràctica

escolar innovadora i pionera, 

com en el seu moment van

representar les escoles municipals. 

L
a difusió dels principis pedagògics que

presidiren la creació i el funcionament

dels Grups Escolars del Patronat de l’Ajun-

tament de Barcelona, entre 1922 i 1939, així com

la tasca dels seus creadors i creadores i dels

pedagogs i pedagogues que hi exerciren el seu

mestratge, és l’objectiu principal que es va plan-

tejar l’associació en el moment de constituir-se.

Un dels motius que van propiciar el seu ori-

gen, potser el més important i el que va possi-

bilitar el naixement de l’associació, va ser la

conservació dels vincles d’amistat i compa-

nyonia entre els i les ex-alumnes i el professo-

rat d’aquelles escoles. D’entre les activitats

que desenvolupen, destaquen les trobades,

excursions, sortides i altres activitats culturals

i de lleure que realitzen els socis i sòcies, i tota

la tasca de conservació i difusió dels principis

pedagògics de les escoles del Patronat, sem-

pre mantenint vius i desperts els records i les

anècdotes, sovint senzilles i quotidianes. Com

a petit exemple d’aquesta tasca, us presentem

una experiència que il·lustra i rescata de l’oblit

el que representaven aquestes escoles.

APRENENTS DE DEMOCRÀCIA
Una de les coses més rellevants de les escoles

del Patronat Escolar de Barcelona era que ja

iniciaven, ensenyaven i orientaven els infants

cap a la democràcia. De quina manera? Cada

grup escolar ho feia segons el criteri del direc-

tor i el professorat, però sempre amb la inten-

ció que l’alumnat comprengués el sentit del

que era i volia dir el concepte de democràcia.

Aquest principi l’il·lustra l’experiència del

Grup Escolar Pere Vila, on es va constituir una

junta elegida per totes les classes. Aquesta

Junta estava precedida per una reunió en què

participava tot l’alumnat i durant la qual es

fixava l’ordre del dia, que recollia tot el que es

creia que calia comunicar.

Aquest procés començava amb unes explica-

cions que el professorat feia a cada classe per

tal d’orientar l’alumnat en la forma més ade-

quada d’escollir el company o companya més

adient als diferents càrrecs. L’elecció final era

individual i cadascú havia de valorar segons

les aptituds i el caràcter del noi o la noia que

havia d’exercir el càrrec. La Junta la formaven
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MEMÒRIA VIVA 
DE L’ESCOLA
EX-ALUMNES I AMICS DEL PATRONAT ESCOLAR

«Una de les coses més

rellevants de les escoles del

Patronat Escolar de Barcelona

era que ja iniciaven,

ensenyaven i orientaven els

infants cap a la democràcia.» 

un director o una directora, un tresorer o una

tresorera, un secretari o una secretària i un

bibliotecari o una bibliotecària. Aquest darrer

càrrec tenia fins a sis ajudants per poder com-

plir la seva missió.

La finalitat d’aquesta junta era organitzar

excursions, jocs col·lectius i activitats esporti-

ves; adquirir llibres i revistes per a la bibliote-

ca; celebrar conferències; organitzar l’ajuda

mútua, i practicar el bé desinteressadament.

La Junta era elegida per tot l’alumnat a partir

de cinquè curs i es renovava cada any, la sego-

na quinzena del mes de setembre. Cada primer

dissabte de mes es reunia aquella assemblea

general d’alumnes, i la Junta, si ho creia conve-

nient, podia convocar-la abans del dia previst.

L’equip directiu i el professorat assistien a

aquestes reunions, però no hi prenien part:

només escoltaven i miraven que el procés

seguís el camí més profitós per a tothom,

orientant l’alumnat si era necessari. Així, de

manera senzilla i pràctica, introduïen i forma-

ven en els principis democràtics.

Un dels fruits del treball d’aquella associa-

ció va ser la redacció d’uns reglaments gene-

rals i d’uns d’específics per a la biblioteca,

amb el catàleg de tots els llibres de què dispo-

sava. Aquests dos documents es conserven

com un tresor, com el llegat viu d’un temps i

d’una trajectòria que, tot i poder-nos 

semblar molt llunyans, ens parlen 

en uns llenguatges molt propers. 

Dolors Palet

Ex-alumnes 

i Amics del Patronat Escolar



Quins són els objectius que es 

planteja el projecte?

P.M.: Els objectius del projecte serien, d’una

banda, conèixer la realitat dels i de les joves que

fan un gran ús del carrer i donar suport i oferir

recursos a aquesta població i acompanyar-los.

També es mira de fer un treball de prevenció

des de la relació educativa, que per nosaltres

és la clau del projecte.

Quins aspectes prioritzeu més en la vostra

intervenció, els de la inserció laboral o els de

la inserció social?

P.M.: Quan parlem d’inserció, d’alguna

manera implícitament és clar que hi ha una

exclusió o unes dificultats d’incorporació

social. Aquí cal anar amb molt de compte, per-

què certament no tot el jovent que s’està al

carrer es troba en un procés d’exclusió. Alguns

sí que estan en risc. El que sí que és important

és tota la tasca de prevenció, promoció i suport.

I en alguns casos, sota demanda, sí que es fa un

treball d’inserció més especialitzat. 

P.C.: Les demandes amb què ens trobem,

per exemple, entre la població autòctona són

de tipus judicial, penal; en canvi, entre la

població algeriana, són més de tipus jurídic,

pel tema dels papers, o entre la població

dominicana i marroquina, de tipus de forma-

ció, per adquirir competència lingüística... 

Quin és el perfil i la tipologia dels i de les

joves als quals us adreceu?

P.C.: És bastant difícil de fer un perfil únic de

les persones amb les quals treballem. Amb qui

s’ha contactat i s’està fent un seguiment més

acurat són joves que es troben en una situació

Carrer i joves: si pensem en 

el Casc Antic de Barcelona, poden

resultar un binomi inquietant.

Des de molts àmbits, han estat i són

motiu de preocupació social. 

Hem volgut conèixer de primera mà

una experiència de treball molt

interessant i suggeridora, 

amb un abordatge jove i que es

planteja un treball a llarg termini,

que de ben segur donarà resultats.

Aquest és el resum d’una llarga 

i engrescadora conversa.
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“DONEM SUPORT ALS

JOVES DEL
CASC ANTIC”

PILAR CAMBRA I PERE MARÍN,

COORDINADORS DEL PROJECTE 

Ens podeu definir breument el marc i el con-

text on es desenvolupa el projecte que esteu

portant a terme?

Pedro Marín: El projecte s’emmarca en la

confluència de diverses entitats i agents

socials que donen lloc a l’Associació d’Entitats

pel Pla Integral del Casc Antic. Es tracta d’una

plataforma que aplega 45 entitats del territori,

que volen treballar conjuntament pel desenvolu-

pament del barri de manera integral. La formen

entitats de tot tipus: veïnals, socials, de comer-

ciants, culturals... L’associació està organitzada

per àrees de treball: cultura i lleure, social, pro-

moció econòmica, urbanisme, infància i joves,

que és d’on surt el projecte. El que pretén el Pla

Integral en el seu conjunt és la participació de la

gent, sumar esforços per detectar problemes i

oferir projectes que ajudin a resoldre’ls. 

A qui s’adreça i per què?

P.M.: En el cas dels i de les joves, estem par-

lant del territori del Casc Antic i d’una necessi-

tat detectada des de la comissió de joves del

Pla Integral, que és la dels joves i de les joves

que s’estan al carrer, que en fan un ús impor-

tant, que es troben en una situació d’inactivi-

tat i que no coneixen els recursos del territori i

estan desvinculats de la realitat associativa.

Pilar Cambra: La franja d’edat a la qual ens

adrecem és la de setze a vint-i-cinc anys.

Representen el grup majoritari d’entre el

jovent que s’està al carrer. Ens interessa molt

saber per què estan fora de la xarxa associati-

va, donat que en el Casc Antic hi ha moltes

entitats que treballen amb joves, i s’observa

un buit: per què molts no arriben a les enti-

tats? No oferim el que estan esperant? 



de risc. El projecte té una visió més global per

a la gent jove, però la realitat i la intervenció

ens restringeixen els grups. També cal tenir en

compte que aquest és un projecte que tot just

vam arrencar a l’octubre: la fase diagnòstica

va ocupar una bona part a l’inici i en molts

casos encara s’està en una fase de coneixe-

ment de la situació.

P.M.: El projecte i la tasca dels educadors no

és una tasca de franctiradors; no es tracta de

fer una intervenció desarrelada, sinó d’estar

integrats en el que és el territori. Llavors, de la

mateixa manera que hi ha una funció molt clara

de treball en el carrer amb els i les joves, també

hi ha un treball molt important de suport a les

entitats, en el sentit que es facin presents al

carrer, perquè el jovent les conegui. Seria un tre-

ball més aviat comunitari, que és tan important

o més que el treball que es fa amb la gent jove. 

Tot i que és un projecte d’intervenció

adreçat a grups de joves de carrer, en quins

casos es decideix fer una intervenció individual?

P.C.: El projecte, més que adreçar-se als grups,

vol treballar amb els i les joves en el seu conjunt.

El jovent, quan és al carrer, està en grups. En

molts casos, més que de grups d’amics, es trac-

ta de grups de supervivència. En aquest sentit,

la funció de l’educador és estar present i conèi-

xer el grup per anar motivant i generant canvis.

La tasca concreta individual s’inicia quan un

jove o una jove fa una demanda. A partir d’aquí

es dissenya un projecte educatiu individual amb

el seguiment i les derivacions corresponents.

Expliqueu-nos breument com us acosteu a

un grup i de quina manera l’abordeu.

P.C.: En primer lloc, es tracta d’anar als llocs

on es troben, amb la visió que aquell és el seu

territori, que estan ocupant un espai públic. L’e-

ducador arriba, planta la seva “bandereta” i

passa les hores, un dia, dos dies... fins que el

jove o la jove s’apropa a ell, pregunta, i a partir

d’aquí es comencen a generar demandes. La

manera de fer el contacte és aquesta, sense

forçar el moment, deixant que les coses flueixin

per si soles. Si es força el contacte, pot haver-hi

un rebuig, perquè estàs violant el seu espai.

P.M.: L’educador ha de formar part del mobi-

liari urbà. Ha de ser allà, estar-hi present i espe-

rar que els nois i noies facin el contacte. També

cal dir que aquesta tasca s’ha vist afavorida per

dues variables. D’una banda, el fet que s’ha
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«El projecte i la tasca dels

educadors no és una tasca de

franctiradors; no es tracta de 

fer una intervenció desarrelada,

sinó d’estar integrats en el que

és el territori.» 

Pere Marín

32 anys. Treballador social per formació 

i educador per experiència i vocació. 

Fa dotze anys que formo part d’Adsis: 

un moviment cristià i solidari de presència 

i treball amb els joves. La meva experiència

professional dels darrers anys és la

coordinació i la gestió educativa de

projectes de formació per al treball amb

joves en risc. Visc al Casc Antic, un barri 

on hi ha molta vida, molta il·lusió i treball 

a fons perdut de molta gent i una gran

riquesa cultural amb gent d’arreu del món. 

Pilar Cambra

23 anys. Educadora social. Vaig començar

en el món associatiu fa cinc anys.

Actualment combino la coordinació 

del projecte amb tasques d’educadora 

en el temps del lleure amb adolescents 

(al Centre Obert Paraula de la Fundació

Adsis). El sector professional que 

em crida més per treballar són els i les

adolescents a l’àmbit no formal. 

Quan tinc temps lliure aprofito per llegir,

escoltar música de tot tipus i, 

si puc, fer una escapadeta 

a la muntanya per carregar-me d’energia.

Per a vosaltres, el

JOVENT DEL CASC ANTIC…

…de quin color és? Vermell

…quin dia de la setmana és? Dissabte

…quina estació de l’any és? Finals de 

primavera, 

principis d’estiu

…quina part del cos

humà representa? El cor

…quin menjar és? La paella

…quina beguda és? Un trifàsic

…quin sentiment és? Malenconia i 

afany de viure

Com explicaríeu com  és el 

jovent del Casc Antic 

a un ésser vingut 

d’una altra galàxia? Passeja’t 

pel barri 

i coneix-los

anat corrent la veu sobre l’existència d’aquesta

figura i, d’altra banda, que un d’aquests educa-

dors és marroquí i parla àrab i té gran facilitat

per entrar en contacte amb joves d’aquestes

llengües. Perquè un dels temes més impor-

tants és el de generar confiança entre el

jovent. Els educadors no són policies, ni

vénen a fiscalitzar el que fan al carrer. La seva

funció, més aviat, és esdevenir una mena de

mirall de la seva situació, sovint precària, per

després proposar alternatives. 

Com penseu que cal enfocar el treball con-

junt amb d’altres agents implicats del territori

que estiguin treballant també amb aquests i

aquestes joves?

P.M.: En primer lloc, detectem que hi ha un

gran desconeixement mutu entre joves i enti-

tats. I pensem que cal avançar i posar-los en

contacte. Tot just estem entrant en la fase de tre-

ball amb les entitats, perquè fins ara ens hem

dedicat molt especialment a conèixer la realitat

del jovent al qual dirigim el projecte, el treball de

carrer. En aquest sentit, caldrà sensibilitzar sobre

la realitat d’aquesta població a les entitats, asso-

ciacions i agents socials del territori. L’altre ves-

sant del treball amb el teixit social se centra a

motivar perquè aquest es faci present al carrer. 

En el temps que porteu d’intervenció, quins

canvis heu percebut en el territori i en els

grups de joves?

P.C.: Un ha estat l’assimilació de la figura de

l’educador com a part integrant del territori. En

aquest sentit, ha estat molt interessant la per-

cepció de la seva figura com a mediador, i no

solament entre els i les joves, sinó també amb el

veïnat, per exemple. També s’està guanyant a

trencar aquella imatge del carrer com una cosa

dolenta: és, en molts casos, l’espai de socialit-

zació de nois i noies. El carrer té una sèrie de

valors, de normes, que cal que siguin respectats.

P.M.: Les entitats comencen a fer-se pre-

sents al carrer, ocupant de manera natural

l’espai de trobada, oferint activitats sanes i

amb una orientació educativa, amb valors de

fons, sense perdre de vista el que té el carrer

de positiu. El carrer té coses dolentes, però

també aspectes molt positius.

Voleu afegir alguna cosa més?

P.M.: Tot aquest plantejament, però, és molt

a llarg termini, és un plantejament de crear rela-

cions. Això és un problema, però és l’única

manera de treballar amb unes certes garanties.

Treballar d’una altra manera és com fer-ho sense

fonaments. I és clar que els educadors podrien

fer un treball més “assistencial”, però no es trac-

ta d’això. Treballar amb un plantejament d’a-

quest tipus i voler resultats immediats és molt

difícil. Però pensem que és el camí més vàlid.

Patrici Hernández



ESCOLES M
UNICIPALS DE M

ÚSICA: 

EDUCACIÓ I CULTURA PER A TOTHOM

Quan: Del 2 al 6 de juliol. 

On: Recinte de l’Escola 

Industrial. CFA Can Batlló. C/Urgell, 187. 

Organitza: Àrea d’Educació. Diputació de Barcelona.

Adreçat a: Responsables polítics, tècnics i tècniques

d’educació i cultura, professorat i alumnat de les escoles

municipals de música. 

Tema: Fòrum de reflexió i formació sobre les escoles

municipals de música. 

Oferta: 11 cursos, 14 experiències i diverses activitats obertes. 

Preus: Des de 15.000 ptes. 

Matrícula: Des del maig fins a l’inici dels cursos.

bravocc@diba.es

32 CURSOS D’EXPRESSIÓ, 

COMUNICACIÓ I P
SICOMOTRICITAT

Quan: Del 2 al 13 de juliol. On: Escola Municipal 

d’Expressió i Psicomotricitat. C/Cisell, 15. 

Organitza: Escola Municipal d’Expressió i Psicomotricitat.

Institut d’Educació. 

Adreçat a: Professorat de Barcelona, Catalunya, 

la resta de l’Estat i l’e
stranger. 

Tema: Expressió, psicomotricitat, creativitat i comunicació.

Oferta: 88 cursos i diverses activitats obertes. 

Preus: Des de 9.000 ptes.

Matrícula: Des del 28 de maig fins a l’inici dels cursos.

www.bcn.es/IMEB/expressio
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COM MANTENIR-SE 

36 ESCOLA D’ESTIU DE ROSA SENSAT

Quan: Del 2 al 13 de juliol. On: Recinte de l’Escola Industrial. C/Urgell, 187. 

Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Adreçat a: Professorat de Barcelona, Catalunya, 

la resta de l’Estat i l’estranger. 
Tema: L’educació de la llibertat.
Oferta: 159 cursos i altres activitats diverses.

Preus: Des de 8.500 ptes. Matrícula: Des del 7 de maig fins al 15 de juny.

www.rosasensat.org

ESCOLA D’ESTIU BLANQUERNA-2001

Quan: Del 2 al 13 de juliol. On: Facultat de Psicologia 

i Ciències de l’Educació Blanquerna. C/Císter, 34.

Organitza: Facultat de Psicologia i Ciències 

de l’Educació Blanquerna. 

Adreçat a: Professorat de Barcelona, Catalunya, la resta de

l’Estat i l’estranger, persones estudiants i universitàries. 

Oferta: 146 cursos i altres activitats diverses.

Preus: Des de 8.500 ptes. 

Matrícula: Des del 28 de maig fins a l’inici dels cursos.

www.blanquerna.edu

28 ESCOLA D’ESTIU DE SECUNDÀRIA

Quan: Del 3 al 14 de juliol. On: Facultat de Pedagogia 

de la UB. Campus Vall d’Hebron. Pg. Vall d’Hebron, 171.

Organitza: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Adreçat a: Professorat de secundària, mestres i altres

persones interessades. 

Oferta: 117 cursos.

Preus: Des de 6.500 ptes. 

Matrícula: Des del 5 de juny fins a l’inici dels cursos.

www.cdlcat.es



ELS JULIOLS 2001
Quan: Del 2 al 20 de juliol. 
On: Campus Plaça Universitat UB i Palau de les Heures. Organitza: Vicerectorat d’Activitats 
i Promoció Cultural de la UB. 
Adreçat a: Públic en general, persones estudiants
universitàries, diplomades i llicenciades, 
professionals de qualsevol àmbit. 
Oferta: 47 cursos i altres activitats diverses. 
Preus: Des d’11.700 ptes.
Matrícula: Des del 7 de maig fins al 5 de juliol.
www.ub.es/juliols

9 CURSOS D’ESTIU 
DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT
Quan: Del 2 al 6 de juliol. 
On: INEFC-Centre de Barcelona. Av. de l’Estadi, s/n.
Organitza: INEFC-Barcelona. 
Adreçat a: Professionals i estudiants de l’àmbit 
de l’educació física i l’esport. 
Oferta: 34 cursos i activitats complementàries. 
Preus: Des de 12.000 ptes. 
Matrícula: Des del 8 de maig fins al 22 de juny.
www.inefc.es

CURSOS D’ESTIU D’IDIOMES 2001

Quan: Del 2 al 27 de juliol. 

On: Av. Drassanes, s/n.

Organitza: Escola Oficial d’Idiomes.

Departament d’Ensenyament 

Adreçat a: Públic en general.

Oferta: 33 cursos i altres activitats diverses.

Preus: Des de 36.100 ptes. 

Matrícula: Des del 28 de maig. 

www.eoibd.com
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Juliol és el mes de les Escoles

d’Estiu del professorat. 

De ben segur que si treballeu

en una escola, quan llegiu

aquestes línies estareu

participant en alguna de 

les propostes que aquí es

presenten. Us relacionem

l’oferta que ara mateix 

s’està desenvolupant a la

ciutat de Barcelona. Bon

moment, doncs, per renovar 

i recarregar les piles de 

cara al curs vinent!

EN FORMA!
QUASI TOTA L’OFERTA
D’ESCOLES D’ESTIU 
DE LA CIUTAT

CURSOS D’ESTIU D’IDIOMES 2001

Quan: Del 2 de juliol al 2 d’agost. 

On: Edifici Central UB, plaça Universitat, i Facultat

d’Econòmiques UB, Diagonal, 690. 

Organitza: Escola d’Idiomes Moderns de la UB. 

Adreçat a: Públic en general amb titulació de

Batxillerat/COU. 

Oferta: 46 cursos.

Preus: Des de 42.000 ptes. 

Matrícula: Des del 5 de juny fins a l’inici dels cursos.

www.eim.ub.es



–La transparència en el procés de preinscripció, que implica donar a

conèixer amb antelació a l’inici del procés l’oferta de places per a cada un

dels centres, exposar el cost de l’escolarització i de les activitats

complementàries i extraescolars en els taulells d’anunci de les escoles... 

–La representació i les funcions de les comissions d’escolarització i la

necessitat de la seva existència durant tot el curs per fer front a les

incidències de l’anomenada “matrícula viva”, i promoure un pla

d’acolliment i de redistribució de l’alumnat per necessitats educatives

especials i per necessitats d’origen social o cultural.

–Evitar una situació de desigualtat entre l’escola pública i l’escola

concertada pel que fa al procediment específic d’admissió de l’alumnat

del primer curs de l’ESO.

–Oferta de llocs escolars i la modificació de grups i les atribucions

sobre aquest aspecte de les comissions d’escolarització. 

Aquests posicionaments han anat consolidant uns criteris que s’han

tornat a posar en evidència i a renovar amb motiu de la promulgació del

nou decret. Ja és tradició en l’actuació del CEM donar a conèixer a l’Admi-

nistració educativa els documents que es generen a partir de les refle-

xions i, com és obvi, demana que els tinguin en consideració.
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LES EXPECTATIVES DEL 

NOU DECRET DE PREINSCRIPCIÓ

El Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEM), 

més que aportar aquí l’anàlisi dels elements 

favorables o desfavorables del nou Decret d’admissió

d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons

públics, que, coherent amb la tasca realitzada sobre

aquest tema, ja ha fet, el que vol és posicionar-se, 

fent unes consideracions i demanant explicacions. 

El CEM s’uneix a altres veus que també s’han 

pronunciat en el mateix sentit.

«...S’ha de creure en la participació,

s’ha de saber i voler escoltar, i la comunitat

escolar ha d’obtenir les explicacions 

i justificacions corresponents.»  

LA PARTICIPACIÓ: UN CAMÍ AMB DUES VIES
La comissió que treballa aquests temes al Consell Escolar Municipal

lamenta que les reflexions i les anàlisis efectuades pels òrgans de

participació de la comunitat educativa hagin estat objecte de tan poca

consideració per part del Departament d’Ensenyament, ja que no han

quedat pràcticament recollides en el decret publicat. Tampoc el dictamen

preceptiu efectuat per l’òrgan de màxima participació, com és el Consell

Escolar de Catalunya, ha estat recollit en el decret.

El CEM recorda la dedicació i el seguiment que des del Consell Escolar

Municipal de Barcelona s’ha efectuat sobre la normativa d’admissió dels

alumnes i la preocupació explicitada al llarg del temps per intentar incidir

en la millora del procés. 

Tot i que el CEM és un òrgan de consulta i assessorament i en cap cas les

seves propostes són vinculants, considera que l’Administració educativa,

coneixedora de la tasca realitzada en aquest camp per part del CEM, hauria

QUI ESCOLTA ELS 
CONSELLS ESCOLARS?

A
bans d’iniciar-se el procés de preinscripció d’enguany, el

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que

és l’Administració competent per fer-ho, va publicar un nou Decret

d’admissió d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics.

Era un compromís adquirit per la consellera poc després d’haver

assumit el càrrec. Aquest era un decret molt esperat, en el qual des de

molts sectors de la comunitat educativa s’havien dipositat moltes

expectatives perquè es considerava que havia de resoldre molts dels

temes de fons que avui pateix l’organització del sistema educatiu català. 

Segurament, s’esperaven massa coses, que un decret d’aquestes

característiques tampoc no pot resoldre, i, com sol passar quan s’espera

molt d’una cosa i no respon a les expectatives creades, la decepció és

molt gran. La reacció de molts sectors no s’ha fet esperar i hi ha hagut

pronunciaments negatius des de molts llocs.

ESCOLTAR LA COMUNITAT EDUCATIVA, 
EXERCIR EL DRET A LA PARTICIPACIÓ
Com és sabut, la participació en els consells escolars s’exerceix a través

d’una acció voluntària, basada en un desig de participar, d’incidir i de

corresponsabilitzar-se en la qualitat de l’ensenyament. En l’abordatge

dels diferents temes, el CEM realitza un procés d’anàlisi, de reflexió, de

discussió i de consens entre les diferents persones membres de la comu-

nitat escolar que representen els diversos sectors de l’ensenyament. 

En relació amb el contingut de la normativa, el CEM i els CED s’han pro-

nunciat en anteriors ocasions i han creat una posició, ja coneguda, sobre

diversos aspectes: 



d’haver donat una resposta raonada als diferents informes presentats

sobre el tema. Aquesta manca de resposta sistemàtica es viu com un

menyspreu als òrgans de participació, d’entre els quals el CEM és un

exponent paradigmàtic.

Els consells són la representació de la comunitat escolar a cada territori.

Representen, per tant, un potencial important per establir diàleg, consens;

per explicar-se i fer-se entendre, i per això sorprèn que l’Administració no ho

valori així i perdi l’oportunitat per poder portar a terme una política educati-

va que compti amb la màxima implicació dels agents més directes.

És evident que, per trobar la complicitat i implicar la comunitat educa-

tiva, primer s’ha de creure en la participació i que el joc participatiu i

democràtic és beneficiós per a la cohesió social i educativa i que la propi-

cia. Després s’ha de saber i voler escoltar i, en qualsevol cas, si no es

coincideix en els plantejaments, cosa perfectament plausible, la comunitat

escolar ha d’obtenir les explicacions i justificacions corresponents per

entendre —encara que no es comparteixin— els motius de l’actuació. 

Des del nostre punt de vista, considerem que aquesta és l’actuació

correcta i la consideració que la comunitat escolar d’aquest país es

mereix. La incorporació de la participació en el sistema escolar es va

viure, en el seu moment, com una conquesta democràtica; per això és

important que es mantingui viva i que s’alimenti i revitalitzi a partir de

l’exercici de la pràctica. 

Carme Turró 

Secretària del Consell Escolar Municipal de Barcelona

cembcn@hotmail.com

EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
I ELS CONSELLS ESCOLARS DE DISTRICTE; 
EL SEGUIMENT SOCIAL DE LA PREINSCRIPCIÓ
El Consell Escolar Municipal és un òrgan de participació de la comunitat

escolar de la ciutat de Barcelona. S’hi accedeix a través d’un complex

procés electoral en què el sistema legal legitima la seva representació.

El marc constitucional estableix la participació com un valor fonamen-

tal del sistema escolar a tots els nivells, des dels centres docents fins

a l’àmbit de l’Estat.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona —format per un consell de

ciutat i un consell representant de cada un dels districtes— des de sem-

pre (i l’any 2000 va celebrar el desè aniversari de la seva constitució) ha

fet un seguiment acurat dels diversos aspectes relacionats amb la preins-

cripció, tant dels aspectes normatius com de la fase prèvia i informativa

de cada període en concret, i de la participació directa des del sector de

pares i mares en les diverses comissions d’escolarització, d’àmbit de ciu-

tat i de districte, a més de fer informes que han incorporat propostes de

millora del procés.
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«Com sol passar quan s’espera molt d’una

cosa i no respon a les expectatives creades, 

la decepció és molt gran.» 



El curs 2001-2002, Barcelona comptarà amb la tercera

Escola Municipal de Música. Serà a l’edifici de Can

Ponsic, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. La Fundació

l’Arc Música ha obtingut, després d’un concurs públic, 

la concessió d’aquest servei. 

Creiem que assegurar la dignitat dels éssers humans podria consistir a

superar el tradicional “aprenentatge de manteniment” per convertir-lo en

innovador i creatiu. Aquest aprenentatge innovador requereix la partici-

pació conjunta de mestres i alumnat: per a tots és escola d’educació. Pro-

curem practicar un ensenyament creatiu i lliure, amb capacitat de buscar

sempre nous aspectes per enriquir l’ambient que respirem. Moltes vega-

des, els fracassos escolars es donen perquè hi ha hagut una excessiva

dosi d’instrucció sense tenir en compte la formació. El nostre interès com

a educadors és ser capaços de despertar la curiositat de l’alumnat, aju-

dant-lo a pensar, a sentir i a descobrir; i si ho aconseguim, l’aprenentatge

està assegurat i el rendiment serà un plaer i no una obligació.

Finalment, no es pot concebre una escola de música tancada al seu

entorn, al barri, a altres institucions educatives, a la ciutat i, en darrer

terme, al món. 

Entenem l’escola de música com una institució oberta, permeable i en

contacte i intercanvi continus amb el seu entorn, amb una clara voluntat

de projectar-se a la societat, de fer partícips els altres de la pròpia capa-

citat de gaudir de la música i de col·laborar amb aquelles causes que

necessitin suport i solidaritat. 

Tots aquests principis són alhora raons poderoses perquè l’escola de

música sigui una institució pública a l’abast de tota la ciutadania. 

Mireia Hernández 

Directora de l’Escola Municipal de Música Can Ponsic
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LA FUNDACIÓ L’ARC MÚSICA I LA NOVA 

L
a Fundació l’Arc Música ha presentat un projecte de futur que neix

com a conseqüència del camí recorregut al llarg de trenta-quatre

anys per l’Escola de Música l’Arc. Aquesta escola va ser fundada

l’any 1967 per Maria Dolors Bonal, en un context ben diferent de l’actual,

amb uns principis pedagògics molt innovadors que es mantenen

essencialment des d’aleshores i que avui segueixen vius gràcies a una

pràctica constantment adaptada a l’entorn i al fet que l’escola ha agrupat

un equip que comparteix els mateixos ideals educatius.

L’escola de música és, per damunt de tot, una institució educativa i,

com a tal, ha de tenir com a primer objectiu l’educació integral de l’indivi-

du. La música esdevé eina, medi i matèria en aquest procés i és en la seva

essència on trobem el seu gran valor educatiu.

Tots els nens i nenes que assisteixen a l’escola de música han de tenir

les mateixes oportunitats. Aquest és un principi irrenunciable, i s’hi

admet tota classe d’alumnat, incloent-hi aquell que presenta discapaci-

tats importants. 

Però aquesta igualtat d’oportunitats en cap cas no l’entenem com a

uniformitat; ans al contrari, es basa a aconseguir un tractament autèntic

de la diversitat, que ha d’estar al costat de la justícia que valori l’esforç,

les capacitats intel·lectuals, artístiques i tècniques; que distingeixi l’a-

lumne que pot accedir a una especialització, ja sigui per la seva facilitat

natural o pel seu esforç i perseverança.

Una planificació educativa real ha de combinar la utopia amb unes

idees clares de què es vol aconseguir i com fer-ho. Perquè les utopies

sorgeixen de somnis, de la imaginació i la creativitat, i esdevenen el

motor que posa en pràctica una determinada manera de fer en el dia a

dia, d’acord amb una realitat i unes condicions concretes. Una institució

educativa ha de tenir la gosadia d’experimentar, sempre a partir d’uns

fonaments teòrico-pràctics coherents i d’uns criteris clars i honestos a

l’hora de fer-ho. I és precisament aquesta experimentació la que farà

l’escola viva, entusiasmada amb la feina pedagògica i renovadora. Hem

buscat des d’un principi no solament una “educació artística”, sinó una

“educació estètica” com a teoria que conté tots els modes d’expressió i

que pretén aconseguir una relació harmònica entre l’ésser humà i el món

exterior que pugui arribar a modular una personalitat independent i crítica.

«Procurem practicar un ensenyament creatiu 

i lliure, amb capacitat de buscar sempre nous

aspectes per enriquir l’ambient que respirem.» 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
DE CAN PONSIC 



En el Centre Municipal de Vela 

del Port Olímpic de Barcelona, 

des del curs 1993-1994 han

realitzat activitat de vela escolar 

un total de 28.650 alumnes. En el

curs 2000-2001, hi passaran prop

de 5.000 nois i noies. En aquest

temps, s’ha fet palesa la utilitat de

la vela en el desenvolupament de

molts dels coneixements que s’han

de tractar al currículum escolar.

P
odem afirmar que la vela és una font de

cultura, ja que al llarg de la història ha

estat un dels principals mitjans de trans-

port i comerç de molts països, amb tot el que

això significa en els diferents àmbits del conei-

xement: matemàtica, història, geografia, medi

ambient, biologia...

Molts d’aquests coneixements, a part de

poder ser transferits mitjançant els sabers de

la navegació de vela, suposen la base del patri-

moni històric i de la cultura marítima catalana.

La navegació de vela té els trets fonamentals

que caracteritzen el nou sistema educatiu:

actua com a eix transversal de moltes matè-

ries, es desenvolupa al medi natural, utilitza

l’entorn geogràfic, atén a la diversitat, és l’en-

senyament significatiu per excel·lència, desen-

volupa tots els tipus de continguts: procedi-

mentals, conceptuals i actitudinals, etc.

Les programacions que s’han desenvolupat

per aplicar a les escoles i instituts es basen en

la seqüència pedagògica (nivells d’ensenya-

ment estàndard) de l’Escola Catalana de Vela de

la Federació Catalana de Vela i, per tant, garan-

teixen l’evolució motriu i esportiva correcta.

Incloses en les programacions, es proposen

una sèrie d’activitats sobre coneixements rela-

cionats amb la navegació, sempre pensant en

la diversitat de l’alumnat i en la seva adequa-

ció si fos necessari, sense perjudici dels objec-

tius terminals.

Els programes de vela escolar que es desen-

volupen en el Centre Municipal de Vela estan

dissenyats d’acord amb les necessitats didàc-

tiques i possibilitats horàries de cada centre

d’ensenyament. A tots els alumnes se’ls lliura

el diploma d’assoliment del nivell blanc de

nàutic. En la segona, els alumnes posen en

pràctica el taller a mar, tot navegant amb el

vaixell escola.

–Unitat didàctica: descobreix la vela. En

aquesta activitat s’introdueix l’alumnat d’edu-

cació primària en els coneixements bàsics de

la navegació de vela i el seu entorn.

–Crèdits de síntesi. Es tracta d’una programa-

ció d’activitats interdisciplinàries relacionades

amb les àrees del currículum comú de l’alumne.

–Crèdit variable. L’alumne pot avançar en

l’aprenentatge de l’esport de la vela seguint

els nivells estàndards de l’ECV: groc, taronja,

blau i marró.

–Crèdit Comú d’Educació Física. Aquest crè-

dit queda distribuït en el curs escolar dins l’à-

rea d’educació física i permet la pràctica de

l’esport de la vela des del nivell d’iniciació fins

al perfeccionament.

–Setmana Blava. Durant aquesta setmana, de

dilluns a divendres es combina un curs de vela

amb tallers nàutics. L’alumnat pot familiaritzar-se

amb els elements de les embarcacions de vela i

assolir un mínim d’autonomia com a tripulant. 

Mireia Cornudella

Centre Municipal de Vela

m.cornudella@fcv.es

navegació o el passaport acreditatiu del nivell

de navegació. Els alumnes poden fer cursos de

vela en horari extraescolar de la mà de l’AMPA

o bé del centre d’ensenyament.

Al llarg del curs escolar es du a terme la lliga

interescolar de vela i tots els escolars que han

realitzat activitat de vela participen als Jocs

Escolars de Vela, dels quals enguany s’ha cele-

brat la 8a edició.

LES ACTIVITATS DINS L’HORARI
ESCOLAR SÓN:
–Programa Educatiu “Volta al món a Vela”.

L’objectiu d’aquest programa és dotar totes

les escoles d’una eina didàctica complementà-

ria que permeti difondre el coneixement del

medi marí. El material didàctic del programa

inclou la guia didàctica per al professor, el dos-

sier de continguts, el quadern d’activitats per a

l’alumne i el dossier esportiu. És una activitat de

seguiment d’un esdeveniment esportiu-cultural.

–Bateig de vela. Aquesta activitat consta de

dues sessions. La primera sessió és una expo-

sició en el centre d’ensenyament, realitzada

per un instructor de vela titulat per la FCV, el

qual introdueix els alumnes en la navegació de

vela. La segona sessió és la sortida a mar amb

el vaixell escola, on l’alumne pren consciència

de l’entorn natural que l’envolta.

–Taller nàutic amb experimentació a mar.

Aquest taller consta de dues parts. En la prime-

ra, els alumnes construeixen, experimenten i

aprenen coneixements relacionats amb el món
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«Podem afirmar que la vela

és una font de cultura.»

VELA DES DE L’ESCOLA
EL CENTRE MUNICIPAL DE VELA DEL PORT OLÍMPIC



El 6 de maig de 1992, en una trobada a Rio de Janeiro

(Brasil), la Unió Matemàtica Internacional va declarar

l’any 2000 com l’Any Mundial de les Matemàtiques amb

l’objectiu principal de promocionar, potenciar i impulsar

el coneixement i l’ús de les matemàtiques a tot el món.

En aquest context s’insereix l’experiència que us

presentem, i que va ser presentada a les darreres

jornades del Projecte Educatiu de Ciutat, 

en format de projecte a desenvolupar.
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I FIRA DE LES MATEMÀTIQUES DE SANT MARTÍ

«Ha estat un repte molt estimulant 

reflexionar sobre com fem 

les matemàtiques a l’escola.» 

DOS MÉS DOS 



Com a activitats complementàries, al vespre va tenir lloc una conferèn-

cia a la biblioteca amb el títol “Matemàtiques interessants per a nens i

nenes que s’ho mereixen” i, a més, una exposició de llibres i materials

relacionats amb les matemàtiques.

UNA PETITA VALORACIÓ
La Fira es va celebrar en un dia, però va demanar molt de temps de

preparació, un temps ple d’experiències i de trobades interessants.

Aquesta activitat va implicar els i les mestres de les cinc escoles des del

mes de setembre, els quals van pensar i dissenyar accions interessants i

adequades per als diferents cicles educatius. Ha estat un repte molt

estimulant reflexionar sobre com fem les matemàtiques a l’escola i quin

tipus de matemàtiques seria interessant portar a la Fira. D’altra banda,

calia engrescar els nens i nenes i transmetre’ls aquest missatge perquè

també s’impliquessin en la concepció i l’organització de la Fira.

Un altre aspecte molt positiu ha estat la implicació d’altres agents

socials, que van col·laborar de manera molt decidida en temes d’infraes-

tructura i muntatge d’un esdeveniment com aquest.

Tot plegat s’ha inserit en el context més ampli del Projecte Educatiu de

Ciutat, en les seves línies de reforç i suport a les pràctiques associatives,

coordinació de centres educatius d’un territori i promoció de l’intercanvi

d’experiències i recerques educatives, tot obrint noves perspectives.

La feina de mesos i de molta gent que es va implicar en el projecte ha

valgut la pena. Tot va anar rodat; feia la sensació que no havia costat

gens: això s’esdevé quan el treball de tantes persones fet a poc a poc

surt un dia al carrer i es comparteix amb tothom. Us convidem a conèixer

més detalls de l’experiència: s’ho val! 

Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat

www.bcn.es/IMEB/pec

www.vilaolimpica.org
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«Feia la sensació que no havia costat gens:

això s’esdevé quan el treball de tantes

persones fet a poc a poc surt un dia al carrer.» 

SOM MOLTS

E
ls centres públics d’ensenyament infantil i de primària del

Poblenou i la Vila Olímpica van decidir treballar conjuntament per

organitzar i celebrar la I Fira de les Matemàtiques de Sant Martí,

amb la intenció de desenvolupar una iniciativa basada en aquella

declaració de Rio que servís per potenciar les matemàtiques entre

l’alumnat d’aquesta zona de la ciutat.

L’organització de la Fira ha estat possible gràcies al treball de coordi-

nació dels mestres i de les mestres de les diferents escoles participants

al llarg de tot aquest curs. De manera periòdica i sistemàtica, els mes-

tres i les mestres representants dels diversos cicles i etapes educatives,

així com els equips directius, s’han reunit per poder tirar endavant

aquesta iniciativa. Els centres que hi han participat han estat: CEIP Anto-

ni Brusi, CEIP Bogatell, CEIP La Mar Bella, CEIP Lope de Vega i CEIP Vila

Olímpica. A més, han col·laborat i s’han implicat en el projecte, de molt

diverses maneres, diferents associacions, administracions, equipa-

ments públics, empreses i entitats financeres.

El projecte s’ha anat desenvolupant al llarg de tot el curs de manera

gradual i progressiva, introduint els diferents objectius plantejats ini-

cialment, amb la mirada posada en la realització de la Fira, que va tenir

lloc el 22 de març passat.

QUÈ VA PASSAR EL 22 DE MARÇ A SANT MARTÍ?
Amb la primavera acabada d’estrenar, va tenir lloc, en horari de matí i

tarda, la I Fira de les Matemàtiques de Sant Martí, en la qual van partici-

par prop d’un miler d’alumnes dels centres d’ensenyament públic d’in-

fantil i primària del Poblenou i de la Vila Olímpica. Les activitats van tenir

lloc a l’avinguda del Bogatell i a la Biblioteca Xavier Benguerel.

La Fira estava formada per 27 parades, on es van desenvolupar dife-

rents activitats matemàtiques distribuïdes en tres grups, que correspo-

nien a les diverses edats de l’alumnat participant (6-8, 8-10 i 10-12

anys). Aquestes parades funcionaven de manera simultània. L’alumnat

va visitar l’espai en tres torns horaris i en tot moment hi va haver nens i

nenes de totes les escoles participants. D’entre les activitats que els

nens i nenes podien trobar a les parades, hi havia: entreteniments

numèrics, activitats de mesures de longitud, capacitat i pes, petites boti-

gues, construccions geomètriques, jocs amb miralls, bancs de canvi de

pessetes a euros, etc.
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Educación de establecer recorridos distintos según las capaci-

dades del alumnado, bajo el engañoso término de los itinerarios

formativos, puede ser la puntilla definitiva a uno de los principios

básicos de una enseñanza que se pretende democrática.

Ante situaciones de este tipo, caben dos soluciones, cada

una de ellas correspondiente a una concepción ideológica.

Una, la posición democrática consistente en dotar al sistema y

a los centros de los medios humanos y materiales que permi-

tan atender en condiciones de equidad a los alumnos con más

dificultades para acceder a la educación. Y la otra, la posición

reaccionaria consistente en separar, segregar del resto de

alumnos, a los que molestan, o sea, a aquellos que por razo-

nes diversas –nunca queridas y de las cuales no son responsa-

bles– no pueden seguir el ritmo de los considerados normales.

Aula de Innovación Educativa. Núm. 101. 

Maig de 2001 

un
a 

m
ic

a
de

 t
ot

HEM LLEGIT...

Atención a la diversidad, itinerarios e ideologías

El gobierno español, con las últimas medidas adoptadas en

distintos ámbitos de gestión, está mostrando su verdadera

cara. La imagen de centro que pretendió ofrecer en las pasadas

elecciones se está desmoronando por momentos. La prepoten-

cia que permite la mayoría absoluta ha propiciado la aparición

de medidas que bien pueden tildarse de reaccionarias.

En el ámbito de la educación, bajo la excusa de mejorar el

tratamiento de las humanidades, ha reducido a la mitad el

tiempo horario de materias básicas para el desarrollo de la per-

sonalidad, como son la música y la educación artística (se ve

que estas materias no son de humanidades), a la vez que ha

socavado de forma profunda la autonomía de los centros al

limitar, aún más, la muy deteriorada capacidad del profesorado

para decidir sobre el currículum.

Pero es su posición ante la atención a la diversidad y el prin-

cipio de comprensividad en el que su ideología se presenta de

LECTURA

Joan Domènech, Susanna Arènaga

L’educació primària. Reptes, 

dilemes i propostes

Biblioteca de Guix, 126

Editorial Graó. Barcelona. 2001

El segle XX ha aportat importants can-

vis i l’escola no en pot restar al marge.

Aquests canvis han afectat tot el siste-

ma educatiu en general i cadascuna de

les etapes en particular. La primària,

en el nostre país, és l’inici de l’itinerari de formació bàsica i

obligatòria de tota la població escolar. A la primària es couen

els èxits i els fracassos que més tard s’evidenciaran a les

etapes posteriors, i per això és tan important la feina que

s’hi ha de realitzar.

Afavorir l’autonomia educativa, potenciar el projecte d’escola,

crear les condicions per facilitar la innovació educativa, seleccio-

nar i decidir quins són els aspectes clau de l’aprenentatge, esti-

mular el paper dels pares i de les mares a l’escola, etc. són alguns

dels temes que s’hi tracten, amb el benentès que no hi pot haver

receptes màgiques aptes per a totes les circumstàncies, perquè

hi ha contextos, mestres, infants i espais i temps diferents, i cal

adequar la tasca educativa a cada particularitat.

Els autors d’aquest llibre pretenen fer un repàs dels canvis

que s’han esdevingut a la primària i que han afectat aquesta

etapa, intentant donar respostes a alguns dels interrogants

plantejats. L’objectiu és aportar un seguit de reflexions i de

propostes que facilitin la millora de la qualitat educativa. 

CINEMA

Santiago Segura

Torrente 2

De nou, Santiago Segura se surt amb la seva. Torrente 2 ha

aconseguit, fins avui, recaptacions comparables als gladiators

i altres productes “USA”. No cal explicar de què va la pel·lícula,

perquè, de fet, ja ho sap tothom. Va de Torrente, un personatge

grotesc i cutre, nascut del cor d’aquesta cultura cañí tan espa-

nyola de la qual en altre temps van beure part del Segle d’Or

literari, l’esperpento de Valle Inclán, el cinema de barri de Para-

da i fins i tot el pop almodovarià. Torrente és una Espanya que

encara existeix i en la qual els espanyols es reconeixen. Aquí

resideix el seu millor i únic encert. Perquè, si pel que fa a màr-

queting la producció és modèlica, quant a cinema no té res de

diferent dels films d’humoristes (Morancos, Martes y Trece, els

germans Calatrava etc., etc.); és a dir, no més que un parell

d’entremaliadures dins d’una història insubstancial que ens és

explicada d’acord a postulats televisius, una rialla efímera i

escenes en format sketch. A la fi, s’agraeix el cinema de crispe-

tes castís, perquè un ja n’està fart, que sempre siguin els

mateixos els que remenin les cireres, però la pròxima vegada

que no siguin tan ràncies, si us plau. Salut i bon profit...

Direcció i guió: Santiago Segura

Intèrprets: Santiago Segura, Gabino Diego, Tony Leblanc

Torrente 2 (Espanya, 2001)

Pablo Martínez Sánchez

emav@emav.com
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Nom _________________________________________________________________________________

Cognoms          _________________________________________________________________________________

Adreça i telèfon 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
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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 al que s’estableix en la Llei 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament informatitzat de les

dades de caràcter personal, que quedarà a la seva disposició per a la seva consulta, modificació o cancel·lació.”

ELS I LES QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Pilar Cambra. Pla Integral del Casc Antic

Comissió d’Ambientalització. IESM Narcís Monturiol

Mireia Cornudella. Centre Municipal de Vela

Pere Marín. Pla Integral del Casc Antic

Pablo Martínez. EMAV

Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat

Arcadi Oliveres. Universitat Autònoma de Barcelona

Dolors Palet. Associació d’Ex-Alumnes i Amics del Patronat Escolar

Daniel Resines. Institut d’Educació

Carme Turró. Consell Escolar Municipal

Diana S., M. Teresa i Narciso. CEIP El Polvorí

Laura. AMPA del CEIP El Polvorí

Belén, Juan Miguel, Lucía i Marc. Alumnes de cicle superior de primària

del CEIP El Polvorí 

Anna. IES Les Corts

Anna i Laura. AMPA de l’IES Les Corts

Alba, Begoña, Dani i Jordi. Alumnes d’ESO de l’IES Les Corts

Inés i Miriam. Alumnes de Batxillerat de l’IES Les Corts

CONVOCATÒRIES

Tertúlia cafè: Ensenyem i aprenem circ

Dijous, 28 de juny de 2001, a les 18 h. 

A la sala d’actes de l’Institut d’Educació, 

Pl. d’Espanya, 5. 08014 Barcelona.

Es prega confirmació al tel. 93 402 36 63,

abans del dia 25 de juny.

El Projecte d’Educació en Valors de l’Institut

d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

comunica la propera trobada “Lluna Verda”

amb una tertúlia que porta el títol de

“Ensenyem i aprenem circ”, en què l’Asso-

ciació Bidó de Nou Barris i l’Associació Rogelio Rivel presenta-

ran un projecte basat en la formació d’infants i joves de 6 a 14

anys en les diferents tècniques de circ. També hi haurà l’opor-

tunitat de participar en un taller de malabars ben a prop del

solstici d’estiu.
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