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UN REGAL PER SEMPRE

T
ornem a ser a les portes del Nadal. En els vespres ara foscos, sobre el paviment humit, brillen

els carrers guarnits i els aparadors curulls. Mentre passegem ben abrigats, els infants engan-

xen el nas als vidres, mengem castanyes calentes i tots plegats somniem amb un temps

màgic que ens porti tot allò que desitgem. És ben cert que no és Nadal per a tothom, i que el Nadal

no és igual per a totes les persones; però, seguint un ritu globalitzat, una gran part de la població

de Barcelona es llançarà un any més als carrers il·luminats i correrà amunt i avall, cercant el regal

idoni, la joguina desitjada, la peça de roba imprescindible, més menjar que mai i més bo que cap,

que no hi manqui res de res. Guarniments per a la llar, targetes de felicitació, llibres acabats d’im-

primir, amb olor de tinta fresca, tapes de colors i un llaç al capdamunt. Perquè, en definitiva, aca-

bem dipositant en els objectes moltes de les coses que voldríem dir amb paraules, molt del temps

que voldríem passar al costat de les persones estimades i, fins i tot, molta de l’educació que podrí-

em donar personalment però que la manca de temps i d’oportunitats semblen dificultar-nos.

Fa uns dies corrien uns infants per casa. Previsora, m’havia armat amb una bossa immensa plena de

peces de colors, jocs de lògica, cotxes, llibres, nines i ninots. Vam escampar-ho tot sobre la catifa i

davant de l’estufa ens vam posar a jugar. Triàvem, remenàvem, barrejàvem unes peces amb les

altres. I, a poc a poc, les peces es van anar quedant al costat, les nines assegudes al cotxet, els lli-

bres apilats en una cantonada. Vam acabar dibuixant en fulls reciclats i, encara, quan vam rentar els

plats, el botí final va ser el pot de la llet, una cullera de fusta i un drap vell. Van donar joc tot el cap

de setmana.

Diumenge a la nit, ajaguda al llit, rebentada de córrer per parcs, d’explicar contes i de carregar cria-

tures adormides als meus braços, tornava a pensar en el tió, en el dia de Nadal, en la nit de Reis, en

les famílies carregades de bosses de plàstic plenes de mil regals. Intentava imaginar quin era el

regal veritablement desitjat, el moment d’il·lusió única provocat per l’ofrena meditada, el present

fet a mida. No sé si és dins de cadascuna d’aquestes bosses, o dins d’alguna, ni tan sols. En l’esce-

na imaginària de la diada en qüestió, un infant desembolica paquets i més paquets. Va posant els

papers de colors a un costat, amb les cintes i el cel·lo, i les caixes sense obrir van quedant a l’altre. I

quan s’han acabat els oooooh! queda un univers de paperets trencats i una criatura envoltada de

joguines amenaçadores; amb llumetes però sense piles —de moment—, amb instruccions en vuit

llengües, amb tres hores de muntatge i amb molta destresa adulta requerida. I molts cops, quan

arriba la sobretaula, resulta que encara hi ha fundes plàstiques grapades sense obrir, caixes oblida-

des en un racó i nines dormint sobre el sofà.

El sentit del regal és molt simbòlic. No ens acosta a la felicitat, no ens donarà tot allò que no tenim,

no resoldrà les nits sense son ni els dies sense llum. El regal és quelcom que pensem, que decidim,

que imaginem en mans de l’altra persona abans de donar-li forma. El regal ha de ser únic, intransfe-

rible, carregat de sentiment. Ha de tenir una mica de nosaltres mateixos per transmetre les emo-

cions que esperem trobar en l’altra persona. I tot això requereix temps i, sobretot, coneixement de

l’altre. En el cas dels infants, la inundació indiscriminada d’objectes sorollosos, lluminosos i amb

autonomia de moviment, per més que il·lumini els seus ulls amb la il·lusió del que és nou, no acom-

plirà aquest objectiu. Jocs i joguines abundaran durant l’any, els uns adquirits a les botigues quan

sembla que s’escau de tenir-los; els altres, construïts en la imaginació amb els objectes més quoti-

dians. De llibres de contes, en sortiran al mercat cada mes, ens en prestaran, n’inventarem. Només

hi haurà un regal que serà especial, aquell que farem i rebrem de la persona estimada, que ens

mirarà als ulls i acompanyarà amb tendresa tot allò que ha dipositat en l’objecte màgic. Per educar,

també en aquests moments, l’exemple que podem donar és el millor aliat: fem un regal que ens

duri, si més no en la memòria; un regal per sempre. 
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Seattle, allò va ser un moviment o una

al·lucinació? Per a la majoria, Seattle

va suposar una mena de festa de 

presentació pública d’un moviment 

de resistència global, o la “globalitza-

ció de l’esperança”, com algú ho va

descriure durant el Fòrum Social de

Porto Alegre. No obstant això, per a la

resta, Seattle encara significa cafè

aigualit, cuina d’influència asiàtica,

bilionaris del comerç electrònic i

pel·lícules sensibleres de Meg Ryan. 

O potser és les dues coses, i un Seattle

alimenta l’altre Seattle, 

i ara coexisteixen amb dificultat.

Naomi Klein,  

autora de No Logo (2000)
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notícies
INTERNET: EL PAÍS DE LES MERAVELLES 
PAU Education ha posat en marxa aquest programa educatiu online que

facilita l’ús d’Internet a les escoles. S’adreça principalment a l’alumnat de

primària, el seu professorat i les seves famílies, i ofereix tot tipus de

recursos per tal de facilitar l’ús de les diferents aplicacions de la xarxa.

Està basat en l’aventura de l’aprenentatge a Internet, un viatge pel món

dels coneixements, que guia l’alumnat amb l’ajut d’un personatge molt

peculiar anomenat @lícia. Entre d’altres propostes creatives, es pot trobar

una selecció de webs per facilitar la navegació i un butlletí mensual per a

la formació del professorat. Podeu accedir a www.program-nesquik.com.  

CICLE INTERCULTURAL SAGRADA FAMÍLIA
Amb el títol Coneguem l’Amèrica andina, s’està duent a terme el 5è

cicle intercultural Sagrada Família, al centre cívic d’aquest barri de l’Ei-

xample. Un passeig ple d’activitats per a tots els gustos i edats, que ens

acosta a Colòmbia, Xile, Perú, Bolívia i Equador, entre el 2 d’octubre i el

28 de desembre. Exposicions, xerrades, cinema, taules rodones, tallers,

balls, música i molt més conformen un programa atapeït d’activitats per

acostar-nos a una realitat tan propera i tan llunyana. 

MÚSIQUES URBANES + A PROP
A Barcelona, tot un seguit de centres cívics i espais públics obren les

seves portes a la música del barri, la més pròxima i real. A la ciutat hi ha

músics que demanen atenció i cal donar respostes i alternatives a les

seves necessitats. El Convent de Sant Agustí, La Bàscula, l’Espai Jove Boca

Nord, el Laboratori Musical Les Basses i el Centre Garcilaso ofereixen acti-

vitats, recursos, serveis i una programació estable per donar suport a

totes les iniciatives musicals emergents. www.bcn.es/mesaprop.
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RECERCA AL BATXILLERAT: GUIA DE RECURSOS
El proper 16 de gener de 2002, a la Reial Acadèmia de Medicina, al carrer

del Carme, 47, es presentarà la Guia de recursos per al treball de recerca

al batxillerat. Aquesta guia pretén contribuir a aclarir les funcions dels

diferents agents educatius que intervenen en l’orientació i el suport en la

tasca de recerca al batxillerat. A més, vol establir vies de comunicació

entre els instituts d’ensenyament secundari i les entitats del Consell de

Coordinació Pedagògica per tal de facilitar i millorar el procés de consul-

ta de fonts que l’alumnat realitza durant el treball de recerca al batxille-

rat. imebatenció@mail.bcn.es 

BARCELONA FEM ESCOLA
Aquest és el títol genèric de les taules de debat i propostes per avançar en

el que ha de ser el model d’escola de la ciutat de Barcelona, organitzades i

impulsades per l’Institut d’Educació. Es tracta d’unes trobades obertes a la

comunitat educativa, en les quals es vol debatre un model d’escola que

contempli els elements necessaris per desenvolupar una “marca” pròpia

de servei educatiu públic. Temes com la millora de la planificació i

l’organització escolar, la continuïtat pedagògica al llarg de l’ensenyament

obligatori, l’educació bàsica entesa com a servei de proximitat a les famílies,

entre d’altres, centraran aquests

encontres. El primer debat té lloc

el 4 de desembre, a les 18,30

hores, a la Sala d’Actes de

l’IMEB. Si voleu més informació:

ngarciad@mail.bcn.es.

I PREMI D’HISTÒRIA DE L’ENSENYAMENT A BARCELONA
Amb l’objectiu de fer emergir la tasca exemplar que professionals de la

pedagogia i persones lligades amb l’administració educativa han fet

durant el segle XX per a l’escola de Barcelona, l’Ajuntament de la ciutat i

l’Institut d’Educació convoquen el I Premi Leonor Serrano i Pablo, d’histò-

ria de l’educació. Amb la institució d’aquests premis es vol recuperar i

mostrar la memòria històrica del nostre passat educatiu. El termini de pre-

sentació de treballs finalitzarà el 3 d’abril de 2002. Més informació a ime-

batenció@mail.bcn.es.

NOTÍCIES D’ESCOLES BRESSOL
L’EBM Puigmal, a8047042@centres.xtec.es, va celebrar el passat 17 de

novembre amb una festa grossa i sonada el seu 25è aniversari. Per molts

anys, i que contineu treballant molt de temps per la petita infància del barri!

D’altra banda, el proper dia 12 de gener de 2002 tindrà lloc la inauguració

dels nous locals de l'EBM Bellmunt, a8046335@centres.xtec.es, i de la

remodelació i millora dels espais del CEIPM Pau Vila. En la línia de l’Institut

d’Educació de Barcelona d’incorporar sempre que sigui possible escoles

bressol en centres d'educació infantil i primària, aquesta vegada ha estat

possible que dues escoles municipals comparteixin un mateix recinte, amb

tot el que suposa d'oportunitat per apropar dos cicles d'una mateixa etapa,

l'educació infantil. Després d'un curs, el 2000-2001, marcat per l'esforç de

l'equip de Pau Vila per fer compatible les obres amb l'activitat escolar apro-

fitant-les com a recurs educatiu per a l'alumnat, enguany ambdós centres

van iniciar el curs amb normalitat el passat mes de setembre. 
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L’
objectiu d’aquesta iniciativa és avançar

cap a noves formes de col·laboració i

entesa per tirar endavant propostes i

accions que ajudin a fer el nostre barri més

sostenible. El Fòrum Cívic de la Sagrada Famí-

lia aplega tots els agents socials del barri i l’A-

juntament i s’estructura en una assemblea

que reuneix totes les entitats i gent del barri,

una comissió de seguiment i comissions de

treball. L’escola forma part d’aquesta comis-

sió de seguiment del projecte i de les comis-

sions de treball.

Entre moltes altres iniciatives, es proposa —

per part de l’Associació de Veïns— la creació

d’un camí escolar a l’entorn del CEIP Tabor,

escola pública del barri. Es vol aconseguir la

realització d’un camí escolar com a proposta

col·lectiva d’educació. Els objectius centrals

d’aquesta actuació són els següents:

· Potenciar un procés de treball conjunt entre

l’Ajuntament, els agents socials i l’escola. 

· Integrar l’escola en la dinàmica diària 

del barri.

· Prioritzar la circulació de vianants, de bici-

cletes i del transport públic, en detriment del

transport privat.

· Establir els mecanismes que permetin

desenvolupar accions que involucrin tota la

societat en el procés d’educació comunitària.

· Aconseguir que el fet d’anar a l’escola sigui

una activitat quotidiana agradable i segura.

Entenem per camí escolar aquella via de cir-

culació preferent per als vianants, escollida

entre aquells recorreguts més utilitzats per la

majoria de l’alumnat del centre. Tenint en

compte que més d’un 90% de l’alumnat de

l’escola hi va a peu, acompanyat per un adult, i

que molt sovint l’entorn no està pensat per a

ells i elles, ja que el vehicle privat i les infraes-

tructures corresponents determinen bona part

del territori urbà, les actuacions que es portin

a terme en el carrer s’hauran de fer amb molta

cura, donada l’edat de l’alumnat de l’escola

(cal no oblidar que és un centre d’educació

infantil i primària).

Aconseguir que aquest “camí” doni la con-

fiança suficient als alumnes i a les seves famí-

lies és un dels aspectes que s’han de tenir més

en compte en aquest projecte. Per això, també

El Camí Escolar s’emmarca en 

el projecte comunitari de medi

ambient que des de finals de 1998

les entitats del barri de la 

Sagrada Família, conjuntament 

amb l’Administració municipal,

estem treballant. El CEIP Tabor

forma part activa d’aquest projecte i

ens explica la seva experiència. 
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EL CEIP TABOR 
PER UNA 

MOBILITAT SEGURA
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cal fer veure, tant als vianants com als conduc-

tors, que entren en un àmbit urbà pròxim a un

centre escolar i que han d’extremar les precau-

cions. Aquesta proposta no vol l’eliminació de

la circulació de vehicles, sinó que el recorregut

reuneixi les millors condicions de mobilitat

perquè els infants es puguin desplaçar amb

els mínims riscos possibles. L’aposta que es fa

per tirar endavant aquest projecte és clara: fer

un barri que aculli els nens i nenes i l’entorn

del qual els resulti agradable i segur, i aconse-

guir que trobin suport en cas de necessitat.

En tota iniciativa adreçada als nens i a les

nenes cal tenir molt present les seves opinions

i les seves vivències: cal la seva participació en

tot el procés. El treball a l’escola es va iniciar a

partir d’un guió de treball, que es va lliurar a

tot el professorat tutor, en el qual es recollien

les dificultats que troba l’alumnat quan va pel

carrer i els aspectes que els donen confiança.

Es va passar una enquesta a totes les famílies

de l’escola sobre la seguretat del recorregut

que millorin la via pública. Pel que respecta al

tema de comunicació, s’ha dissenyat un tríptic

informatiu i divulgatiu del projecte. El contin-

gut del fullet s’ha consensuat amb tots els

agents implicats i està a punt. La principal

imatge d’aquest tríptic és el logotip dissenyat

per l’escola. Aquest es repartirà pel barri i se’n

vol fer un enviament personalitzat als veïns i

veïnes d’aquells carrers que coincideixen amb

el traçat del camí escolar. Aquest enviament

s’acompanyarà d’una carta explicativa en què

es demanarà la col·laboració de la ciutadania.

També s’està estudiant la forma d’arribar al

col·lectiu dels conductors perquè estiguin

informats de les actuacions que s’estan fent.

Per assolir els objectius fixats en el projecte

comunitari del medi ambient calen accions i

propostes concretes d’actuació que requerei-

xen la implicació del major nombre possible

d’agents socials. Amb aquesta voluntat es pre-

tén implicar el comerç del barri, donant suport

a les hores d’entrada i sortida de l’escola, per

tal que els nens i nenes es trobin amb comer-

ciants que coneguin i se sentin més segurs i

protegits en el seu trajecte. El treball continua

i resta obert a la participació de tothom a fi

d’anar revisant el procés, corregir el que no

funciona i avançar amb noves propostes de

millora i de participació. 

Conxita Braulio

Directora del CEIP Tabor

a8043292@centres.xtec.es

crítics del barri, i que aquestes millores ajudin

a fomentar la tranquil·litat en els pares i mares

en el moment de deixar que els seus fills i

filles vagin sols a l’escola.

També s’aprofiten les jornades sense cotxes

dels anys 1999 i 2000 per fer un conjunt d’acti-

vitats al carrer amb l’alumnat i reflexionar el

que representa anar pel camí escolar amb cot-

xes i sense cotxes. Com a conseqüència d’a-

quest treball, es concreten i es fan unes actua-

cions a la via pública:

· Regulació semafòrica per protegir el pas de

vianants en aquelles cruïlles on és permès el

gir de cotxes mentre passen els vianants.

· Senyalització vertical de “perill nens” a uns

metres de cada pas de vianants.

·  Senyalització horitzontal de “perill nens”.

· Instal·lació de miralls parabòlics a la sorti-

da de dos pàrquings pròxims a l’escola per

facilitar als vianants la visió dels cotxes que

surten i senyalització de la vorera amb una

franja groga al terra.

· Conversió d’un passatge situat darrere l’es-

cola en zona per a vianants per donar pre-

ferència a la mobilitat d’aquests i contribuir a

millorar l’accés a l’escola.

· Eixamplament de les voreres del carrer Pro-

vença i creació d’un carril bici.

En aquest moment caldria fer actuacions per

limitar la velocitat dels vehicles, ja que circu-

len massa ràpid. Volem sensibilitzar les comu-

nitats de propietaris perquè instal·lin miralls

parabòlics i assenyalin les sortides amb una

ratlla groga a la vorera. Altres actuacions se

centren en el tema de comunicació i informació,

així com en la concreció de noves actuacions
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CONSTRUÏM EL 

CAMÍ ESCOLAR

«Aquesta proposta no vol

l’eliminació de la circulació de

vehicles, sinó que el recorregut

reuneixi les millors condicions

de mobilitat perquè els infants

es puguin desplaçar amb els

mínims riscos possibles.»

que fan amb els seus fills i filles, quins canvis

introduirien en la via pública i la seva disponi-

bilitat a modificar el seu trajecte habitual per

un de més segur, encara que sigui una mica

més llarg. En un plànol de la zona van marcar

el seu trajecte habitual per tal de proposar el

millor camí escolar d’entre les moltes variants

estudiades. Un grup de mares i pares del Con-

sell Escolar i de l’AMPA van estudiar tota la

zona per detectar-hi els punts millorables i per

poder fer propostes de millora.

En una trobada entre l’Ajuntament, l’Asso-

ciació de Veïns i l’escola es van proposar el

camí i un seguit de millores que es creuen

necessàries per fer més segurs alguns punts
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L’alimentació dels infants és una part molt important

del que s’anomena salut escolar. Davant d’un tema 

que socialment preocupa tant, quins instruments i eines

podem treballar i utilitzar a les escoles? 

Des de l’experiència d’un projecte de l’IES Carrasco 

i Formiguera, podem recollir alguns elements que ens

facilitaran la tasca.

A
questa història comença en una reunió de professorat a l’hora de

dinar i potser això hi té alguna cosa a veure. A la reunió de 

l’equip docent (professorat del nivell) de 1r d’ESO parlàvem dels

nostres alumnes i comentàvem que darrerament alguns i algunes potser

anaven més cansats, i fins i tot marejats, a mig matí.

Sabíem que el tema de l’alimentació correcta i de la dieta s’havia trac-

tat a classe de ciències naturals. Fins i tot alguns n’havien fet un crèdit

variable. Però això no volia dir que el problema no fos allí. Vam recordar

antics casos de conegudes bulímiques i/o anorèctiques. I si teníem un

problema d’aquests entre nosaltres? Encesa la llumeta d’alerta, ens vam

posar a treballar, a investigar. Primer plantejaríem als nois i noies una

enquesta per veure què i com menjaven. Què podíem preguntar? Ho vam

parlar amb ells i elles per tal que l’estudi fos més complet: calia veure

quants sortien de casa sense prendre res, què prenia la resta, què porta-

ven per esmorzar a l’hora del pati, si és que portaven alguna cosa, etc.

Ens preocupava l’efecte de tot plegat sobre el seu rendiment a classe,

però també pel que fa al seu desenvolupament. Vam decidir centrar l’es-

tudi en l’esmorzar, fonamental en el seu horari matinal a l’Institut. I enca-

ra més si tenim en compte els mals costums espanyols, basats a prendre’s

un cafè amb llet i una pasta com a desdejuni! A més, l’esmorzar és l’únic

menjar que bastants alumnes (que no es queden a dinar) fan a l’escola.

Entre tots vam elaborar una graella per prendre-hi les dades. Un cop confec-

cionada es va passar a l’hora de tutoria. Malgrat haver-la discutit, va haver-

hi reticències a l’hora de respondre per part d’algunes famílies. Ho vam

comentar en una carta als pares i a la reunió de pares de final de curs. És

cert, no havíem comptat amb les famílies, i això era una badada important!

A un alumne se li va acudir la idea de proposar fer el mateix estudi a un

altre barri de Barcelona. Es va proposar fer un estudi comparatiu amb l’a-

lumnat de l’ESO de l’IES Milà i Fontanals, del Raval. Potser hi havia

diferències d’hàbits alimentaris. Investiguem-ho, ens vam dir. I, allargant

l’estudi encara més, per què no fèiem una comparació amb joves de l’altra
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MENJANT-SE 
EL MÓN A L’AULA

PER UNA ALIMENTACIÓ CORRECTA
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«Allò que va començar per la preocupació 

del professorat finalment va esdevenir 

una gran festa, en què vam gaudir 

de la diversitat del món i vam sentir 

que menjar variat és un plaer.»

Així va sorgir la idea d’anar a Mercabarna. Ja ho teníem previst, però es

va convertir en una autèntica festa de la fruita. Vam llogar un autocar,

vam anar-hi, ens van explicar com funcionava i, després, a les parades!

Demanàvem als venedors, contents, però astorats, com es deia cada frui-

ta, d’on venia, etc. Vam fer fotos dels meravellosos colors de les fruites

tropicals. Vam acabar menjant fruita a tort i a dret, de gairebé totes les

parades. Fins el més refractari a menjar-ne va acabar-ne tip!

I, al final de curs, vam celebrar una gran parada. Cada alumne o parella

va informar-se d’una recepta d’un plat d’una zona del món, la va preparar

i la va servir als companys de classe. Cada plat portava la recepta amb

què s’havia fet, el país d’origen (intentant relacionar-lo amb els seus

recursos) i una anàlisi dietètica. I, després, a menjar-nos el món! I allí hi

havia hummus jordà, quiche lorraine, cuscús, plats àrabs, pasta italiana,

pie britànica, mussaca grega, etc.

Allò que va començar, doncs, per la preocupació del professorat final-

ment va esdevenir una gran festa, en què vam gaudir de la diversitat del

món i vam sentir que menjar variat és un plaer. Ah! I van desaparèixer els

marejos i decandiments del començament de curs. Ens van quedar, però,

moltes coses al tinter: en primer lloc, fer una difusió de les conclusions

per mitjà d’una exposició per tot el centre, fer una trobada amb l’alumnat

del Raval, continuar el contacte amb els nois i noies d’El Salvador (ara els

hem escrit), etc.; però, sobretot, haver aprofundit en què significa el

menjar en la vida dels nostres adolescents, com es relacionen amb ell i, a

través seu, amb els seus companys i les seves famílies. Això és, però, tot

un altre estudi que queda per a més endavant. Aquest any continuem. 

Juanjo Compairé i l’equip docent de 1r d’ESO

IES Carrasco i Formiguera

a8045525@centres.xtec.es

banda de l’oceà? Tenim contactes amb un institut de secundària del Bajo

Lempa, a El Salvador, que, a més, van venir a fer una actuació musical al

nostre Institut. Com era la vida d’un noi, d’una noia, allà; què menjava

abans d’entrar a classe? Què portava per a mig matí? L’estudi s’anava

complicant cada cop més.

Un cop passades les enquestes, es van tabular a classe de matemàti-

ques. Per grups, s’anava fent el buidatge de cada part de les enquestes,

altres en feien els càlculs i d’altres elaboraven les gràfiques. Era una

altra manera de fer matemàtiques, no treballant sobre coses abstractes,

sinó sobre nosaltres mateixos.

L’enquesta de l’IES Milà i Fontanals es va retardar una mica, i molt més

la d’El Salvador: hi havia terratrèmols constantment. Anàvem seguint els

esdeveniments diàriament per la televisió. Semblava que no afectaven

de ple la zona del Bajo Lempa, però tot i així algunes cases resultaren

destruïdes. Ens vam unir a la campanya de recollida d’ajuts que organit-

za una associació del barri. Finalment, després de temps, ens en van

arribar els resultats. Teníem allí els amics que havien vingut a visitar-

nos, estàvem en contacte amb dos professors catalans que hi treballa-

ven i que es van mostrar molt entusiastes des del començament.

Fetes les tabulacions de resultats i elaborades les gràfiques, va arribar

el moment de comentar-los a classe. Es veien clarament les diferències

que havíem estudiat a l’aula. Per exemple, si entre els nostres hi havia

un 2,5% que deien que venien a classe sense prendre res, la xifra dels

qui no prenien res abans d’anar a l’escola era de la quarta part al Milà i

Fontanals i del 60% al Bajo Lempa.

L’alimentació dels nostres alumnes era correcta en general pel que fa

als components. A casa, pastes artesanes, llet, galetes, cereals. A l’Insti-

tut, entrepans. Potser hi faltava la fruita, vam veure. I el problema eren

les quantitats i que algun espavilat no es menjava el que duia de casa.

Algunes sorpreses: resulta que els companys del Raval menjaven més

fruita i suc de fruita que nosaltres. La professora del Milà i Fontanals ens

va dir que l’alumnat immigrant n’era molt afeccionat. Ah! I a El Salvador

menjaven coses raríssimes, que ens van haver d’explicar: charamusca,

chocobananos, churritos, etc. Correu electrònic amunt i avall, vam acon-

seguir saber més o menys de què es tractava: una mena de gelat de plà-

tan amb xocolata! Mm!

Hi havia un excés pertot arreu de pastes de supermercat, de pastisse-

ria industrial, d’allò que en broma anomenàvem “derivats del petroli”.

Algun professor va decidir esmorzar un dia a la setmana amb els seus

tutorands. Seria com una tertúlia: cada setmana un alumne o alumna

portaria l’esmorzar i xerraríem de com marxava la vida de cadascú tot

menjant. No s’ha d’entendre que es feia per controlar què menjaven els

alumnes, sinó per establir-hi una bona relació tot compartint el menjar.
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Ja ho deien a l’antiguitat, i encara altres dites com ara

“coneix-te a tu mateix”. Els coneixements i aprenentatges

intel·lectuals a l’escola, i a la vida, s’han d’equilibrar amb

el coneixement, l’aprenentatge i el bon tracte al cos.

Alguns aspectes de la salut escolar com la nutrició 

i la higiene, entre d’altres, ja estan força introduïts. 

Però, i l’educació postural? Són adequats els mobles 

que els infants fan servir a l’escola? 

Els nens i nenes transporten els seus llibres i material

escolar de la millor manera possible? 

Eli, Montse, Raquel i Maribel, 
mestres de l’ Escola Valldaura 
A l’escola caldria insistir més en el tema de l’organització. No cal que els

infants ho portin tot cada dia: els diccionaris es poden quedar a casa, per

exemple. En general, porten massa pes. A la llarga, és un tema que pot afec-

tar els nois i noies, perquè són molts anys d’escolarització i molts viatges de

casa a l’escola i tornar. Un altre problema afegit és què fan després amb les

motxilles i les carteres, on les deixen i com es pengen a la classe, perquè

sovint els espais tampoc són tan amplis. I el tema de l’espai també és

important, perquè tots necessitem uns mínims. Amb segons quines condi-

cions augmenten el nerviosisme, la inquietud, el malestar, la manca de con-

centració, etc. El problema de transportar molt de pes s’agreuja quan arri-

ben a secundària, perquè el sistema de crèdits implica més material i més

divers, que al cap del dia fa un volum important. Amb una bona organització

aquest problema es podria reduir encara que fos en part.

Pel que fa al tema del mobiliari, pensem que està d’acord amb l’edat

escolar que tenen, perquè va augmentant de mida a mesura que es van

fent més grans. Aquest any hem renovat el mobiliari de les classes de

cicle superior, i ara està molt millor. Tenim encara, però, algunes aules

amb pupitres enganxats que poden presentar problemes si algun infant

és més gran o gras. Tanmateix, els nens i nenes d’avui cada cop creixen

més, i potser seria convenient que en una mateixa aula hi hagués taules i

cadires de diferents mides per tal d’adaptar-les millor a cada necessitat.

Això es fa especialment palès als primers anys de secundària, en el

moment del pas a l’adolescència, on conviuen en un mateix grup nois i

noies de molt diferents mides.

Yolanda i Mari, 
mares del Consell Escolar de l’Escola Valldaura
Aquest és un tema que va molt lligat a la moda. Últimament s’estan

utilitzant molt les motxilles i els carros. La darrera novetat són aquestes

motxilles que només van amb una cinta, on porten el mòbil, els llapis,

etc. Això s’està imposant, perquè és el que introdueix el mercat. Pensem

que són molt inadequades per als infants, perquè el pes que porten a

l’esquena no està ben repartit. D’altra banda, els carros, tot i ser més

adequats, presenten el problema que ocupen molt d’espai a la classe. De

totes maneres, tot plegat es redueix a un problema d’organització: al
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Tatiana D. Matthews

MOTXILLES, MOBILIARI I SALUT ESCOLAR 

MENS SANA IN 
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llarg del matí els nois i noies tenen quatre hores lectives, i hi ha llibres

que poden deixar a l’escola i que no cal que els portin cada dia de casa.

La realitat més freqüent és, però, que les motxilles que porten els infants

pesen, i pesen massa. 

Andrea i Xavi,  
alumnes de Primer d’Eso de l’ Escola Valldaura
Xavi: Per a mi, el tema de portar molt de pes a l’esquena no és problema,

perquè visc molt a prop de l’escola i quasi no me n’adono. Aquí, a

l’escola, però, la taula és molt petita i la cadira et fa mal quan fa molta

estona que estàs assegut, perquè són molt dures.

Andrea: La motxilla em pesa bastant i em fa mal a l’esquena. En canvi,

jo trobo còmodes les taules i les cadires de l’escola. Per solucionar el

tema del pes a la motxilla jo proposaria deixar els llibres de la tarda al

calaix del pupitre i així no haver de fer quatre viatges carregada.

Anna, professora de l’Ies Vila de Gràcia 
El fet de no tenir una aula fixa dificulta la possibilitat de poder deixar els

llibres a la classe. Penso que hi ha solucions al problema de transportar

molt de pes de casa a l’escola i a l’inrevés. D’entrada, implica un tema

molt important d’organització. Però, més enllà d’això, el problema de

base es troba en el fet que tota la comunitat educativa, famílies incloses,

té un concepte de l’ensenyament en què preval la part intel·lectual. En

aquest sentit, encara no tenim incorporada la relació cos-ment en el procés

d’aprenentatge. No es té prou en compte una consideració adequada del

cos en el sistema educatiu. I aquest és un problema més ampli, fins i tot

social. La dita antiga que diu “el saber no ocupa lloc” en aquest cas no és

certa. És molt més apropiada la metàfora del “pes del saber”. I és literal-

ment certa quan veus l’alumnat de primer d’ESO, amb els seus petits cos-

sos en formació, com van de carregats! Jo pateixo molt quan els veig i

penso què passarà quan siguin grans. El que tenim per a tota la vida és el

cos; en canvi, aprendre, ho podem anar fent. Cal tenir en compte, doncs, quin

paper juga el cos, i aquí també s’inclouen les emocions, etc., en el procés

d’aprenentatge. El privilegi de la part intel·lectual sobre aquests aspectes

corporals és encara massa aclaparador, tot i que alguna cosa s’ha avançat.

El professorat, en general, ni ha tingut la formació adequada en aquest

sentit, ni té una consciència sobre aquests temes. I, molt sovint, són els

primers afectats per aquests problemes. A més, les administracions

encara no són prou sensibles a aquesta problemàtica.

Amparo i Cristina, de l’Ampa de l’Ies Vila de Gràcia 
La canalla porta molt de pes a les motxilles. És un problema de difícil

solució perquè els llibres i el material s’han de transportar d’alguna

manera. Una possibilitat podria ser el sistema de les taquilles, que faria

que no anessin tan carregats. Molt sovint porten llibres que no fan servir.

D’altra banda, els temes d’una educació postural, de la mateixa manera

que s’ensenyen en certs treballs, s’haurien d’incloure i iniciar a les escoles,

dedicar-hi un cert temps. Un altre aspecte és que aquest és un problema

que afecta molt les persones adultes i del qual no tenim suficient conscièn-

cia, per la qual cosa es fa difícil que el puguem transmetre als infants. 

Alba i Rosa, alumnes d’Eso i Batxillerat 
de l’Ies Vila de Gràcia 
Estaria bé que poguéssim disposar d’un espai aquí on desar els llibres i

no haver-los de portar amunt i avall. A més, aquí, a l’institut, el fet de can-

viar d’aula segons les assignatures implica pujar i baixar escales perquè

les aules estan en diferents pisos.

Pel que fa al mobiliari, les taules i les cadires són les mateixes des de

primer d’ESO fins al Batxillerat, i és evident que en aquests anys el cos

canvia, i de quina manera. Així doncs, ara ets tu qui t’adaptes al mobiliari

i no el mobiliari a tu: per als grans, les taules són diminutes; en canvi, per

als petits, són massa grans. El problema també és que passes sis hores

asseguda, quasi sense moure’t. I la solució no és tenir unes cadires més

còmodes. És un problema de mètodes d’ensenyament. Això ho veus molt

clar a l’educació física: et fan passar per l’adreçador sense tenir en comp-

te el cos de cadascú. Fer una activitat o una altra depèn de cada persona,

i això no es considera, perquè es tracta de fer que tothom sigui igual, en

el sentit que tothom és capaç de fer el mateix. 
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«Ara ets tu qui t’adaptes al mobiliari i no el mobi-

liari a tu: per als grans, les taules són diminutes; 

en canvi, per als petits, són massa grans.»

CORPORE SANO
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Encara ressonen al World Trade Center de Barcelona 

les reflexions i anàlisis amb què Javier de Lucas ens 

va regalar el passat 23 d’octubre, amb motiu de les

jornades tècniques del Projecte Educatiu de Ciutat 2001.

Donat l’interès de la seva aportació, hem volgut

difondre, encara en calent, algunes de les reflexions 

que va compartir amb les persones que hi érem

presents: en concret, l’autor examina els pressupòsits

de revisió de la relació entre contracte de ciutadania 

i contracte d’estrangeria.

el model paternalista cap a les persones immigrants i acceptar que el

reconeixement i la garantia dels drets polítics és també un requisit de la

integració. Perquè ha arribat l’hora de prendre seriosament la participa-

ció dels immigrants en la producció del Dret que després pateixen, en l’e-

laboració de l’agenda pública, en la presa de decisions. Perquè ha arribat

l’hora d’avançar seriosament cap a una democràcia pluralista i inclusiva.

Una democràcia pluralista i inclusiva no renuncia a la cohesió, a la inte-

gració, però no la redueix a una mena d’assimilació que exigeix abjurar

de qualsevol manifestació de diversitat en la mesura en què no s’ajusti al

cànon del que és veritable, que és el que és majoritari. Ans al contrari:

una democràcia pluralista i inclusiva accepta la necessitat de negociar

totes les posicions en l’espai públic des de la particularitat de cadascuna

d’elles. Una democràcia pluralista no hauria de postergar més temps

l’esforç de transformar unes categories polítiques que es resisteixen a

il·luminar-ne d’altres que donin satisfacció a les demandes d’aquests

agents socials, començant per la primera: el seu reconeixement com a

subjectes, com a agents de l’ordre polític, econòmic, cultural, social. Per

tant, cal reconsiderar la definició dels contractes d’estrangeria (un con-

tracte transitori que serveix per negar el més important: el dret d’accés a

la ciutadania) i el de ciutadania com a condició prèvia per a la formulació

d’una democràcia pluralista, d’acord amb les exigències de reconeixe-

ment de la “diversitat profunda”, de la identitat, però que no renunciï als

drets universals que donen sentit a la democràcia mateixa: la igualtat en

el reconeixement i la garantia efectiva dels drets que satisfacin les neces-

sitats bàsiques, començant pel dret d’accés a la condició de membre de

la comunitat política des de la pròpia identitat i no malgrat ella.
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E
strangeria i immigració continuen sent concebudes com unes

qüestions que ocupen un lloc menor, quasi com a hipòtesis perifè-

riques, excepcionals, a l’hora de definir els supòsits del vincle

social i polític. Tanmateix, no és així: ans al contrari, constitueixen uns

dels exemples més clars de la inadequació del model que encara es pre-

tén vigent sobre les relacions entre identitat, comunitat cultural i comu-

nitat política, en la mesura en què els fets s’entesten a demostrar el seu

caràcter cada vegada més central, més imprescindible en un discurs que

vulgui ser polític. Perquè l’estudi de l’una i de l’altra, les respostes ofer-

tes a l’estrangeria i a la immigració, contribueix a despullar les insufi-

ciències dels actuals succedanis d’aquest discurs, en dos aspectes tan

nuclears com els relatius als fonaments identitaris del vincle social i polí-

tic —del contracte social— i a la presentació de la política com a activitat

pròpia dels ciutadans entesos com a agents sobirans.

La veritable raó de la centralitat de la immigració per al discurs polític

avui dia és una altra: els canvis en els fluxos migratoris, de les seves

característiques i del seu nombre, obliguen, sobretot, a tornar a plantejar

els termes mateixos del vincle social i polític. Començant per l’acceptació

de la pluralitat (de la pluralitat de debò, la dels altres-altres, que són els

immigrants) com a condició de partida per a la participació; més encara,

per a la construcció de l’espai públic. Per això, tret que se sostingui una

visió radicalment liberal, cal acceptar que aquesta diversitat suposa,

encara avui, discriminació a l’hora d’accedir en condicions d’igualtat a

l’arena pública. Una política d’immigració com cal exigeix revisar la

diferència entre contracte de ciutadania i contracte d’estrangeria, una

tasca de gran complexitat, perquè ataca els fonaments mateixos de l’or-

todòxia política i jurídica. En efecte: exigeix revisar l’autèntica gàbia de

ferro del subjecte polític de la modernitat, vincula ciutadania, nacionali-

tat i treball formal i ha contribuït a un model institucional d’exclusió de

bona part de la població. Així mateix, aquesta política exigeix abandonar

ALGUNES REFLEXIONS SOBRE LES NOVES IMMIGRACIONS

L’ESTRANGERIA, 
LA CIUTADANIA

«Una política d’immigració com cal 

exigeix revisar la diferència entre contracte 

de ciutadania i contracte d’estrangeria.»

Perquè es tracta d’això: de trencar la barrera entre els drets de l’home i

els del ciutadà; es tracta, per exemple, de respondre a la qüestió de qui i

per què (i com) pot adquirir els papers que permeten participar en la

presa de decisions i en la distribució dels resultats —la riquesa i els

drets— des de la seva condició, i no malgrat ella, o, com passa avui,

renunciant-hi. Es tracta, doncs, de contribuir a recuperar el caràcter

social i polític profund de la immigració que la situï on realment es troba,

en l’arrel de la construcció mateixa del fet social i del fet polític. És a dir,

pensar a fons la immigració equival a obligar-nos a pensar sobre la nostra

resposta a la pregunta: «qui i per què té dret de ser-hi i formar-ne part?,

¿qui i per què té dret de ser subjecte i de decidir?».

Per tot això, es fa necessari repensar aquestes condicions de la ciuta-

dania perquè deixin de constituir un instrument de discriminació injustifi-

cada, un privilegi incompatible amb la lògica universalista dels drets
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humans, que són el nucli, al seu torn, de la legitimitat democràtica, per

poder superar, per tant, els efectes negatius del model de ciutadans que

s’ha descrit abans, sobre l’objectiu d’integració política en termes iguali-

taris de qui és realment diferent. Això obliga, entre altres coses, a pensar

en què consisteixen —i en com podríem modificar-los— els continguts pre-

cisos del contracte de ciutadania, distints del contracte d’estrangeria, que,

al seu torn, sembla el lloc natural al qual hem enviat la immigració. 

Ara com ara, el marc jurídic, les lleis que disposem, ofereixen aquest mis-

satge: el lloc dels immigrants no pot ser el lloc dels ciutadans. Per

començar, neguem el dret d’arribar i establir-se, perquè la possibilitat de

prendre seriosament el dret de lliure circulació que hem programat com un

dret fonamental és zero. No existeix el dret de lliure circulació, no ha estat

mai un dret fonamental: el dret de lliure circulació és, simplement, el dret

d’estar en òrbita, és a dir, el dret d’estar disponible i que et portin segons i

quan convé a aquell que fa la trucada. Per tant, la via d’accés al nostre país

és la via instrumental de les necessitats del mercat de treball, de les neces-

sitats demogràfiques per a la sostenibilitat d’un model econòmic.

Però és que, a més, l’immigrant no existeix com a persona, sinó sola-

ment com a eina (factor de producció, factor d’increment demogràfic). És

una visió instrumental, que converteix el contracte social i polític que ofe-

rim a l’immigrant en un contracte provisional, superficial i parcial davant

el contracte de ciutadania, que és definitiu. Per això cal repensar les raons

per les quals practiquem aquesta restricció i oferir altres possibilitats. La

persona immigrant, com al seu moment es podia dir de l’exiliat, viu presa

d’allò que s’explica en el vell conte d’Aquil·les i la tortuga: no assolirà mai

el ciutadà, perquè sempre hi ha una etapa a cobrir, sempre hi ha un ele-

ment, una prova d’integració que és finalment inassolible, perquè, si no,

es trencaria la petició de principi en què s’inspiren aquesta construcció i

aquest discurs, i és que és un altre i que no pot ser igual que nosaltres.
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La construcció d’una democràcia plural i inclusiva, en la qual la perti-

nença com a diferent no és un obstacle, sinó la manera natural de

pertànyer-hi, és fruit d’un procés social molt complex i de llarg termini,

en el qual intervenen elements, agents i condicions que van molt més

enllà del dret. No es canvien les societats per decret, les lleis no canvien

els processos socials; però, sense les lleis, les condicions de canvi en

els processos socials no es donen. Dit d’una altra manera, podem cons-

truir polítiques d’interculturalitat i pluralisme extraordinàriament sofis-

ticades i complexes; podem construir models educatius extraordinària-

ment útils i positius, però si no hi ha un punt de partida —que és que

l’horitzó, almenys, de presència de la persona immigrant entre nosaltres

sigui l’horitzó d’igualtat— qualsevol projecte d’integració és buit.

Per tot això s’entén el rebuig —el meu rebuig— al recurs a la noció

de tolerància en la construcció de polítiques d’immigració. Es pot

entendre la seva justificació en l’àmbit de la vida privada, però en la

vida pública, què vol dir condicions de tolerància? Solament són un

subterfugi per no reconèixer la igualtat, és a dir, espais jurídics i polí-

tics en què proclamem la igualtat de drets, la tolerància com a element

públic, no com a criteri polític, no té sentit: al que cal apel·lar és a la

igualtat dels drets, no a la tolerància. Cal construir un espai d’igualtat

de drets, la possibilitat accessible de la igualtat plena de drets, la ple-

nitud dels drets polítics i, evidentment, tots els drets econòmics,

socials i culturals.

En aquest sentit, les ciutats tenen una missió bàsica en aquest canvi

de reflexió de la imatge de la immigració des del punt de vista del vin-

cle social i polític. Les ciutats són l’espai per al primer exercici de drets

polítics en el primer àmbit polític, l’originari, el de la ciutat. Les ciutats

estan, en aquest tema, en una posició particularment apta per

començar aquesta inflexió i introduir canvis. 

Javier de Lucas, Puertas que se cierran. Europa como frontera.

Icaria Editorial, Barcelona, 1998
«Al que cal apel·lar és a la igualtat dels drets,

no a la tolerància. Cal construir un espai

d’igualtat de drets, la possibilitat accessible 

de la igualtat plena de drets,»
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Una associació jove, però amb les

idees clares. Els i les professionals

de l’educació de les administracions

més properes a la ciutadania 

i el territori, les locals, uneixen

esforços, idees, visions, experiències,

debat, anàlisi, etc., per tal de millorar

l’educació a casa nostra.

en projectes educatius de marc ciutadà i han

aconseguit consolidar el paper en la planifica-

ció educativa.

La professió pren protagonisme amb els

nous reptes a l’hora d’implantar les línies

estratègiques d’actuació en matèria educativa

que tota ciutat com cal ha de tenir definides.

REPTES FONAMENTALS DE
L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI 
Des de la nostra perspectiva, tenim al davant

reptes en què els tècnics i tècniques i els ajun-

taments tenim un important paper com a vehi-

culadors d’educació i ciutat:

1. Entendre l’educació com un dret que s’ha

d’exercir al llarg de la vida. 

2. Aconseguir que l’educació sigui un instru-

ment decisiu per a l’emancipació personal i la

transformació social.

3. Aprofundir en el concepte de la qualitat

de l’educació. 

4. Revisar a fons les finalitats, els mètodes i

els continguts del sistema educatiu. Apostar

pel coneixement i l’ús de les noves tecnologies

de la informació.

5. Fer que la comunitat educativa hi participi

i que els diferents agents socials s’hi corres-

ponsabilitzin.

QUÈ TENIM ENTRE MANS
Enguany estem portant a terme un seguit

d’actuacions:

– Assessorament per a la realització de dos

cursos de formació organitzats per la Federa-

ció de Municipis de Catalunya sobre les com-

petències municipals i els sistemes educatius

europeus i el paper dels municipis.
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS  

I TÈCNIQUES D’EDUCACIÓ DE L’ÀMBIT LOCAL

«La nostra és una professió 

de futur, en un món on

l’educació passa a ser 

un dels eixos prioritaris en 

el desenvolupament social.»

TÉKHNE

D’ON VENIM…

Fou a l’inici dels ajuntaments democràtics que

es va incorporar la figura dels professionals de

l’educació en el món local, per tal de desenvo-

lupar els objectius que marcaven els projectes

polítics progressistes en el camp educatiu, en

molts ajuntaments de Catalunya: impulsar la

universalització del sistema, dinamitzar els

centres educatius, promoure espais de reflexió

i debat, cooperar en la formació de docents i

famílies, etc.

La gènesi de la nostra associació ha estat les

trobades formatives i d’intercanvi que s’han

anat organitzant durant els últims deu anys. En

aquestes trobades vam entendre que l’inter-

canvi d’experiències i la formació continuada

eren una eina imprescindible per adaptar-nos

als ràpids canvis que experimentaven les rela-

cions entre l’educació i el territori. Reflexionar

sobre la política educativa i el paper que hi

tenim els tècnics i tècniques d’educació ens va

dur a veure la necessitat de crear una estructu-

ra de relació i treball. Així, al febrer del 2000

neix l’Associació Catalana de Tècnics i Tècni-

ques d’Educació de l’Àmbit Local (TÉKHNE). En

definitiva, l’Associació pretén reforçar l’impor-

tant i creixent paper que té l’Administració

municipal en la gestió i la planificació d’ac-

cions educatives territorials.

LA NOSTRA PROFESSIÓ… 
Són molts els municipis, fins i tot de petits,

que en els últims mandats ja han inclòs en les

seves plantilles tècnics d’educació, i han

començat per la promoció i dinàmica educativa,

han continuat per la participació i el lideratge

– Elaboració d’un informe sobre el perfil dels

professionals que coordinen els programes d’e-

ducació als municipis per conèixer la funció dels

tècnics d’educació en els diferents territoris.

– Elaboració per part de membres del

Comitè Organitzador del Fòrum l’Escola i la

Ciutat de la guia de debat, adreçada a tots els

col·lectius que vulguin fer arribar al Fòrum les

seves aportacions sobre les temàtiques referi-

des a les ponències.

Ningú no pot negar el paper dels ajunta-

ments en la renovació pedagògica, que moltes

vegades supera el nostre marc competencial.

Els tècnics i les tècniques hem realitzat un

paper de motor en la innovació educativa gens

menyspreable. La nostra és, doncs, una pro-

fessió de futur, en un món on l’educació passa

a ser un dels eixos prioritaris en el desenvolu-

pament social; on els tècnics i tècniques tenim

un paper de mediadors i gestors de les actua-

cions educatives del territori. 

Elena Dinarès

Presidenta de TÉKHNE

rsensat@pangea.org
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Són la veu i la representació del

col·lectiu docent. Hem volgut

escoltar pausadament les seves

visions i opinions sobre diferents

problemes i oportunitats que

presenta avui el nostre sistema

educatiu. Les organitzacions

sindicals tenen la paraula.

Des del vostre punt de vista, quin és el

panorama actual del sistema educatiu a casa

nostra? Quins problemes, dificultats i reptes

té plantejats?

Jaume Graells: El panorama educatiu actual

està molt influït pel panorama global i pels

models de societat cap a on estem anant. Els

models pressupostaris fortament restrictius i

involutius socialment fan que el sistema edu-

catiu se’n ressenti. Espanya i Catalunya, en el

context europeu, són uns dels països que

menys inverteixen en educació. A partir d’a-

quí, ja tenim tot un seguit de problemes

importants, no només en educació, sinó també

en recerca, innovació i altres camps. A Catalu-

nya tenim un dels professorats pitjor retribuïts

de tot l’Estat. En canvi, segons un estudi de la

UGT, el cost de l’educació a casa nostra està

molt per sobre d’altres comunitats. D’aquesta

manera, aquest dèficit públic el paga, d’una

banda, el col·lectiu de treballadors de l’ense-

nyament, que està molt mal considerat, i, d’al-

tra banda, l’usuari, que ha de pagar allò que

no paguen els pressupostos públics. També

ens preocupa molt l’envelliment de la població

docent. Abans érem gent molt jove, i estàvem

molt a prop de l’alumnat i n’érem pràcticament

amics; ara ja som els pares, i aviat serem els

avis. Cal rejovenir, en aquest sentit, les planti-

lles. Un altre tema és el de la xarxa educativa:

hem d’anar cap a un sistema educatiu que

garanteixi, més que la igualtat d’oportunitats,

la igualtat de resultats. Això passa per tot un
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seguit de reivindicacions que planteja la comu-

nitat educativa, com ara el decret de matricula-

ció, garantir que no se seleccioni ningú, la gra-

tuïtat de l’ensenyament.

Josefina Pujol: Concretant una mica més,

podríem dir que estem assistint a una manca de

planificació i d’objectius generals del Govern i

de la conselleria d’Ensenyament. Manca, al nos-

tre entendre, una definició clara i pública del

paper de les dues xarxes, l’escola pública i l’es-

cola concertada. CCOO entenem que l’escola

concertada ha de complir el paper que la llei li

atorga en aquest moment, és a dir, ha de ser

subsidiària de l’escola pública. L’Administració,

doncs, ha de posar les mesures adequades per

potenciar l’escola pública, per il·lusionar la tasca

del professorat, amb temes com els retributius i

les condicions de treball. El tema més important,

però, és que des del Govern i des del Departa-

ment d’Ensenyament s’escolti la comunitat edu-

cativa i es pugui arribar a consensos de com ha

de funcionar el sistema educatiu a Catalunya.

Carles Martínez: Des del nostre punt de

vista, hi ha dos aspectes importants que carac-

teritzen el sistema educatiu. En primer lloc, el

tractament desigual que fa el Departament

d’Ensenyament entre les dues xarxes d’ense-

nyament. Pensem que hi ha una clara política

educativa afavoridora de l’ensenyament privat.

I això es concreta en la seva política de con-

certs, en l’actual decret de matriculació o en el

tema pressupostari. Aquesta política educati-

va s’emmarca en el vessant més ortodox i reac-

cionari d’una concepció neoliberal, que, des

d’una perspectiva econòmica, tendeix cap a la

privatització progressiva de tots els sectors. El

fet que el departament faci del “dret a triar

centre” el principi rector en la seva política, és

una clara mostra d’això que diem. Un segon

aspecte fa referència al fet que, tot i que el nou

sistema educatiu va ser pensat i dissenyat per

compensar desigualtats, s’ha aplicat d’una

manera complexa i ben poc correcta. D’altra

banda, els recursos esmerçats per les adminis-

tracions han estat del tot insuficients per garan-

tir aquest principi d’igualtat d’oportunitats.

Com penseu que cal tractar el tema de les

noves immigracions i de la seva incorporació

al sistema educatiu?

C.M.: El país que en aquests moments tenim

té poc a veure amb el que era fa sis mesos i amb

el que viurem d’aquí a poc temps. Hem de ser

conscients que assistim a una situació canviant.

Hem d’assumir el que tenim i estar preparats

per al que tindrem. En aquest tema cal incre-

mentar considerablement les inversions pel que

fa a l’acollida d’aquests nous catalans. És impor-

tant augmentar el nombre de professorat que

tracti directament amb aquest alumnat i es dedi-

qui a la feina d’integrar-lo. Cal abocar tots els

recursos materials per atendre aquesta diversi-

tat. El Departament d’Ensenyament no ho està

fent. Només dedica uns recursos irrisoris i per a

aquest tema calen dotacions extraordinàries. El

risc de fractura social és important i cal evitar-ho.

J.G.: En aquests moments d’esfondrament del

que alguns, com Joaquín Estefanía, anomenen

“capitalisme naïf”, que postula que només amb

el creixement econòmic derivat de les noves tec-

nologies s’assoleix el benestar social, cal tornar

a recuperar el discurs de la política, de la socie-

tat, del paper de l’Estat del benestar. Paral·lela-

ment a aquell capitalisme, han anat sorgint pro-

postes educatives que podríem considerar

també “naïfs”, en el sentit de primitives i anti-

quades, i sobretot innocents. A vegades, s’està

imprimint al sistema educatiu un caràcter assis-

tencial que no ha de tenir, i de supletori de les

contradiccions socials, de polítiques fiscals

regressives... Situar l’escola com aquell agent

que ha de solucionar per ell mateix aquests pro-

blemes és situar-la en un carreró sense sortida.

El tema de la immigració és un exemple més. Hi

ha d’haver polítiques específiques en aquest

sentit, però també s’ha de contemplar com una

realitat global. L’escola per ella mateixa no pot

donar respostes en una societat que està cami-

nant cap a la desregulació, cap a la injustícia

social. Si anem a polítiques concretes, cal evitar

el “café para todos”. El tema de la immigració o

de les bosses de pobresa i marginalitat no es

dóna a tot Catalunya, sinó que es concentra en
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«L’escola per ella mateixa no

pot donar respostes en una

societat que està caminant

cap a ladesregulació, 

cap a la injustícia social.»

Jaume Graells

«Cal entendre que quan

reivindiquem millores 

en les condicions laborals,

estem apostant per una

millora del sistema educatiu.»

Josefina Pujol

determinats territoris, i és aquí on s’ha d’actuar.

Cal operar intel·ligentment, optimitzant els

recursos, gestionant-los eficaçment; fent que

les administracions es coordinin, que el paper

dels agents socials funcioni, etc., i en aquest

marc l’escola juga un paper molt important. D’al-

tra banda, en aquest tema s’està posant massa

l’èmfasi en aspectes culturals, ètnics, quan el

problema no és identitari o de confrontació de

cultures, sinó de desigualtats socials.

J.P.: El tema és complex, però cal donar-hi

una visió positiva. Tot el que suposi un intercan-

vi cultural representa un enriquiment per a tot-

hom, i especialment en temes com la convivèn-

cia, el respecte i l’intercanvi cultural. En el

terreny pràctic, però, ens trobem amb dos ves-

sants. D’una banda, les dificultats que es troba

l’escola: s’està demanant a l’escola que aporti

les solucions a tots els problemes. En aquest

sentit, hi ha d’haver polítiques coordinades i de

planificació en un sentit ampli, i polítiques terri-

torials que impliquin tots els agents, que evitin

determinades “guetitzacions”, que no només es

donen a l’escola, sinó en zones geogràfiques

concretes. El que és lògic és que els infants

vagin a les escoles que els són properes. I això

implica polítiques d’habitatge, d’equipaments

socials, fiscals i de tot tipus per tractar aquest

tema de forma global. Una vegada dintre de

l’escola, hi ha necessitat de més recursos, de

millors condicions laborals. L’escola pública

funciona bé en aquest tema, malgrat la manca

real de tot el suport extern que necessita, per la

gran professionalitat del professorat i per la

seva implicació en l’atenció a la diversitat.
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Com explicaries què és un 

sindicat a un infant?

Fa més de cent anys un grup de

treballadors van decidir ajuntar-se. 

Gràcies a aquestes i altres persones 

i a la seva Unió, avui els treballadors del

nostre país, homes i dones, hem millorat

les nostres condicions de vida i de treball:

treballem menys hores diàries i guanyem

més, gaudim de vacances, si ens quedem

sense feina o ens posem malalts també

cobrem (en això hem perdut una mica en

els darrers anys) i, des de fa molts anys,

hem aconseguit que nens i nenes com

vosaltres, sense excepció, no hagin de

treballar de sol a sol i puguin anar a

escola. Tot i aquestes millores, pensem

que hem de seguir avançant: per això

continuem junts en el nostre club. Quan

siguis gran potser voldràs venir amb

nosaltres. Tant de bo! 

Jaume Graells

Fa 150 anys molts nens i nenes de cinc

anys treballaven a les fàbriques i a les

mines setze hores diàries sense cap dia 

de festa. Molts d’ells no arribaven als vint

anys de vida. Que això no passi avui en

una part del món és gràcies a la unió de

treballadors i treballadores en sindicats

que van començar a lluitar per millorar 

les condicions laborals.

Carles Martínez

Un sindicat és un conjunt de persones que

parlen de les coses del treball i dels seus

sous. S'ajuden entre elles i ajuden als

demés treballadors, i parlen d'això amb el

que mana en el treball, el responsable de

l'empresa, perquè solucioni els seus

problemes. De vegades el que mana no els

vol escoltar i, alheshores 

el sindicat fa coses perquè entengui, com

les manifestacions i les vagues, fins que

arriben a un acord per millorar les coses 

en el treball.

Josefina Pujol

Quines oportunitats i dificultats pot repre-

sentar l’acabat de constituir Consorci d’Edu-

cació de Barcelona?

J.P.: Comencem per les dificultats. Ens preo-

cupa com es portarà a terme el desenvolupa-

ment dels estatuts i la concreció de les funcions

d’aquest Consorci. Nosaltres tenim unes grans

expectatives en el funcionament d’aquest ens.

Pensem que és una oportunitat important per a

la ciutat de Barcelona, que pot suposar un avenç

en la planificació de la xarxa educativa on l’esco-

la pública sigui l’eix vertebrador de l’educació a

Barcelona, per optimitzar els recursos, per acon-

seguir una gestió més propera a la realitat dels

centres, per facilitar la participació de la comu-

nitat educativa en general, per donar una visió

de l’escola que no sigui la d’escola “tancada”,

sinó la d’una educació integral, on l’escola ha

d’ésser una part més, una institució implicada

en l’educació global. 

C.M.: Una primera qüestió és que hauríem de

ser-hi com a sindicat. Té poc sentit que es confi-

guri un Consorci d’aquesta mena sense la repre-

sentació del que és la primera força sindical al

Departament d’Ensenyament. Dit això, és critica-

ble que hi hagi un excés de parcialització a l’hora

del tracte de les diferents qüestions socials d’un

territori (sanitat, habitatge, educació...). Nosal-

tres som partidaris d’una concepció integral dels

diferents aspectes de l’acció social que han de

dur a terme les administracions. I qui millor que

el municipi per poder-ho coordinar? Hi ha temes,

però, que no es poden incorporar en aquest nou

àmbit. El disseny curricular o les polítiques de

personal són uns exemples. Sí que en serien

matèria plena, en canvi, el mapa escolar o la pla-

nificació educativa.

Quin és el paper que han de jugar avui les orga-

nitzacions sindicals respecte al sistema educatiu?

C.M.: En primer lloc, òbviament, hi ha el de la

defensa dels drets laborals dels treballadors i

treballadores de l’ensenyament. La segona

qüestió parteix de considerar el fet educatiu

com un bé preferent que ajuda a la compensa-

ció de desigualtats. Al mateix temps, els sindi-

cats han d’intervenir en el món social i polític

per tal que l’ensenyament esdevingui una

mena d’eix vertebrador de la societat capaç

d’afrontar els nous reptes que aquesta té plan-

tejats. Per això, nosaltres apostem per un pacte

social ampli que garanteixi la prioritat del siste-

ma públic a l’ensenyament. En darrera instàn-

cia, una funció que hem de complir els sindi-

cats és la de denunciar els incompliments de

l’Administració en totes aquelles qüestions que

no resol com hauria de fer. En aquest sentit,

veiem massa sovint com el Departament d’En-

senyament fa interpretacions interessades, en

frau de llei, de moltes qüestions, i tenim l’obli-

gació de denunciar-les.

J.G.: Nosaltres pensem que, després de vint-

i-cinc anys de democràcia, encara hi ha deter-

minats sectors que no han assumit el paper

que han de jugar els sindicats. I això no només

passa en les administracions, sinó també entre

el professorat mateix. Això és una realitat, tot i

que reconeguem els errors que cometen les

organitzacions sindicals en aspectes com ara

no ser suficientment a prop del professorat o

no connectar-hi. La relació del sindicalista amb

els centres, com que no hi ha una representa-

ció sindical com es dóna en altres sectors, es fa

difícil i comporta que sovint estem massa allu-

nyats de la realitat. Hi ha poca cultura sindical,

encara. Així, se’ns fa difícil poder fer una tasca

sindical des del plantejament que tenim, que

contempla més enllà de la reivindicació; una

tasca de construcció i participació en la gestió

del sistema educatiu. Un exemple el tenim en

el tema de la subsidiarietat social que recullen

directives europees. Aquí juguem un paper

important les organitzacions sindicals. Però

encara som molt lluny i estem poc madurs.

J.P.: Costa molt que se’ns reconegui com a

veritables interlocutors socials i representants

del professorat i del sector educatiu. Se’ns limi-

ta molt el nostre paper, especialment des de les

administracions, a la defensa de les condicions

laborals. Però nosaltres considerem que cal

emmarcar aquesta funció en una defensa de la

millora de la qualitat de l’ensenyament públic.

Cal entendre que quan reivindiquem millores

en les condicions laborals, estem apostant per

una millora del sistema educatiu. La tasca del

nostre sindicat està per la defensa dels valors

democràtics, d’una societat que aposta pels

drets de les persones, i, en això, la feina educa-

tiva és un pilar fonamental.

Patrici Hernández

«Nosaltres apostem per un 

pacte social ampli que garan-

teixi la prioritat del sistema 

públic a l’ensenyament.»

Carles Martínez

J.G.: Pensem que cal fer una aposta per l’au-

tonomia i la descentralització, però no en tots

els temes, perquè, si no, cauríem en planteja-

ments absolutament liberals que fomentarien

les desigualtats. En el tema concret del Consor-

ci cal deixar ben clar que el Departament d’En-

senyament té plenes competències en matèria

de professorat. El procés de constitució del Con-

sorci fins ara l’hem vist bé, però cal veure en el

futur com es desenvolupa. El que es planteja és

quelcom tan senzill com la col·laboració entre

les diferents administracions, que faciliti i pos-

sibiliti l’avenç en temes com la planificació edu-

cativa, la política de concerts a la ciutat de Bar-

celona o el disseny del mapa escolar. El projecte

inicial que se’ns proposa com a base de treball

el trobem molt atractiu. És un tema, però, en el

qual hi ha molt a dir i molt debat a fer.
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En el context de la secretaria del

Consell Escolar del Districte, 

el servei d’educació i el servei 

de joventut vam iniciar una sèrie

d’accions que permetessin crear

participació en el sector “alumnes”:

una de les seves projeccions 

fou la Trobada de Representants

d’Alumnes del districte 

de Sarrià-Sant Gervasi. 

diferents grups culturals dels IES... No s’expli-

caria, si no, l’assistència de 104 participants,

dels quals 72 eren representants d’IES del dis-

tricte, majoritàriament d’ESO.

L’eix principal d’aquesta trobada fou l’inter-

canvi d’experiències. Experiències de fora del

districte i altres dels IES del mateix districte.

Però també era important gaudir de la troba-

da, i per això vam combinar la formació amb

l’intercanvi personal i el consum cultural. En

paraules d’una delegada de 3r d’ESO de l’IES

Serrat i Bonastre: “Trobo que està molt bé

aquest tipus de trobades, ja que, per una part,

et pots relacionar amb més gent i, per l’altra,

els que farem de representants som recom-

pensats per la nostra feina”. Val a dir que,

aprofitant la convocatòria de la trobada, vam

iniciar una nova comissió en el consell escolar

de districte, la comissió d’alumnes, els mem-

bres de la qual són els escollits formalment en

les eleccions del CED de l’any 2000.

Esperem haver reforçat els nois i noies que

han iniciat el camí de voler ésser membres

actius i de representació dels seus com-

panys/es, així com haver prestigiat el paper

que aquests delegats i representants d’alum-

nes puguin fer dins els seus respectius centres

d’ensenyament. La pròxima trobada del 2002

ens certificarà —o no— aquesta aspiració. 

Joan Recasens

Secretari del Consell Escolar

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

jrecasensal@mail.bcn.es

donar-los sortida, fer-les realitat. És des d’a-

questa perspectiva que estarem desvetllant

motivacions, desenvolupant l’interès, ajudant

a aprendre i gaudir de la participació. Sense

una estratègia de dinamització, el nostre sec-

tor d’alumnat es trobarà sovint desmotivat,

sense saber com utilitzar les eines de partici-

pació i abandonant finalment els òrgans d’opi-

nió que els hem ofert. Quan apostem per la

participació en joves, cal que apostem no sola-

ment per oferir-los canals, sinó també reconei-

xement, intercanvi i, sobretot, una forma de lleu-

re. Creiem que l’estratègia de la dinamització és

el que millor pot desenvolupar la participació.

La Trobada de Representants d’Alumnes que

vam realitzar a Sarrià-Sant Gervasi no la podrí-

em haver desenvolupat sense uns dinamitza-

dors que permetessin animar i motivar aquells

grups d’alumnes que són joves actius dins

dels seus IES i despertar el seu interès: pro-

fessors i equips directius, animadors dels PID-

CES (punts d’informació i dinamització de cen-

tres d’ensenyament secundari), animadors del

servei de joventut del districte, talleristes de
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DE SECUNDÀRIA DE SARRIÀ-SANT GERVASI

«Quan apostem per la

participació en joves, cal que

apostem no solament per 

oferir-los canals, sinó també

reconeixement, intercanvi i,

sobretot, una forma de lleure.»

PARTICIPACIÓ DELS
REPRESENTANTS 
DE L’ALUMNAT

P
er què en diem crear? Perquè comen-

cem des de sota de la línia de flotació;

perquè partim d’un estadi molt inicial i

construïm; perquè creiem en un itinerari edu-

catiu que desperti la participació. En paraules

de Jofre Villanueva (vegeu el número anterior

de BARCELONA EDUCACIÓ): “Resulta que a partici-

par s’hi aprèn. Fins i tot podríem dir que a par-

ticipar s’hi aprèn participant”.

Quan parlem del sector alumnat cal tenir

present que l’aprenentatge viscut és inferior

del de la resta de sectors. I que calen estratè-

gies diferents per aconseguir un mínim de par-

ticipació. Estem parlant de joves en formació, i

haurem de treballar perquè s’interessin per

participar en les decisions. La motivació és

essencial en qualsevol sector, però en l’alum-

nat és bàsica.

Per aconseguir l’interès i la motivació en els

i les joves cal un cert lideratge: coneixem força

experiències de professors que han actuat

com a líders, o fins i tot talleristes, que han

sabut impregnar la seva especialitat en grups

de joves i adolescents. És des d’aquest punt

de vista que la dinamització pren una

importància molt rellevant quan parlem de

participació juvenil. Dinamitzar vol dir liderar

processos, conduir-los i fer-ne partícips aquells

que poden tenir un cert interès inicial; dinamit-

zar també vol dir desenvolupar iniciatives,
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L’ús d’Internet a l’aula afavoreix l’autonomia

en l’aprenentatge, facilita l’organització per

treballar en equip, possibilita una reflexió més

crítica i creativa. El professorat haurà d’anar

donant més importància al seu rol de guia en

els processos d’aprenentatge per tal que l’a-

lumnat aprengui, per ell mateix, a aprendre, a

cercar i a resoldre, en la mesura del possible.

La possibilitat de comunicació que ofereix la

navegació per Internet esdevindrà un pas

important en l’acceptació de les diferències,

en una societat cada dia més plural.

ALGUNES PROPOSTES
Els centres educatius, amb la utilització d’a-

questa eina, poden, entre altres coses:

– Publicar la pròpia pagina web per donar a

conèixer el centre i els seus projectes.

– Comunicar-se directament amb les famí-

lies mitjançant correu electrònic i/o per mitjà

de la pàgina web.

– Elaborar i publicar la revista electrònica

del centre.

– Publicar reportatges fotogràfics de sorti-

des amb l’alumnat i d’altres activitats.

– Intercanviar amb altres centres docents

experiències, projectes, reflexions... 

– Compartir amb altres centres i/o entitats

bases de dades.

Aquesta nova eina, com a suport tècnic a la

seva tasca, permet al docent:

– Tenir accés a les biblioteques virtuals que

aporten nous recursos. 

– Proposar l’aprenentatge de continguts a

través de webs. Cal cercar-les prèviament i

É
s cert que la utilització d’Internet, igual

que qualsevol eina, té els  seus perills;

però, de la mateixa manera que no dei-

xarem d’utilitzar un martell per por de picar-

nos els dits, no podem ignorar ni deixar d’uti-

litzar un instrument innovador només per les

pors que, ni que siguin fonamentades, aparei-

xen sempre davant el desconegut. S’imposa,

doncs, la necessitat de conèixer i aprendre per

poder ensenyar a emprar bé l’eina; per això,

com en tota tasca educativa, cal l’acompanya-

ment de la persona adulta.

L’Administració educativa ha mostrat la volun-

tat de posar Internet a l’abast del món escolar.

La posada en marxa del projecte ARGO ha fet

possible la integració de les tecnologies de la

informació i la comunicació (TIC) a les escoles. 

Avui tots els centres docents tenen un lloc

web i els equipaments informàtics connectats

en xarxa, i el professorat té la possibilitat de for-

mar-se en aquest camp. Tots els ensenyants i

tots els centres docents disposen, de manera

gratuïta, de correu electrònic; poden publicar la

pròpia pàgina web, accedir a fòrums, grups de

discussió, xats, llistes de correu... Encara

manca, però, una segona part, que és la de con-

vertir les classes en aules multimèdia, és a dir,

que cadascuna estigui dotada de projector de

vídeo VGA i ordinador connectat a Internet.

L’arribada d’Internet als centres docents ha

de portar necessàriament canvis en la manera

d’ensenyar i d’entendre l’acció educativa, can-

vis pel que fa a la forma de transmetre coneixe-

ments i canvis en les formes de socialització.

Aquest fet no sols representa el coneixement i

l’ús de les tecnologies de la informació i la

comunicació, sinó que obre una finestra a l’ex-

terior per deixar entrar al si dels centres educa-

tius tota la complexitat d’aquest món de fora.

Cal, doncs, que tinguem una disposició oberta i

reflexiva, així com la capacitat d’incorporar a la

nostra manera d’ensenyar totes les novetats i

avantatges que aquest fet representa.
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UNA EINA ÚTIL

Internet com a eina educativa, sens

dubte, aporta i aportarà riquesa en

el desenvolupament de la pràctica

educativa. Amb la utilització

d’Internet, tant l’alumnat com el

professorat tenen més facilitat per

accedir a una quantitat superior de

recursos documentals (textos,

mapes, imatges, enregistraments

sonors, conferències digitalitzades,

i un llarg etcètera); poden buscar

informació, intercanviar

descobertes, exposar 

i contraposar idees, publicar el

resultat dels seus treballs...

«El professorat haurà d’anar

donant més importància 

al seu rol de guia en els

processos d’aprenentatge.»

INTERNET EN LA QUOTIDIANITAT: 

COMUNICAR I APRENDRE
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«L’arribada d’Internet als

centres docents ha de portar

necessàriament canvis en la

manera d’ensenyar i

d’entendre l’acció educativa.»

donar instruccions molt clares de quina tasca

es demanarà a l’alumnat, després de la consul-

ta i l’estudi de les webs indicades.

– Penjar en una web que l’alumnat pugui

consultar com a recurs educatiu per al seu

aprenentatge els continguts relacionats amb la

matèria que imparteix, enriquits amb diverses

fonts documentals.

– Crear materials multimèdia. 

– Difondre treballs fets pels nois i noies, pen-

jant-los a la web del centre o en una web creada

pel propi grup. Es podria crear un diari de classe.

– Fomentar que l’alumnat estableixi corres-

pondència entre els seus companys i compa-

nyes i/o amb alumnes d’altres centres.

– Comunicar-se per mitjà del correu electrònic

amb altres docents, amb els alumnes mateixos i

amb les famílies. 

– Establir fòrums i grups de discussió on

s’intercanviïn opinions amb altres docents de

qualsevol lloc.

– I realitzar totes aquelles activitats que el

professorat anirà assajant, descobrint i apli-

cant a mesura que utilitzi Internet. 

SUPORT DES DEL CRP
El Centre de Recursos ha de col·laborar per fer

possible que hi hagi cada vegada més experièn-

cies en els centres docents basades en la utilitza-

ció d’Internet. Aquesta col·laboració es pot con-

cretar, entre d’altres, en les següents actuacions:

– Fer arribar la informació adequada sobre

l’oferta de formació en TIC organitzada per

l’Administració educativa, animant el professo-

rat a participar-hi.

– Afavorir la creació de seminaris per al profes-

sorat que treballa les mateixes àrees, per tal d’e-

laborar i compartir materials multimèdia.

– Organitzar tallers per practicar la navegació

per Internet i, així, treure angoixes i desmitificar

el que pot semblar de difícil aplicació.

– Posar recursos a l’abast del docent perquè,

aprofitant la dimensió editorial que ofereix

Internet, pugui elaborar i publicar multimèdia

(és a dir, integrar text, imatge i so en un ma-

teix document).

– Oferir una base de dades de pàgines webs

seleccionades i classificades que continguin

recursos educatius.

– Donar, quan es consideri convenient, ajuda

tècnica de forma presencial, per elaborar la

pròpia web o altres aplicacions.

– Oferir la possibilitat de fer les reserves de

documentació i aparells de tecnologia al CRP,

mitjançant correu electrònic o a través de la web.

– Crear una agenda d’adreces de correu

electrònic del professorat de la zona, per tal de

possibilitar una comunicació personalitzada i

afavorir l’intercanvi de recursos i informacions.

A TALL DE CONCLUSIÓ
Tot i la complexitat que pot representar la intro-

ducció d’Internet a l’aula i les dificultats que pot

comportar la seva aplicació, cal fer un esforç tant

pel que fa a formació com a pràctica i superar

aquesta dificultat aparent.

Saber utilitzar Internet és una bona inversió a

llarg termini, ja que aquesta és una eina que cada

vegada ofereix més possibilitats i està més a l’a-

bast de tothom. La comunicació a través d’Inter-

net aporta a l’escola una nova dimensió.

Finalment, cal tenir present que l’aplicació de

les tecnologies de la informació i la comunica-

ció demana reflexionar sobre les estratègies

didàctiques que s’han d’utilitzar per aconseguir

els objectius que, com a educadors, ens hem

proposat. Per això, i tal com s’esmenta al

començament de l’article, aquest fet portarà

canvis en la manera d’ensenyar i d’entendre

l’acció educativa. 

CRP Sant Martí

crp-santmarti@serveis.xtec.es

Per consultar:

http://nti.uji.es/docs/nti/Jordi_Adell_EDUTEC.html

“Tendencias en educación en la sociedad de las

tecnologías de la información”. Jordi Adell

http://www.xtec.es/~jvivanco/ 

“Recursos sobre Internet i multimèdia per l’educa-

ció. Exemples de projectes educatius a Internet”

http://www.es/folch/internet 

“Atrapats a Internet” Albert Folch i Folch
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El Fòrum L’Escola i la Ciutat

proposa endegar un ampli procés

de debat i participació al voltant

d’una nova i vella qüestió: les

relacions entre la institució escolar

i el seu territori. Escola oberta,

escola assetjada, escola arrelada 

a la comunitat, escola dialogant… 

són idees i conceptes que s’han

anat utilitzant sempre a la recerca

d’un nou impuls per la qualitat i la

innovació. Si els temps són nous,

ens cal mirar els nostres paisatges

amb uns altres ulls, redibuixar els

horitzons i trobar nous camins que

ens hi acostin.

INICI DEL DEBAT

«Necessitem partir d’un

debat com més ampli millor,

que mobilitzi les idees de

molta gent i que s’arreli 

a les experiències concretes

de col·lectius diferents.»

FÒRUM L’ESCOLA 
I LA CIUTAT

L’
objectiu final del Fòrum és arribar a for-

mular unes conclusions basades en el

coneixement compartit i en el consens;

unes conclusions prou operatives per fer

avançar i estendre les bones pràctiques de les

institucions, les escoles i els ajuntaments en el

seu treball conjunt per una educació de qualitat.

Voldríem que aquestes conclusions fossin

alhora agosarades i realistes, imaginatives i

rigoroses, fruit del bon ofici dels professionals

i de les aportacions de la ciutadania. I per

aconseguir-ho necessitem partir d’un debat

com més ampli millor, que mobilitzi les idees

de molta gent i que s’arreli a les experiències

concretes de col·lectius diferents. Per concre-

tar aquesta demanda us proposem dues vies

de participació: la realització de debats locals

i la participació al Fòrum en línia.

DEBATS LOCALS I DEBAT EN LÍNIA
Cada institució, cada escola, cada servei, cada

municipi pot prendre la iniciativa d’organitzar

un debat sobre el contingut general del

Fòrum, o sobre algun aspecte específic que li

resulti de més interès. D’això en diem un

debat local. D’altra banda, tothom pot partici-

par en el debat, de manera individual o col·lec-

tiva, utilitzant el Fòrum en línia del web

http://www.bcn.es/escolaciutat. El material

resultant d’aquest procés serà elaborat i cons-

tituirà l’estat de la qüestió o punt zero que, jun-

tament amb els documents elaborats pels

ponents, servirà de base als treballs de grup de

les jornades dels dies 10, 11 i 12 d’abril.

Per tal de facilitar els debats locals s’ha ela-

borat la publicació Fòrum l’Escola i la Ciutat:

Idees per al debat, que planteja un primer

esquema de deu preguntes clau al voltant de

les tres ponències sobre les quals centrarà els

seus treballs.

EL CONTINGUT DEL DEBAT
El debat se centra en les potencialitats, contra-

diccions, virtuts i conflictes que es donen en

les relacions entre l’escola i la ciutat, especial-

ment en els programes ciutat-escola, progra-

mes que les escoles realitzen en cooperació

amb institucions, entitats, empreses i tota mena

de grups socials, externs al sistema educatiu i

que són una de les formes més evidents d’a-

questes relacions. Visites, sortides, tallers d’ex-

perimentació i projectes de cooperació formen

part d’un gran ventall d’aquests programes

caracteritzats per realitzar-se durant el temps

lectiu, dins o fora de l’aula, i per comptar amb el

suport d’alguna entitat ciutadana.

A Barcelona, el treball del Consell de Coordi-

nació Pedagògica ha articulat aquests progra-

mes en un projecte col·lectiu de ciutat, treba-

llant per millorar constantment la seva qualitat

i per facilitar que tot l’alumnat de la ciutat hi

tingui un fàcil accés. 

COM ORGANITZAR 
UN DEBAT LOCAL?
La invitació a realitzar debats locals va adreça-

da a un col·lectiu molt ampli: a les institucions,

associacions i empreses, públiques i privades,

que realitzen programes educatius per a esco-

lars i col·laboren en els projectes de les escoles;
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a les escoles i centres educatius de tots els

nivells i modalitats; a les associacions de pares i

mares, de professionals i d’alumnes; als serveis

educatius; als centres universitaris; als ajunta-

ments, i, encara, a altres plataformes ciutadanes

que s’hi vulguin afegir. 

La institució que prengui la iniciativa d’orga-

nitzar un debat local haurà de definir el grup

de debat i té absoluta autonomia per fer-ho a

la seva manera i segons els seus interessos i

prioritats. A qui es pot convidar a participar-

hi? Segurament, el debat resultarà més inte-

ressant com més heterogeni sigui el grup. La

composició del grup de debat convocat per ini-

ciativa d’una escola, d’una entitat o d’un ajun-

tament, hauria d’ajudar a establir un diàleg

entre col·lectius diversos.

Per tal de facilitar la feina dels organitza-

dors, el Fòrum distribueix la publicació Fòrum

l’Escola i la Ciutat: Idees per al debat, que

podeu sol·licitar a Secretaria Tècnica o descar-

regar del web. Hi trobareu les deu qüestions

clau de cada ponència i algunes idees, amb les

quals podeu estar d’acord o no, però que, en

tot cas, poden servir per emmarcar cada tema. 

En aquest sentit, utilitzem la paraula “ciu-

tat” en el seu significat més ampli, com l’en-

tramat d’associacions, institucions i empreses

que expressen les relacions socials que es

donen en el territori, més enllà de la mida gran

o petita del municipi o de l’enfocament des

d’un municipi o des de la xarxa urbana en què

vivim i treballem.

Les mirades des de realitats diferents, muni-

cipis petits, barris, districtes, municipis grans,

poden ajudar a teixir junt allò que és divers i,

fins i tot, moltes vegades, contradictori, però

que constitueix la realitat que emmarca tot

projecte educatiu. 

Araceli Vilarrasa

escolaciutat@retemail.es
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És important que, al final de cada debat, es

plasmin per escrit les principals conclusions o

propostes i que ens les feu arribar en la fitxa

resum, abans del 15 de febrer de 2002.

PER QUÈ ES RECULLEN ELS
RESULTATS DEL DEBAT?
A mesura que anem rebent els resultats els ani-

rem publicant al web, de manera que puguin ser

accessibles a altres grups de debat, i, a partir del

mes de febrer, tots els resultats rebuts seran

buidats i elaborats sistemàticament de mane-

ra que puguin ser exposats al Fòrum com a

punt zero del treball de cada ponència.

LA XARXA MUNICIPAL DEL FÒRUM
JA ÉS UNA REALITAT
La xarxa de municipis del Fòrum l’Escola i la Ciu-

tat, constituïda per quaranta municipis que s’hi

han adherit formalment, atorga una nova dimen-

sió a aquest procés de debat. Per primera vega-

da tenim l’oportunitat de contrastar les expe-

riències que es realitzen als diferents municipis i

projectar-la de manera compartida en l’àmbit de

la ciutat real.

«Les mirades des de realitats

diferents, municipis petits,

barris, districtes, municipis

grans, poden ajudar a teixir

junt allò que és divers.»
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CONCLUSIONS DE LES JORNADES PEC 2001

A
continuació us presentem un repàs de cada un dels objectius de

les Jornades per oferir unes primeres conclusions globals, on es

recullen algunes de les idees clau que han inspirat les diferents

intervencions –plenàries i paral·leles– que s’han produït durant aquests

tres dies de jornades.

CONÈIXER LA REALITAT DE LA IMMIGRACIÓ 
I L’EDUCACIÓ A LA CIUTAT
Aquest ha estat un eix vertebrador de les Jornades. Són moltes les apor-

tacions que han permès conèixer millor la situació a la ciutat, ja que hem

conegut noves versions dels fets, de les experiències i de les reflexions i

perquè s’ha identificat una mirada més aprofundida, tant pel que fa al

plantejament com quant a les accions que es desenvolupen. 

Hi ha hagut sis-cents participants; quatre taules de debat amb sis

relats en clau de primera persona i l’aportació de vint-i-cinc projectes al

voltant de l’educació i la immigració a Barcelona en contrast amb alguns

projectes de Madrid, Girona, Panamà o Rotterdam; tres grups de treball

que han informat sobre catorze experiències de la ciutat tenint en comp-

te els diferents entorns de relació, com són la família, l’escola, el barri i

el lleure (cinc referides a la infància, quatre als joves i cinc més a les per-

sones adultes); una publicació que recull els criteris d’anàlisi de les

experiències, així com les quaranta-nou que s’han seleccionat.  

La presentació d’una petita part dels resultats de l’estudi de l’IMEB

sobre l’escolarització dels fills i filles d’immigrants i minories ètnico-cul-

turals a les escoles de la ciutat, ha informat de la presència d’estrangeria

entre les famílies de l’alumnat escolaritzat al 27% de les escoles públi-

ques de 0-16 anys de Barcelona entre els cursos 1997/2000. Aquesta

presència, tot i que de manera desigual pel que fa a les seves propor-

cions, abraça noranta procedències i quaranta-tres llengües familiars

diferents distribuïdes per tot el territori. 

APROXIMAR-NOS A NOVES PERSPECTIVES QUE
PERMETIN REPENSAR AQUESTA REALITAT.
Les noves perspectives s’han formulat des del món de l’educació, des de les

veus dels seus protagonistes –nois i noies, homes i dones, immigrants i no

immigrants, professionals o altres membres de l’encontre educatiu–, però

també des de disciplines especialitzades en la immigració, les lleis i les cul-

tures: el dret, la filosofia i l’antropologia social, i s’han inspirat en un con-

junt de criteris qualitatius que ha permès formular algunes idees:

– La immigració fa emergir realitats prèvies ja existents i, al mateix

temps, ens fa de mirall. Ens obliga a redefinir-nos i redefinir el nostre

món fent un lloc als altres.

– Cal esbrinar com justifiquem la discriminació, és a dir, cal conèixer

les raons per les quals tractem amb diferència les persones.

– Es constata un pas endavant pel que fa a dos conceptes clau: el

paternalisme i la tolerància. En el primer cas, la tendència és deixar

aquesta perspectiva de banda. En el segon cas, es fa explícita la necessi-

tat de redefinir la tolerància deslligant-la del primer. 

– Es considera clau conceptualitzar les lleis com a flexibles si exercim

pressió per a la seva transformació, de manera que esdevinguem prota-

gonistes del canvi: la llei es mou, hi podem incidir.

LES 
IMMIGRACIÓ I 

Els passats dies 22, 23 i 24 d’octubre van tenir lloc al

World Trade Center de Barcelona les Jornades Tècniques

del Projecte Educatiu de Ciutat amb una valoració global

molt positiva. Les Jornades han estat una aposta per

encarar una nova realitat creixent a la ciutat, 

sempre des del compromís envers la consideració 

i el respecte a les pluralitats col·lectives i el dret a la

igualtat per a totes les persones, però també, i sobretot,

han permès uns temps i uns espais d’encontre 

i d’acollida de noves perspectives, fallides i esperances.
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– Es fa necessari repensar els llenguatges, les definicions de l’altre,

els usos dels conceptes com l’estrangeria o la ciutadania, els límits

dels drets.

– Cal defugir les tendències que generalitzen negativament a partir

de pocs casos; es fa imprescindible fer visibles els canvis, les adapta-

cions, les tendències positives.

– La legitimitat de les diversitats permet l’existència de més interlocu-

tors vàlids per dur a terme les negociacions de les noves ciutadanies.

– Cal reconèixer la variabilitat interna en tots els grups humans, l’hete-

rogeneïtat de tots els col·lectius, per qüestions d’edat, de gènere, d’esta-

tus, de personalitat...

– Hi ha diferències entre generacions d’immigrants, els seus fills i

filles, i, també, entre joves, nois i noies. I, per tant, cal reconèixer la

dimensió dinàmica de les identitats col·lectives i les possibilitats d’arti-

cular nous conceptes negociats de ciutadania.

– Les dones i les mares són a motors de canvis i transformacions en les

relacions entre persones, generacions i col.lectius diferenciats, en els

processos d’assentament i integració sociocultural i econòmica i en l’ar-

ticulació de noves identitats ciutadanes.

– S’ha d’afavorir que les persones esdevinguin autores i no actores de

les accions i mesures que s’emprenguin en l’àmbit ciutadà, i per això cal

dissenyar nous espais de comunicació i negociació que permetin la

implicació i el compromís en els processos de presa de decisions.

– Com es revaloritza l’espai públic, el seu disseny, ús i significat amb

la presència dels immigrants? Nous usos, significats i noves possibili-

tats de disseny.

– Cal veure l’escola com a nucli de re-creació social i cultural, com a

oportunitat per a l’organització d’elements simbòlics nous pel que fa a

les pertinences i identitats, ja que és un àmbit de convivència privilegiat

i, moltes vegades, la primera experiència de contacte amb altres possi-

bles maneres de pensar i viure el món.

– L’escola de qualitat serà una escola del futur, acollirà la diversitat en

totes les seves manifestacions, àmbits i dimensions.

AFAVORIR L’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I PROJECTES
QUE ES DUEN A TERME A LA CIUTAT
L’intercanvi d’experiències i projectes ha permès esbrinar alguns ele-

ments comuns en les propostes, discutir criteris i, també, conèixer la rea-

litat. Les possibilitats d’aprofundiment, discussió i anàlisi compartits no

han estat iguals en tots els fòrums establerts, però des de les accions

concretes que s’han pogut exposar hom destaca la riquesa i varietat.

DETECTAR ESPAIS ON HI HA MANCANCES
D’INTERVENCIÓ O COOPERACIÓ
No s’ha tractat de fer un inventari d’aquells espais on hi ha mancances

de cooperació o d’intervenció, però sí que, gràcies a la participació dels

projectes, experiències i propostes personals i col·lectives, s’han identifi-

cat alguns àmbits que es consideren poc resolts i algunes demandes

concretes. Per exemple, cal:

– En general, com que manca complicitat amb els agents socials dels

barris, intervenir educativament en els col.lectius autòctons.

– Seguir repensant les diferents formes de paternalisme, i també la laï-

citat, la inclusió i la cohesió a la ciutat.

– Vetllar per la identificació, l’anàlisis i la deconstrucció dels processos

de reetnificació dels col·lectius i la tendència a etnificar els conflictes

entre joves.

– Pel que fa als menors immigrants no acompanyats, posar a l’abast més

equipaments i més possibilitats d’accés a la documentació legal necessària.

– Vetllar per l’acompanyament als joves en acabar l’escolaritat en

els seus processos d’inserció laboral i d’integració sòciocultural.

– Establir més polítiques conjuntes i propostes de corresponsabilitat

de les diferents administracions públiques en l’àmbit educatiu i laboral.

– Deslligar l’exclusivitat de les iniciatives educatives a les escoles i

anar incloent altres instàncies i entorns socialitzadors.

– Crear i donar suport a l’acompanyament de l’alumnat d’incorporació

tardana als centres d’educació infantil i primària i generalitzar-lo a edu-

cació secundària.

– Millorar les formes de relació entre pares i mares i les escoles.

– Coordinar, vehicular i estimular els esforços que s’esmercen des de

l’educació en relació amb la immigració i donar-hi suport.

– Afavorir l’estabilitat dels equips docents i/o professionals de l’edu-

cació, acompanyar-los més, legitimar-los més.

– Aconseguir que donar resposta als problemes urgents i concrets no

impliqui posposar la necessària resposta a les qüestions de fons.

DISSENYAR UN MAPA DE CRITERIS QUE ORIENTI 
A LA CIUTADANIA EN LA SEVA ACCIÓ EDUCATIVA
Cal destacar el compromís expressat públicament en la cloenda de les

Jornades de donar continuïtat al treball d’aprofundiment sobre el feno-

men migratori i la seva relació amb l’educació a la ciutat, que s’hauria de

vincular a tres idees centrals:

1. L’horitzó de la igualtat amb el qual ens apropem a la immigració des

de l’educació ha d’incloure necessàriament els mateixos drets per a tot-

hom. I caldrà redefinir-los tenint en compte les diferents veus.

2. Cal dotar temps i espais per a les negociacions, cal redimensionar

l’àmbit específic de les transformacions ciutadanes, concretant-lo.

3. Les ciutats poden articular polítiques d’immigració específiques que

siguin transformadores, afavorint, reconeixent i impulsant l’associacio-

nisme, les xarxes de participació i les autories compartides.

És desitjable pensar que les Jornades han servit per predisposar al

reconeixement dels múltiples interlocutors i interlocutores amb què

compta la realitat quotidiana i per saber que, com les lleis, la convivència

ciutadana és flexible, s’adapta i es transforma. Aquesta convivència

depèn en bona mesura de que es legitimin tots els seus protagonistes i

que les accions, que s’emprenguin a partir d’ara siguin ben respectuoses

amb el sentiment i l’experiència de tots i totes. Els bagatges previs orien-

ten les accions però no en determinen les trajectòries. Hi podem incidir,

ho estem fent i hem de seguir-ho fent. 

Pepi Soto 

Projecte Educació en Valors

psoto@mail.bcn.es

NOVES CIUTADANIES: 
EDUCACIÓ «La immigració fa emergir realitats prèvies ja

existents i, al mateix temps, ens fa de mirall.»
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–Es coordina l’escolarització d’infants

immigrants que arriben una vegada el curs

ha començat.

En intervenció social

– La Casa de la Mujer té com a objectiu afa-

vorir la integració de les dones nouvingudes

d’altres països, amb la col·laboració de

dones d’Alcobendas.

– El Centro de Acogida al Refugiado es coor-

dina amb diversos serveis municipals per pro-

gramar activitats dirigides a la inserció social

del col·lectiu a qui està dirigit.

– Mediadores Sociales. S’hi realitza un curs

d’animació sociocultural per a la diversitat i s’hi

formen unes quantes dones d’una edat mitjana

de 45 anys. El curs tracta temes d’igualtat de

gènere i interculturalitat. Aquí es prepara

aquestes dones per al món del treball i solen

aconseguir feina en el col·lectiu immigrant.

– L’Àrea de Salut fa una campanya permanent

d’atenció expressa a nens sahrauís, per prevenir

o guarir les malalties que es presentin. S’ha

creat també una escola de consum per a immi-

grants, per explicar-los els nostres costums i

ajudar-los a consumir de manera justa i correcta.

– Des de l’Àrea Municipal de Serveis Socials

es duen a terme campanyes interculturals que

donen a conèixer la cultura, els costums i les

tradicions de tots els col·lectius que conviuen

a Alcobendas. Es concedeixen ajuts econòmics

i socials als immigrants que en necessiten.

– El Taller de Nuevos Vecinos, Nuevos Ciuda-

danos té com a objectiu que el col·lectiu immi-

grant prengui consciència de pertànyer a una

nova ciutat, juntament amb altres persones que

també tenen una cultura diferent. Així mateix,

pretén ajudar la ciutadania més antiga a accep-

tar de bon grat la presència d’aquests nous veïns

a través del coneixement dels seus orígens.

En acollida i assessorament

– Asesoría Jurídica para Extranjeros: Els

assessora i orienta sobre els diferents aspectes

legals que els afecten: contractes de treball,

permisos de residència i llibertat de circulació,

Alcobendas és una ciutat de 90.000

habitants, situada a 17 km de

Madrid. Ocupa una posició

estratègica en la zona nord de la

corona metropolitana madrilenya i

és una referència important en el

terreny de l’activitat econòmica.

Des de fa anys treballa per la

integració real i efectiva de les

persones immigrants.
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ESTRATÈGIES 
LA 

DE LA POBLACIÓ IMMIGRANT A ALCOBENDAS

L
a ciutat té un índex d’atur inferior a la mit-

jana de l’Estat i nivells de renda molt diver-

sos. El trasllat de residència de Madrid cap

als municipis contigus, que en el cas d’Alcoben-

das s’ha concretat en una oferta de millor quali-

tat de vida, ha produït un augment de població

més jove als barris nous i del nivell de renda del

municipi. La ciutat conté algunes zones de luxe i

altres zones amb persones i famílies d’un nivell

socioeconòmic molt baix. En aquest sector s’hi

compta part de la població estrangera, que ha

anat a Alcobendas cercant la possibilitat de

guanyar-s’hi la vida. Davant d’aquesta realitat,

l’Ajuntament es proposa:

– col·laborar en la integració de les persones

vingudes d’altres països en la vida de la ciutat,

de la manera més completa possible;

– fomentar actituds de solidaritat i d’interès

dels ciutadans autòctons i arribats d’altres

llocs temps enrere envers els nouvinguts;

– coordinar estratègies comunes d’actuació

al si de les organitzacions i institucions impli-

cades en aquest tema.

Per això es duen a terme una sèrie de pro-

grames i actuacions des de diferents instàn-

cies municipals i col·lectius d’associacions,

que van des de l’estudi i l’anàlisi de la situació

fins a l’organització d’activitats concretes en

diferents àmbits: anàlisi descriptiva, formació-

educació, acolliment-assessoria, intervenció

social, participació.

ACTUACIONS CONCRETES
En formació i educació

– A la Universidad Popular es fan cursos de

castellà per a estrangers i d’alfabetització per

a hispanoparlants des de 1994, amb l’objectiu

d’ajudar la població immigrant a viure d’una

manera més plena.

– Al Centro de Formación e Inserción Labo-

ral s’hi accepten tots els cursos que puguin

preparar per a l’entrada al món laboral d’a-

quells que ho demanin, a través de l’INEM o

d’altres institucions.
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nacionalitat, visats, asil, refugi, etc. També els

informa i els orienta cap a recursos que els

poden resoldre una problemàtica concreta i

els ajuda a fer tramitacions: coordinació amb

altres serveis municipals, ONG, etc.

– Oficina para la Regularización de Extranje-

ros: Aquesta oficina sorgeix d’un conveni sig-

nat per l’Administració municipal i la central

per rebre les sol·licituds i la documentació per

al procés de regularització d’estrangers que la

nova llei d’estrangeria posa en marxa.

– Asesoría Jurídico-fiscal para Asociaciones:

Fins ara l’han utilitzat l’Associació Marroquina

i Ari Perú.

–Asesoría Psico-social: Dóna a conèixer a la

població estrangera els drets que tenen i

quins serveis de l’Ajuntament poden utilitzar.

L’ONG Asociación Española de Solidaridad y

Cooperación con Colombia s’encarrega de por-

tar l’assessoria.

En participació

– Associacions d’immigrants: Es formen a par-

tir de 1996, en un procés lent i irregular. La majo-

ria es constitueixen com a associacions culturals

o recreativo-culturals. Normalment comencen

amb grups informals de peruans, marroquins i

dominicans sota el lideratge d’algun compatrio-

ta resident a Alcobendas —que coneix la realitat

comunitària i l’existència d’un teixit associatiu

fort a la localitat amb suport municipal— que

contacta amb l’Ajuntament per sol·licitar suport

a fi de constituir l’Associació.

Les associacions participen en la vida cultu-

ral i social de la ciutat, a través d’exposicions,

festes populars, activitats esportives i asses-

sorament per a regularització de papers. La

seva intervenció en òrgans de participació ciu-

tadana, però, és nul·la: no participen en les

APA, ni en les comunitats de veïns, associa-

cions locals, consells municipals, etc.

L’Administració local té en compte els

col·lectius d’immigrants en la subvenció que

cada any es dóna a les associacions de la ciu-

tat;els ofereix suport tècnic en la realització de

projectes i memòries; els cedeix espais per a

activitats, reunions, assemblees, cursos, tallers i

despatxos per a la gestió de l’associació, i els

assessora i orienta en temes associatius, a través

de l’Assessoria Jurídica i Fiscal per a Associacions.

– Organitzacions no governamentals: Tenen

assessories jurídiques per a la immigració, així

com projectes d’atenció sanitària, traductors,

etc. Cal destacar AESCO, una ONG amb molta

experiència de treball amb immigrants i amb

un nivell molt alt de voluntaris i professionals,

que ha establert els contactes precisos amb

l’Administració local. La seva actuació se cen-

tra sobretot en assessoria psicosocial i l’orga-

nització de tallers.

Aconseguir la integració de la ciutadania

immigrada a Alcobendas sense traumes i

donant a conèixer i respectant la seva cultura i

els seus costums, és un dels objectius de l’A-

juntament d’Alcobendas, com es pot veure en

aquest article. I ho fa en compliment de l’arti-

cle de la Carta de Ciutats Educadors, que diu:

“Les ciutats han de ser conscients dels

mecanismes d’exclusió i de marginació que les

afecten, de les modalitats que revesteixen, i

han de desplegar les intervencions compen-

satòries adequades. Atendran especialment

les persones nouvingudes, immigrants o refu-

giades, les quals, lliurement, han de poder

sentir la ciutat com a seva.” 

Secretariat de l’Associació Internacional 

de Ciutats Educadores

www.edcities.bcn.es
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PER A 
INTEGRACIÓ SOCIAL

«Es tracta d’aconseguir

l’integració de la ciutadania

immigrada a Alcobendas sense

traumes i donant a conèixer 

i respectanta seva cultura 

i els seus costums.»

ON I COM 

Alcobendas

Superfície del terme municipal 4.500 ha

Nucli urbà 275 ha

Població total d’Alcobendas 96.166 hab.

Densitat 2.075 hab./km2

Estructura de població per edats

0-15 anys 17,15%

16-30 anys 27,29%

31-45 anys 24,47%

46-65 anys 23,58%

+de 65 anys 7,51%

Pressupost municipal (2001) 16.431 milions de pts.

Renda per càpita mitjana 3.270.787 pts.

Taxa d’activitat masculina 71,1%

Taxa d’activitat femenina 38,7%

Sectors d’activitat

Indústria 28%

Construcció 9,8%

Serveis 61,1%

Línies telefòniques per 1.000 habitants 398

Centres educatius

Escoles bressol públiques 3

Escoles bressol privades 13

CEIP públics 14

CEIP concertats 4

IES 5

Titulats superiors 12,42%
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Dos mitjans de comunicació de gran

influència mundial, Newsweek i 

The Wall Street Journal, van

publicar abans de l’estiu sengles

notícies que constitueixen el millor

aval, i el més objectiu, que la ciutat

de Barcelona —una vegada més—

aposta sòlidament pel futur 

mentre consolida el seu present. 

Ambdues notícies, publicades

casualment el mateix dia 30 d’abril,

coincidien a situar la capital de

Catalunya entre les ciutats del món

més ben preparades per afrontar el

canvi que implica l’adaptació 

de la societat postindustrial 

a l’era del coneixement.

N
ewsweek escollia Barcelona com una

de les nou urbs millor preparades per

desenvolupar les noves —i en alguns

aspectes ja velles— activitats vinculades a la

societat de la informació per acollir l’economia

que es deriva del món que s’estén a l’entorn

de l’@. De fet, la selecció de Newsweek con-

vertia Barcelona en l’única ciutat europea

emergent en aquest camp, ja que l’altre encla-

vament europeu destacat per la influent revis-

ta nord-americana és el parc tecnològic de

Sophia Antipolis de la Costa Blava francesa,

dos models no comparables entre si. El cas de

Barcelona es tracta d’una opció plenament

urbana i autòctona, basada en la barreja d’ac-

tivitats amb un atractiu i qualitat de vida, i no

pot ser col·locat en el mateix plànol que el

model d’enclavament especialitzat perifèric

importat del món nord-americà.

Per la seva part, The Wall Street Journal

publicava el mateix dia el seu primer rànquing

de programes MBA i escoles de negocis del

món i en situava només sis d’europees entre

les cinquanta primeres, d’elles dues radicades

a Barcelona: l’Escola Superior d’Administració

i Direcció d’Empreses (ESADE), la més desta-

cada entre les del Vell Continent, i IESE.

D’altra banda, un estudi de la consultora

International Data Center situa Espanya al lloc

número 24 del rànquing dels països en procés

d’adaptació a l’anomenada societat de la

informació, molt per sota del desè lloc que li

correspon pel seu potencial econòmic. Aques-

ta dada té, sens dubte, una lectura negativa,

però al mateix temps deixa ben clar que el
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ELS VALORS DE BARCELONA: BELLESA I TALENT

EL DISTRICTE 22@
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nostre Estat i, per tant, també Catalunya i Bar-

celona, han de fer un gran salt qualitatiu en els

propers anys per compensar l’endarreriment

que patim en pujar-nos al tren de les noves

tecnologies i de l’economia que se’n deriva.

Aquesta és la lectura positiva que podem fer

d’aquesta dada: creixerem, i molt, els propers

anys i hem d’estar preparats per fer-ho en les

millors condicions possibles.

L’ESTRATÈGIA DE BARCELONA
La ciutat de Barcelona fa temps que ha disse-

nyat una estratègia per no quedar descavalca-

da del concert mundial d’urbs de referència

també en aquest vessant de l’adaptació a la

societat de la informació, que nosaltres prefe-

rim anomenar societat del coneixement, donat

que la primera concepció és primordialment

tecnològica i pren en poca consideració la

importància que posseeix la participació de

les persones en aquest procés de canvi. Per

això, la batalla de la ciutat es desenvolupa en

tres fronts:

1. Impulsar en la ciutat real metropolitana

les infraestructures adequades en col·labora-

ció amb les altres administracions involucra-

des (autonomia i Estat), entre altres: tren d’al-

ta velocitat, aeroport, transport públic i centre

de convencions de primers nivells, així com les

xarxes tecnològiques i energètiques correcta-

ment dimensionades per afrontar el nivell de

competència que volem per poder desenvolu-

par les capacitats que posseeix el nostre terri-

tori i, sobretot, la nostra gent.

2. Preparar l’Administració municipal perquè

augmenti la seva eficàcia i coadjuvar que la

ciutadania tingui més capacitat d’adaptació a

un món en el qual les tecnologies de la infor-

mació i de la comunicació cada cop ocupen un

lloc més central i decisiu.

3. Crear l’ecosistema urbà adequat per

poder acollir tota l’activitat productiva que es

deriva de la nova societat del coneixement,

sense deixar de banda el lideratge que Barce-

lona ja té com a ciutat residencial, comercial i

turístico-cultural.

4. Impulsar amb les altres administracions

la formació i educació a tots els nivells, i apos-

tar-hi decididament: escoles, formació profes-

sional, universitats i recerca; només una ciutat

realment educadora i educada reeixirà en la

societat del coneixement.

Aquestes són, en síntesi, les peces fona-

mentals que configuren el projecte de ciutat

en què treballa l’actual Govern municipal de

Barcelona. En aquest marc estratègic és on

s’ha de situar la iniciativa del renaixement del

Poblenou com a districte 22@ perquè sigui

factible reutilitzar el sòl heretat de la revolució

industrial per destinar-lo a l’activitat mixta que

Lectura recomanada

“Ciutat del Coneixement”, 

monogràfic de la revista 

Barcelona. Metròpolis Mediterrània

(Barcelona, 2001)
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«El Poblenou va néixer amb la

revolució industrial i està a

punt de renéixer gràcies a la

societat del coneixement.»

caracteritza la nostra ciutat, amb una especial

atenció a la possibilitat que l’activitat produc-

tiva de la nova era del coneixement tingui una

perfecta ubicació en aquesta nova centralitat

urbana i sigui un dels motors econòmics i de

generació d’ocupació de la Barcelona del

segle XXI. I en aquest mateix marc se situa el

projecte de desenvolupar un campus universi-

tari de llevant a l’àrea del Fòrum Universal de

les Cultures 2004.

LA RAMBLA DEL CONEIXEMENT
Al mateix temps, la ciutat es prepara dintre

dels seus límits físics per ser una ciutat de

referència en l’era del coneixement, una ciutat

que en bona part ja és aquí, disseminada pel

territori: les nostres escoles i els centres d’e-

ducació, les universitats, els centres d’investi-

gació, l’activitat editorial, la indústria de con-

tinguts i el llarg etcètera que acompanya totes

les activitats, grans o petites, que faciliten la

transició de la societat del coneixement i en

són els catalitzadors. Però que també en bona

part queda per fer —com sempre, perquè la

ciutat no s’acaba mai—, amb noves actuacions

urbanístiques com l’empresa amb el projecte

22@BCN, en comptar amb l’ocasió única de

poder transformar el Poblenou per acollir la

nova activitat productiva de l’era del coneixe-

ment dintre del teixit urbà.

El Poblenou va néixer amb la revolució

industrial i està a punt de renéixer gràcies a la

societat del coneixement. Perquè Barcelona

mira el món i n’aprèn, però aspira a desenvolu-

par el seu propi model. Per això el Poblenou

convertit en Districte 22@ ha de ser, per a

nosaltres i per al món sencer, una nova

referència impregnada amb l’esperit de con-

vivència i barreja de la Mediterrània: la Ram-

bla del Coneixement.

Perquè, naturalment, en tots aquests pro-

cessos les autèntiques protagonistes són les

persones, perquè estiguin en disposició de

desenvolupar aquí —vinguin d’on vinguin— la

seva capacitat intel·lectual i productiva i

puguin viure en un entorn en el qual la qualitat

de vida sigui un valor fonamental.

Així ho ha entès Newsweek quan ha qualificat

Barcelona com una ciutat en què la matèria pri-

mera és una barreja de “Beauty and Brains”, o

sigui, la bellesa/qualitat de vida de la ciutat i el

talent/matèria grisa dels seus habitants. 

Vladimir de Semir 

Regidor de Ciutat del Coneixement 

de l’Ajuntament de Barcelona 

vdesemir@mail.bcn.es
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La educación por la paz y la resolución de conflictos, una

temática ampliamente tratada en esta revista, ofrece suficien-

tes elementos para ensayar todo tipo de estrategias para la

mejora de la convivencia en los centros y abordar el estudio de

esta guerra. Así, la lectura crítica de la prensa permite contras-

tar noticias y puntos de vista, y trabajar la manipulación y la

ocultación informativas; y el acceso a Internet, el uso de diver-

sas fuentes, diferenciando el material serio y relevante del

accesorio y la pura basura. Nos brinda también la posibilidad

de analizar la complejidad de causas que convergen en un con-

flicto, las posibles soluciones al mismo y sus hipotéticas con-

secuencias; un mayor conocimiento del islam, tan a menudo

ignorado como criminalizado, así como su enorme diversidad cul-

tural e ideológica interna. Probablemente la misma que existe en

Occidente, aunque un acusado autismo cultural realza nuestra

superioridad y el pensamiento único nos hace creer que todas las

personas pensamos y sentimos prácticamente lo mismo. 

Cuadernos de Pedagogía. Núm. 307 

Novembre de 2001

HEM LLEGIT...

Palabras contra bombas

Mucho se ha escrito ya sobre lo que los medios de comunicación

se han apresurado a calificar como la guerra del siglo XXI, un con-

flicto global, complejo y de consecuencias imprevisibles. Pero,

con todo, no podemos obviar que cualquier tipo de represalia

bélica provoca siempre una nueva represalia, en una espiral

incontrolable y dolorosa de violencia que acaba por implicar y

atemorizar a toda la población. Sabido es que las guerras, aun-

que en nuestra posmodernidad se vendan publicitariamente

como selectivas, inteligentes y humanitarias, siempre producen

víctimas inocentes, un número ingente de refugiados y un

aumento de la pobreza, la desigualdad, el terror y el desamparo.

Además, en situaciones bélicas, en nombre de la sacrosanta y

discutible seguridad nacional, se justifican las mayores inversio-

nes en armamento e investigación militar en detrimento de la

necesaria investigación sanitaria y todo tipo de servicios socia-

les; y con frecuencia también se restringen la libertad de expre-

sión y los mecanismos de representación y participación demo-

crática. Es con la autoridad de la palabra y no con el poder de las

bombas que pueden afrontarse, negociarse y resolverse los con-

flictos. El diálogo nunca es inútil si se utiliza de modo franco y

abierto, tratando de comprender las razones del otro.

VA DE WEB

Aquest mes us presentem la web AulaMèdia. Es tracta d’una

revista electrònica on es poden trobar articles, experiències i

reflexions sobre l’educació en comunicació. Compta amb dife-

rents seccions: premsa, ràdio, televisió, material didàctic, res-

senyes de llibres i revistes. Conté informació sobre el projecte

EduCom, un estudi sobre l’educació en comunicació als Països

Catalans. Aquest projecte compta amb el suport de la Fundació

Jaume Bofill i amb la col·laboració de la Xarxa d’Educació en

Comunicació. Us hi podeu subscriure gratuïtament.

www.aulamedia.org
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LECTURA

DD.AA. 

El segle XX en primera persona

Ed. Octaedro. 2001

Explicar la història més recent seguint el fil de les vivències i

els testimonis de les persones normals i corrents: aquest és

l’objectiu que s’han plantejat les autores d’aquest llibre de

text, que constitueix una novetat en aquest àmbit. Les veus de

dones i homes de tres generacions d’una mateixa família

donen forma i visibilitat als principals esdeveniments  del

segle que acabem de deixar enrere i ens endinsen, a la vegada,

en la dimensió quotidiana de la realitat històrica. El llibre arti-

cula la història de l’entorn més proper amb els esdeveniments

que han passat en d’altres llocs del planeta, oferint a l’alumnat

una visió adequada per entendre els actuals processos de glo-

balització. Destaca també un aspecte encara poc recollit en

altres llibres de text, com és el fet de fer palès que les expe-

riències històriques de les dones i els homes no han estat les

mateixes. D’aquesta manera, tant les noies com els nois que

cursen l’ESO hi poden trobar elements de la història del passat

que deixen constància d’aquesta diferència i els ajuden a

entendre millor el present. Aquest propòsit no hauria estat via-

ble si les autores no haguessin renovat en profunditat tant les

fonts documentals  com l’utillatge conceptual  amb què les

interpreten i les fan parlar. Una il·lustració triada amb cura

arrodoneix una proposta didàctica captivadora, que, sens

dubte, enganxarà l’alumnat que la treballi.
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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.”

ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Conxita Braulio.  CEIP Tabor

Juanjo Compairé. IES Carrasco i Formiguera

CRP Sant Martí

Javier de Lucas. Universitat de València

Vladimir de Semir. Regidor de Ciutat del Coneixement

Elena Dinarès. Associació Tékhne

Jaume Graells. FETE-UGT

Carles Martínez. USTEC-STES

Josefina Pujol.  CCOO

Joan Recasens.  Consell escolar del districte de Sarrià-Sant Gervasi

Secretaria de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

Pepi Soto. Institut d’Educació

Eli, Montse, Raquel i Maribel.  Escola Valldaura

Yolanda i Mari. Mares del consell escolar de l’Escola Valldaura

Andrea i Xavi. Alumnes de 1r d’ESO de l’escola Valldaura 

Anna. IES Vila de Gràcia

Amparo i Cristina. AMPA de l’IES Vila de Gràcia

Alba i Rosa. Alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Vila de Gràcia 
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CONVOCATÒRIES

Tertúlia cafè: 

Música i Joves 

Dijous 13 de desembre de 2001, a les 18 h, a la sala d'actes de

l'Institut d'Educació (plaça d'Espanya, 5, 08014 Barcelona). Us

preguem que confirmeu la vostra assistència trucant al telèfon

93 4023663 abans del dia 11 de desembre.

El Projecte d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació de Bar-

celona us fa saber que la darrera tertúlia Lluna Verda de 2001

serà “Música i Joves”. Volem acabar l’any escoltant amb vosal-

tres la música que ens oferiran Antonio Ayan, professor de

l’IESM J. M. Zafra, i els seus alum-

nes de secundària, que comparti-

ran amb nosaltres l’experiència

d’aprendre i fer música amb el

seu grup The Rita’s. D’aquesta

manera, ens prepararem per rebre

l’any 2002. Feliç capicua!

ELS I LES QUE HEM
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entra a la nova web de l’Imeb

entra a la nova 

web de l’Imeb
www.bcn.es/educacio

www.bcn.es/educacio
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