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UNIVERSITATS, FP… 

LA MATEIXA MÚSICA? 

D
esprés de l’enrenou de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU), ara el Govern d’Espanya ha tramès a

les Corts l’avantprojecte de Llei de la Formació Professional i de les Qualificacions. A la premsa,

les últimes setmanes també hem pogut llegir que abans que s’acabi l’any 2002 tindrem la Llei de

la Qualitat: la llei que ha de substituir la LOGSE. Per a alguns serà la revolució a la secundària; per a

altres, el retorn a l’ordre tradicional.

S’ha de dir que l’avantprojecte de Llei de la FP està ben armat: la formació professional ha de deixar de ser el

parent pobre del sistema educatiu. Com? Apropant els seus continguts, la seva organització, el seus objec-

tius als dos mecanismes que ens ofereixen més garanties: la universitat i el món empresarial.

Segons paraules dels autors, aquesta Llei pretén apropar la realitat de la formació professional espan-

yola a la dels països més desenvolupats de la Unió Europea, acostant, entre altres mesures, el percen-

tatge de demanda a Espanya —un 41% de l’alumnat de postobligatòria opta per la FP— a la mitjana

europea —un 58%. Per portar-ho a terme, proposen les mesures següents:

· La integració en un únic sistema de les tres modalitats de formació professional: la formació reglada, la

contínua i l’ocupacional.

· L’homologació de les titulacions espanyoles a les europees, per facilitar la mobilitat dels futurs treba-

lladors i treballadores.

· El reconeixement administratiu de l’experiència laboral com a formació.

· La creació d’un Sistema d’Informació i Orientació per tal que tothom conegui les qualificacions que

requereix el mercat laboral.

· L’establiment d’un sistema d’avaluació i qualitat externa per garantir l’adequació permanent del siste-

ma a les necessitats socials.

També se’ns informa que aquest text ha estat debatut durant més d’un any, amb la participació dels

diferents agents implicats en la formació professional: Consejo General de la Formación Profesional

(CGFP), directors generals de les diferents comunitats autònomes i sindicats.

Llavors, on és la pega? Doncs, com tantes vegades, en la música i no en la lletra —una cosa semblant ja

va passar en la LOU. L’article 11 de l’avantprojecte —el més musical—, que parla dels centres de forma-

ció professional, és el focus de distorsió que converteix el conjunt en polèmic. Aquest article anuncia l’a-

parició de dos tipus de centres de formació professional nous:

1. Centres Integrats de Formació Professional. Rebran aquest nom els centres que imparteixin la totalitat de

l’oferta educativa referida al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (art. 10.1). Un intent frustrat

d’aquesta mesura el trobem en el Mapa Escolar de Catalunya de la Formació Professional Específica (1995),

on es planteja la creació d’instituts d’educació secundària i superior d’ensenyaments professionals (IES-

SEP), fonamentat en una interpretació de l’article 34.4 de la LOGSE. Aquests instituts havien de ser un refe-

rent qualitatiu i, a la vegada, un centre de recursos de formació professional per a una zona escolar.

2. Xarxa de centres de referència nacional. La innovació i l’experimentació en matèria de formació pro-

fessional serà objecte d’una xarxa de centres de referència nacional amb implantació a totes les comuni-

tats autònomes, especialitzats en diferents sectors productius.

La música no sona bé. Després d’un any de consultes als diferents organismes implicats en la formació

professional, incloent-hi les comunitats autònomes, s’arriba a la conclusió que la innovació educativa,

en aquest aspecte, és una qüestió d’Estat. Els governs autònoms, les organitzacions empresarials de

cada territori, les universitats, les organitzacions sindicals territorials, etc., són una olla de grills per al

Govern d’Espanya: no tenen prou maduresa per responsabilitzar-se de la innovació educativa davant els

reptes que planteja la Unió Europea.

No, no, la música no sona bé. L’avantprojecte de Llei de la Formació Professional ens diu, si fa no fa, que

la innovació i l’experimentació són tan importants que no es poden deixar en mans dels actuals centres

de formació professional: que facin el que han fet sempre i que continuïn amb el model plantejat a la

LOGSE —per cert, rebutjat pel Govern. Potser la ministra pensa “la formació professional de veritat, la

més rigorosa, la farem nosaltres”. 
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“Aprendre… s’ha de fer tota la vida. 

Si deixes d’aprendre, estàs perdut.

Cal que la vida continuï, dia rere dia,

amb curiositats noves, aprenentatges

diferents. Així és com aprofitem de

debò la vida. La meva filosofia és el

combat. Lluitar per viure. 

No relaxar-se. Comprometre’s.”

Emmanuelle Laborit, 

El crit de la gavina
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NOVA UBICACIÓ DEL CENTRE DE RECURSOS 
PEDAGÒGICS D’HORTA-GUINARDÓ
El centre de recursos pedagògics d’Horta-Guinardó, el més antic de Bar-

celona juntament amb el de Ciutat Vella, s’ha traslladat a la nova seu del

carrer Lepant, a l’edifici que havia ocupat la Guàrdia Urbana. El nou local

disposa d’una superfície de 280 metres quadrats i compta amb una

mediateca dotada amb més de 6.000 documents, un departament d’au-

diovisuals, sales de conferències i aules per a activitats escolars. El CRP, a

més d’oferir recursos didàctics als i les docents de centres no universita-

ris, també s’obrirà a les entitats i associacions del districte.

Nova adreça: carrer Lepant, 385. 08025 Barcelona. 

Tel. 93 455 86 77  fax 93 450 39 26.

crp-horta-guinardo@serveis.xtec.es

www.xtec.es/crp-horta-guinardo

L’EBM BELLMUNT, AL CEIP PAU VILA
En la línia de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona d’incor-

porar sempre que sigui possible escoles bressol en centres d’educació

infantil i primària, a l’inici d’aquest curs l’EBM Bellmunt s’ha traslladat

al recinte del CEIP M Pau Vila. La proximitat física de dos centres educa-

tius que es complementen quant a l’oferta escolar (0-3 i 3-12 anys) i

que comparteixen la mateixa titularitat suposa una oportunitat d’oferir

més coherència en el procés educatiu dels infants. La inauguració dels

nous locals de Bellmunt i de la remodelació de Pau Vila, prevista inicial-

ment pel passat 12 de gener, s’ha posposat i tindrà lloc el proper dis-

sabte, 2 de març.

a8041969@centres.xtec.es 

www.bcn.es/pauvila

L’AGENDA 21 ESCOLAR
Dins del procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Barcelona, l’Ajuntament

vol animar els centres educatius (professorat, alumnat i famílies) a fer

la seva Agenda 21 escolar. Es tracta d’un projecte que, a més de produir

beneficis ecològics, és una oportunitat d’educació, participació i impli-

cació cívica que pot ser d’interès per a la comunitat educativa. La

Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana i l’Institut d’Educació con-

voquen per segona vegada els centres educatius a participar en un pro-

grama que ofereix assessorament tècnic i pedagògic, ajuts econòmics

per als centres públics, material de suport, etc., per ajudar-los a tirar

endavant les seves agendes 21 escolars.

agenda21escolar@mail.bcn.es 

www.bcn.es/agenda21

notícies
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REMODELACIÓ DEL CEIP MARE NOSTRUM
Aquest trimestre s’inicien les obres de remodelació interna del CEIP Mare

Nostrum (passeig Valldaura, 8) amb l’objectiu d’integrar el parvulari, fins

ara separat de l’escola, en el mateix edifici. Igualment, s’amplia l’espai

per a aules a la segona planta, es refan els patis i es construeix un ascen-

sor per garantir l’accessibilitat vertical (Pla d’accessibilitat municipal).

L’espai que fins ara ocupa el parvulari serà també remodelat per tal de

poder-hi traslladar l’escola bressol municipal Campoamor. El conjunt de

l’obra s’emmarca en les inversions RAM (Ajuntament-Generalitat).

a8035465@centres.xtec.es 

www.xtec.es/centres/a8035465/ 

FÒRUM D’AUTORITATS LOCALS PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
En un món que avança cap a la globalització i en el qual les desigualtats i

la pobresa segueixen en augment, el II Fòrum d’Autoritats Locals per la

Inclusió Social, que se celebrarà aquest gener a Porto Alegre (Brasil),

serà el lloc de trobada de les ciutats a la recerca d’un model alternatiu de

desenvolupament. El 2001, 150 ciutats d’Amèrica Llatina, Àfrica i Europa es

van trobar en el primer Fòrum, i ara, animades per uns resultats innovadors,

es fa una segona convocatòria, en la qual

es buscarà una definició del concepte d’una

ciutat educadora que treballa per la inclu-

sió social. Porto Alegre- RS – Brasil, del 28

al 30 de gener del 2002

forumdeprefeitos2@gp.prefpoa.com.br

www.portoalegre.rs.gov.br

PREMI DE GESTIÓ DE CENTRES DOCENTS
El dimecres 23 de febrer, a les 19.30 h, tindrà lloc, a la sala d’actes del

Centre per a la Renovació Pedagògica i Cultural Rosa Sensat (Av. Drassa-

nes, 3, 08001 Barcelona), el lliurament del III Premi de Gestió de Centres

Docents. En el transcurs de l’acte es farà la presentació de la pàgina web

del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació de Catalunya, que

n’és l’entitat promotora.

http://feaec.pangea.org

FÒRUM L’ESCOLA I LA CIUTAT. APORTACIONS AL DEBAT 
En el marc dels actes “Aportacions al Debat del Fòrum l’Escola i la Ciutat”,

el proper 24 de gener comptarem amb la conferència de Martin Carnoy,

professor d’educació i economia de la Universitat de Stanford, EUA. Carnoy,

que recentment ha estudiat el paper de l’escola com a context de socialit-

zació en la nova economia de l’era de la informació, parlarà sobre Educació

i administració local. Cap a una nova regulació del sistema educatiu.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Sala Mirador 

(carrer Montalegre núm. 5), a les 19 h. Podeu confirmar l’assistència a:

Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

Punt d’atenció tel. 93 402 36 63 fax 93 402 36 60 
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P
ont del Dragó és un centre singular que

ofereix formació professional i serveis

educatius a persones afectades amb

algun tipus de disminució física, independent-

ment de la seva etiologia i del nivell de disca-

pacitat que presentin. L’alumnat del centre són

persones més grans de setze anys, la franja

d’edat, doncs, en què s’acaba l’ensenyament

obligatori. La seva oferta d’estudis inclou la

Formació Professional Especial (Arts Gràfiques,

Imatge i So), crèdits específics i itineraris de

formació especialitzada. També compta amb

un servei de recursos especialitzat per a la

inclusió educativa, l’autoformació i l’assesso-

rament per a professionals.

UNA NOVA ETAPA
El Centre Municipal Pont del Dragó va iniciar el

seu itinerari formatiu a finals de l’any 1986, en

la zona coneguda com el polígon Renfe-Meri-

diana, al districte de Nou Barris. A finals de

setembre de 2001 es va traslladar a un nou

local, al districte de Sant Andreu (carrer de la

Sagrera, 179, al Parc Pegaso). En aquesta nova

etapa es vol impulsar un canvi pel que fa a la for-

mació i a la participació del conjunt de les perso-

nes amb discapacitat. Es pretén que les perso-

nes amb discapacitat d’aquesta ciutat puguin

utilitzar unes instal·lacions plurals, participati-

ves i, en definitiva, educadores. El centre vol ser

un lloc obert, i el trasllat al nou local hauria de

servir d’excusa per fer un pas més, per treure

barreres, per fer-nos, en definitiva, més accessi-

bles, més propers. 

UN CENTRE CAPDAVANTER
El centre Pont del Dragó és capdavanter en la

utilització de la tecnologia com a eina d’apre-

nentatge i qualitat de vida per a persones amb

disminució motriu. Els seus objectius, però,

són encara més ambiciosos: estan vinculats a

La inauguració, el 3 de desembre,

de la nova seu del centre de

formació professional i serveis

educatius per a persones amb

disminució motriu Pont del Dragó,

significa la consolidació definitiva

d’un projecte educatiu capdavanter.

e6 23SOM XARXA Núm. gener-febrer 2002

LA TECNOLOGIA COM A EINA 

D’APRENENTATGE I QUALITAT DE VIDA 

PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ MOTRIU

CENTRE MUNICIPAL 
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la concepció que les persones s’han d’atendre

en la seva globalitat. El centre vetlla perquè

totes les necessitats i les demandes convisquin

d’una manera positiva i hi respon amb una inter-

venció coherent, coordinada i personalitzada.

L’alumnat rep el suport educatiu individual i

els ajuts tècnics necessaris per a la seva forma-

ció personal, amb especial atenció als que fan

referència als sistemes alternatius de comunica-

ció i de desplaçament. Cada alumne forma part

d’un grup que està tutorat per un equip de pro-

fessionals de l’escola i rep, juntament amb la

seva família, el suport del Servei de Recursos.

A l’escola es treballa per projectes de dis-

seny i audiovisuals assistits per ordinador

encarregats per empreses i entitats, i es cerca

la màxima integració entre les pràctiques pre-

laborals i l’ensenyament que es fa al centre.

L’equip de professionals participa activa-

ment en projectes europeus i de recerca, cur-

sos de formació i reciclatge, congressos i con-

cursos en l’àmbit educatiu.

La participació dels pares i mares a l’escola

es fa mitjançant reunions per cursos, tutories

individualitzades i les iniciatives canalitzades

a través de l’AMPA.

Pont del Dragó és l’única experiència a tot

l’Estat en formació professional per a persones

amb disminució motriu, i ha obtingut el premi

HELIOS de la Comunitat Europea a l’experièn-

cia més innovadora en el camp de les ajudes

tècniques per a persones amb disminució.

SERVEI DE RECURSOS 
Pont del Dragó també és un servei de recursos

especialitzat per a la inclusió educativa, l’au-

toformació i l’assessorament per a professio-

nals, que desenvolupa actuacions que poten-

cien l’autonomia i la millora de la qualitat de

vida de les persones amb disminució física,

responent a les seves necessitats.

L’àmbit d’actuació és l’alumnat i les seves

famílies, els exalumnes i altres serveis o usua-

ris que facin la demanda.

Els camps d’intervenció són:

– La promoció de processos d’integració en

el sistema educatiu ordinari, en els cursos ocu-

pacionals, en les escoles per a persones adul-

tes, en la formació no reglada i en les pràcti-

ques laborals, a partir del segon any de

formació al centre.

– La promoció de l’ús dels ajuts tècnics en

tots els àmbits.

– La recerca de recursos en la comunitat:

relacions amb entitats sociosanitàries, de ser-

veis socials i de serveis culturals.

– La informació i l’apropament als recursos

específics per a les persones amb disminució.

– L’orientació i la derivació de l’alumnat

quan finalitza l’etapa de formació.

– La realització de projectes d’investigació,

docència i recerca.

– La participació i el suport al Projecte d’Ac-

ció Tutorial.

– L’avaluació i la valoració de les persones

usuàries del servei.

Pont del Dragó

Sagrera, 179. 08027 Barcelona

a8042585@centres.xtec.es

bcn.es/pontdeldrago

INSTAL·LACIONS ACCESSIBLES
El centre Pont del Dragó està dotat amb tots els

avenços que faciliten l’ús de les instal·lacions a

les persones que tenen alguna disminució

motriu. El centre no té barreres arquitectòni-

ques d’accessibilitat, mobilitat, control i abast, i

compta amb unes condicions ambientals i

higièniques òptimes, que inclouen mobiliari,

cuina i lavabos adaptats.

El centre disposa de tot tipus d’adaptacions

de programari i maquinari per facilitar l’accés

als ordinadors dels alumnes que presenten

disminucions. Els ordinadors de les aules

estan connectats en xarxa i cada alumne tre-

balla individualment en un ordinador. Totes les

aules estan equipades amb televisió i vídeo i

disposen d’escàner, impressora làser i connexió

a Internet a través de XDSI. El centre compta

amb material especialitzat: ordinadors multimè-

dia, videoconferència, taula d’edició, targetes

àudio/vídeo als ordinadors, càmera de fotos

digital i de vídeo, duplicadors de cd rom, lectors

de discs òptics, DVD, servidor i altres eines que

faciliten l’accés a la informació.

e 723 SOM XARXANúm. gener-febrer 2002

«Es pretén que les persones 

amb discapacitat d’aquesta 

ciutat puguin utilitzar 

unes instal·lacions plurals,

participatives i, 

en definitiva, educadores.»

«L’alumnat rep el suport

educatiu individual i els ajuts

tècnics necessaris per a la

seva formació personal.»

PONT DEL DRAGÓ
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L’Institut d’Educació, amb la col·laboració de la Facultat

de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de

Barcelona, impulsa l’elaboració d’un pla de biblioteques

per a les escoles de la ciutat. El nou model de biblioteca

vol ser una eina eficaç, dinàmica i funcional, plenament

integrada dins el Projecte Educatiu.

col·laboració de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Uni-

versitat de Barcelona. La Direcció de Serveis Educatius va assumir l’encà-

rrec de posar en funcionament un pla pilot de biblioteques, que va ser

dissenyat i desenvolupat a través del Centre de Documentació Artur Mar-

torell (CDAM), els centres de recursos pedagògics (CRP) de la ciutat, els

centres escolars i altres agents educatius.

La proposta va ser establir una xarxa de biblioteques escolars eficaç a

la qual cada escola es podria incorporar segons les seves necessitats i

possibilitats. A causa de la complexitat de les accions que s’havien de

dur a terme, es va veure la necessitat de començar amb el disseny d’un

pla pilot que es desenvoluparia a dos districtes, amb una sensibilitat

manifesta envers el tema i amb personal tècnic a cada un dels CRP amb

capacitat per assumir-ho. I, com que el CDAM, entre altres coses, havia

d’actuar de central catalogadora en tot el procés, es va considerar que

era necessari que estigués al dia en qualsevol innovació i avenç en matè-

ria documental, ja que aquestes millores revertirien automàticament a

tots els centres mitjançant Internet. Per tal de conèixer la situació actua-

litzada de les biblioteques de les escoles d’ambdós districtes, es va acor-

dar que s’elaborés una enquesta i que es lliurés als tècnics dels CRP, ja

que el coneixement del territori de part seva afavoriria l’obtenció de

resultats absolutament fiables sobre la situació de les biblioteques esco-

lars de la seva demarcació, i la realitat de cada biblioteca escolar assen-

yalaria els diferents processos d’intervenció que caldria seguir.

En el procés d’actualització d’empresa, el catàleg del CDAM ha entrat a

formar part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC),

cosa que amplia considerablement l’àmbit de les cerques, i també s’està

iniciant el procés de catalogació retrospectiva dels fons del CDAM ante-

riors a l’any 1990, amb tot el coneixement que podrà aportar la incorpo-

ració de tota aquesta documentació referida a l’educació i/o educativa.

EL NOU MODEL
Es vol impulsar una biblioteca eficaç, dinàmica i funcional plenament

integrada dins el Projecte Educatiu. Un centre amb capacitat per propor-

cionar a cada moment i a tota la comunitat escolar els materials necessa-

ris, en qualsevol suport, tractats i convenientment actualitzats, seleccio-

nats per matèries i nivells educatius. Una biblioteca dotada d’espai i

equipament suficient per esdevenir el centre d’organització, coordinació

i difusió d’aquesta documentació, tot i que no sempre hi sigui físicament

ni estigui en un únic espai.

UNA MICA D’HISTÒRIA
L’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat i ha aplicat plans per potenciar

l’ús de les biblioteques escolars, tant les de les seves escoles com les

del conjunt de la ciutat.

El més intensiu fou el Pla de Biblioteques escolars que va començar

l’any 1981 i que va finalitzar l’any 1990. Era un projecte molt avançat que

compaginava la formació de mestres i professorat en les tècniques docu-

mentals, l’ajuda externa per a l’organització de les biblioteques, un pres-

supost per a l’actualització dels fons i un pla per a totes les escoles de la

ciutat que els propiciava l’obtenció de recursos materials i personals per

fomentar el gust per la lectura en els infants i joves. Aquell pla va passar

per diferents fases, i des de 1990 només ha funcionat l’intent de conti-

nuar mantenint en funcionament la biblioteca escolar, però les escoles

no s’han pogut acollir a un programa preestablert de formació i suport,

de manera que a hores d’ara no es pot parlar d’un funcionament eficaç

de les biblioteques escolars tal com ha de ser.

NOVES ACCIONS PER PROMOCIONAR LES 
BIBLIOTEQUES ESCOLARS
Les coses estaven així quan el dia 13 d’abril de 1999 durant la celabració

de la primera reunió de la Comissió de Lectura Pública de la Ciutat inseri-

da dins el marc legal del mapa del sistema de lectura pública de Catalun-

ya que presideix l’alcalde de Barcelona. Llavors va sorgir l’evidència que

per completar aquest mapa era necessari emprendre accions a favor de

la promoció de les biblioteques escolars.  Per donar resposta a aquesta

demanda, l’alcaldia va encarregar directament a Marina Subirats, regidora

presidenta de la Comissió d’Educació i Cultura i presidenta de l’Institut d’E-

ducació, l’elaboració d’un pla de biblioteques per a les escoles de la ciutat.

Es va acordar que el pla fos liderat per l’Institut d’Educació, amb la

PLA PILOT 
DE BIBLIOTEQUES 

ESCOLARS
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«Un centre amb capacitat per proporcionar a

cada moment i a tota la comunitat escolar els

materials necessaris, en qualsevol suport,

tractats i convenientment actualitzats.»

– Potenciar l’intercanvi d’experiències entre escoles.

Els CRP col·laboraran amb el CDAM en:

– L’organització de cursos, seminaris i grups de treball en el marc del

Pla de Formació de Zona (PFZ) i/o Activitats de Suport.

– La potenciació de la participació de l’alumnat en activitats lectores

tant internes, dins dels propis centres, com externes.

– La confecció de propostes per al foment de la lectura per a mestres,

famílies i educadors.

– L’establiment de canals de comunicació entre el CDAM i els CRP per

col·laborar en la cerca de materials didàctics.

Els centres educatius, a través de l’aplicació AbWP, que els permetrà

automatitzar la seva documentació i accedir al catàleg general del CDAM

per obtenir els registres que necessitin, s’implicaran en el Pla de Biblio-

teca Escolar a través del Projecte Educatiu de Centre i del Pla Anual de

Centre. També hauran de preveure la dotació d’un pressupost per a l’ac-

tualització del fons de la biblioteca.  En aquesta qüestió s’han considerat

les indicacions de la UNESCO per calcular la ràtio llibre/alumne i, mal-

grat que la LOGSE no prevegi un perfil específic per a les tasques de la

biblioteca, la recomanació és que és del tot imprescindible que un/una

mestre/a, amb la formació convenient, assumeixi el paper de bibliotecari

o bibliotecària escolar amb el nombre d’hores suficient que permeti l’or-

ganització de cada centre. Pel que fa als horaris, també s’han seguit les

consideracions de la UNESCO. 

Centre de Documentació Artur Martorell

cdam@mail.bcn.es

www. bcn.es/educacio/cdam

Els objectius que es volen assolir són:

Per a l’alumnat: 

Facilitar-los la possibilitat de ser protagonistes del procés mateix d’a-

prenentatge accedint individualment o col·lectiva —i disposant-ne— al

conjunt de l’ampli ventall de mitjans existent per fomentar la capacitat

d’investigació; adquirir l’hàbit d’utilitzar les biblioteques amb finalitat

recreativa i informativa; assolir l’impuls d’una educació continuada i

introduir-se en el món màgic de la literatura.

Per al professorat:

Oferir-los un suport continuat en el desenvolupament i l’organització

d’un programa d’educació i aprenentatge que impulsi el canvi educatiu

sense deixar de banda les activitats de promoció de la lectura, tant en el

seu vessant de cerca d’informació com en el de saber-la utilitzar com a

font de plaer i de vehicle indispensable per a l’accés a la cultura.

ELS AGENTS QUE HI INTERVENEN
El CDAM, per la seva llarga trajectòria d’intervenció prop de les escoles

per a la formació, l’organització i el manteniment de biblioteques esco-

lars i per al desenvolupament d’activitats de promoció de la lectura,

actuarà com a centre impulsor i coordinador de les accions adreçades a:

– Formar professors i mestres en les tècniques documentals; assesso-

rar-los en l’organització, l’actualització i el manteniment de la biblioteca

escolar; dissenyar i impulsar activitats de foment de la lectura, tant prò-

pies com en col·laboració amb altres organismes i institucions ciutada-

nes compromesos en la promoció de les biblioteques escolars i de la lec-

tura; prestar a les escoles la documentació del CDAM per ampliar i

optimitzar els seus fons; reflexionar respecte a la producció editorial

massiva de llibres per a infants i joves i estar al corrent de les novetats

mitjançant bibliografies generals o temàtiques segons les particularitats

de cada centre escolar.

– Tenir catalogats i indexats els documents bàsics existents de conei-

xements i de literatura infantil i juvenil adreçats als diferents nivells edu-

catius i en qualsevol suport, i la documentació necessària per a la forma-

ció continuada del professorat i la informació complementària per al bon

desenvolupament de la feina docent a l’aula. La intenció és que mestres

i professors puguin entrar al catàleg del CDAM a través de l’Absys Web

Prof (AbWP), una aplicació per a les biblioteques escolars del programa

de gestió documental Absys Windows, i capturin els registres que neces-

sitin per confeccionar el catàleg de la pròpia biblioteca escolar.
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Arriben les festes de Nadal i els aparadors i els mitjans

de comunicació vessen de joguines, cada cop més

sofisticades, més seductores. I sovint aquest excés ens

produeix una sensació agredolça. El valor educatiu dels

joguets, la seva ingènua invitació a la felicitat, 

perd terreny al costat del consumisme més ferotge, del

qual, dissortadament, no són aliens els més petits.

Àngels i Carme, educadores de l’EBM Canigó
Caldria començar parlant del joc més que de les joguines. Per què i per a

què l’infant fa servir la joguina? Si es planteja d’aquesta manera, potser

podríem entendre per què els infants juguen amb una sèrie d’objectes que

realment li van bé. El joc és una activitat que l’infant realitza i en la qual es

barregen emocions variades. A partir d’aquí, podem oferir als infants jogui-

nes que es venen a les botigues, però que també són al carrer; joguines que

no ho són pròpiament, sinó que són objectes d’ús quotidià, com més comu-

nes millor, etc. Les joguines que avui dia s’ofereixen als infants són molt

imaginatives i sofisticades i, potser, estan fetes seguint en gran part el punt

de vista de la persona adulta. La joguina, sovint, ho fa tot i el nen o la nena

acaben sent espectadors. Arriba un moment en què l’infant no sap jugar ni

què fer amb allò. Nosaltres intentem buscar joguines o objectes i materials

que no ho són, però que afavoreixen que l’infant pugui fer alguna cosa, sigui

part activa del joc i pugui desenvolupar tot el que porta dintre. Mirem de

facilitar-los objectes que puguin despertar-los els sentits, que facilitin la

manipulació. També procurem que siguin joguines i materials segurs.

Donem, preferentment, materials naturals, perquè les joguines que es tro-

ben a les botigues solen tenir molt de plàstic i colors molt llampants que no

es corresponen amb la realitat, amb la quotidianitat. Aquí, a l’escola, mirem

d’oferir altres alternatives, perquè considerem que de joguines convencio-

nals ja en tenen força a casa. Un infant que no té joguines convencionals,

però que té altres objectes a mà, acaba jugant-hi, i fa que siguin el que vol

que siguin: no li cal tenir joguines. Les joguines es presenten d’una manera

molt llaminera i, sovint, les famílies cedeixen a les demandes dels seus fills i

filles sense tenir en compte quin profit en podran treure o si són o no conve-

nients. Els infants han de disposar d’un ventall divers de possibilitats: no han

de tenir massa joguines, però sí que cal que aquestes es renovin amb certa

regularitat. Un altre aspecte que observem és que les famílies en general fan

una diferenciació molt marcada per sexe a l’hora de comprar-los joguines. 

Una cosa que ens sorprèn molt és com els infants utilitzen objectes que

no són joguines. Per exemple, a la classe de lactants vam tenir una capsa

d’embalatge, en forma de cub, amb la qual van jugar més de tres mesos.
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JOCS, JOGUINES I EDUCACIÓ 

QUÈ ENS HAN PORTAT 
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Eloi, pare de l’EBM Canigó
A casa, ja n’hi ha, de joguines, perquè tenim criatures més grans. El petit

té una oferta molt àmplia. Els infants, però, sovint el que volen és fer el

que veuen que fan els grans, per curiositat o imitació. Per exemple,

nosaltres al petit li vam haver de comprar un telèfon mòbil de joguina

perquè, si no, agafava el nostre. I és un de molt semblant als de veritat,

amb musiquetes i llums, perquè els de plàstic ja sap que no són de debò.

Nosaltres hem d’actuar d’acord amb aquest vessant pràctic de comprar-

los coses per tal d’evitar mals majors i satisfer la seva curiositat, tot i que

sovint no sigui gaire “pedagògic”. Un altre tema és el de la publicitat, la

indústria i el mercat: a les famílies ens és molt difícil desvincular-nos-en,

perquè, a més, hi ha una pressió social molt gran. La societat, malgrat tot,

dóna els seus missatges i és difícil evitar-los o aïllar els teus fills i filles.

Pablo i M. Isabel, mestres del CEIP Pau Romeva
El mercat ofereix als infants una oferta molt àmplia, especialment en jocs

molt visuals (jocs d’ordinador, consoles...). Aquest tipus de jocs els

atreuen molt més que els jocs de tipus educatiu. Això està reforçat per la

publicitat a la televisió, un mitjà que és eminentment visual. Activitats que

poden anar vinculades al joc com ara llegir no estan gens potenciades. A

més, per regla general, els jocs i les joguines acostumen a donar-los tot fet,

per la qual cosa tot allò relacionat amb investigar, observar, descobrir,

queda apartat. Un altre tema és el de les joguines bèl·liques: en aquest

sentit, hi ha diferents etapes o edats per les quals, més o menys aviat, tots

els infants passen, però són fases que se superen. De totes maneres, no es

pot generalitzar, i hi ha infants més addictes als jocs d’ordinador i a les

màquines i d’altres que juguen a tota mena de jocs. A casa tenen més

varietat de jocs; que aquí, a l’escola, però, hi ha un avantatge molt

important: poden jugar en grup i amb altres nens i nenes, mentre que a

casa ho tenen més difícil. D’aquesta manera es poden treballar aspectes

com compartir, aprendre a guanyar i a perdre, etc. Els jocs són una eina per

aprendre. És clar que també és cert que a l’escola, i a mesura que es van

fent més grans, tenen menys estones per poder jugar.

Sara, Eulàlia i Ana,  
de l’AMPA del CEIP Pau Romeva
Per a les famílies, en general, els és més còmode tenir els seus fills i filles

enganxats a les màquines que jugar amb ells. A més, normalment, els

pares i les mares no en sabem, de jugar amb aquest tipus de jocs d’ordi-

nador i consoles. Si els hem de comprar jocs d’aquesta mena, intentem,

si és possible, que siguin educatius. És clar que, tot i que mires de no

comprar-los jocs bèl·lics, és el mateix: ells s’acabaran fent una pistola o

una espasa dibuixades o de cartró. 

D’altra banda, no creiem que les joguines que tenen a casa i les que

pot haver-hi a l’escola siguin tan diferents. El que és fonamental, però, és

poder dedicar temps per estar amb els teus fills i filles, i això, no sola-

ment pel que fa al joc, sinó en tots els àmbits de la seva vida.

D’altra banda, també hi ha el fet de la imitació, i a vegades hi ha

pares que són veritables addictes a l’ordinador o a les màquines i no

saps si és pitjor el fill o el pare.

Núria, Guillem, Pau i Narcís, 
alumnes de primària del CEIP Pau Romeva
Guillem i Pau: Ens agraden les Game boy i jugar amb l’ordinador i a jocs

amb pilota. Aquest any per Reis demanarem la samarreta nova del Barça,

amb el número de Saviola i el de Rivaldo, i la Nintendo 64. A nosaltres

ens porten tot el que demanem. Ens agraden més les joguines que tenim

a casa que les de l’escola.

Núria: A mi m’agrada jugar amb l’ordinador i llegir Harry Potter. Jo

encara no sé què demanar als Reis, potser alguna cosa de Harry Potter.

Acostumo a demanar poques coses. Les joguines que hi ha a l’escola són

molt diferents de les que tenim a casa. Aquí són més educatives, tot i que

també hi ha jocs de taula i de cartes, com el Twister.

Narcís: A vegades m’agrada jugar amb ninos i, d’altres, amb l’ordina-

dor. Jo als Reis no els demano ni poc ni massa, i m’ho porten tot. A mi

m’agraden més les joguines que tinc a casa. 
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«Els jocs i les joguines acostumen 

a donar-los tot fet, per la qual cosa tot allò

relacionat amb investigar, observar, 

descobrir, queda apartat.»

ELS REIS D’ORIENT?
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Vicent Partal
Periodista. Director de Vilaweb

http://vilaweb.com

SOCIETAT
EMIGRACIÓ

DE LA
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L’escola, com la resta de la societat,  es troba en un

moment especialment delicat, entre l’expectació i el

desconcert, en què fenòmens emergents com la

immigració i la implantació de les tecnologies de la

informació ja condicionen els objectius i la manera de

treballar. En aquest article l’autor, des de la seva posició a

l’avantguarda en l’ús de les tecnologies de la informació,

planteja una reflexió oberta sobre els nous reptes que

l’escola ha d’entomar en aquest principi de segle.

pantalles de televisió. I sembla que vulguem obviar que hi tenim alguna

cosa a dir. Tots. En les televisions públiques perquè són nostres. Però fins

i tot en les privades resulta inconcebible que elles puguen ser un dels

estris fonamentals de l’educació actual i que, alhora, no estiguen sotme-

ses a cap mena de control ciutadà.

Hi ha un quart repte que, en el temps, se’ns barreja amb l’accés a la

societat de la informació i que crec que és bàsic. Vull relacionar-lo encara

que potser algun lector puga pensar que no ve a tomb. Jo crec que sí per-

què forma part del paisatge nou com un fenomen clau. Aquest repte és el

de la immigració. Crec que cal convertir l’escola en un forn de la nova

identitat, on tothom tinga la possibilitat de proposar que una part de la

seua herència cultural forme part de la nova identitat col·lectiva catalana.

I en paral·lel cal fer de l’escola una barrera contra la xenofòbia. L’escola

ha de reforçar els elements bàsics de convivència entre la gent arribada

de diversos llocs. I també ha d’elevar el seu nivell de coneixements preci-

sament per convertir el país en un espai d’avantguarda tecnològica i per

evitar el perill d’una exclusió derivada de l’ús de les tecnologies de la

informació. O, per a ser més exactes, del no ús d’aquestes tecnologies de

la informació pels sectors més desafavorits, entre els quals hi ha clara-

ment la majoria de la població immigrada.

I en aquest punt és on crec que cal plantejar el debat sobre el model

d’escola que requereix aquest nou escenari i, concretament, sobre un

dels aspectes clau d’aquest model, que és l’organitzatiu. La constitució
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L
a irrupció, galopant, de la societat de la informació al nostre país ha

obligat a replantejar una bona part dels llocs comuns en els quals

ens havíem acomodat. Pel que fa a l’escola, Internet i tot el que li ve

al darrere han posat en relleu les dificultats d’adaptació a la realitat que

té un model basat en els continguts (que ara són més canviables que

mai) i poc donat a ensenyar a gestionar la informació. Ens trobem, però,

en un univers que ha canviat del tot. Un univers on és essencial saber

moure’s entre tones d’informació i gestionar-les. Desaprendre els nos-

tres mètodes tradicionals d’aprenentatge i aprendre’n de nous més

adaptats a aquest nou flux lliure d’informació és un dels envits que es

plantegen ara al nostre sistema d’ensenyament. I això requereix conèixer

noves tècniques —per exemple, com cercar bé a la web o com identificar

la credibilitat de les fonts. Però no solament això. Instal·lar màquines a

les aules és un pas necessari, però secundari. Ensenyar a gestionar les

informacions que reben a partir de la xarxa o de qualsevol altre mitjà sí

que és la clau. I això, molt possiblement, exigeix un cert reciclatge dels

professors en diversos terrenys. El professor haurà de tenir més concep-

tes bàsics de bibliotecari o arxiver, i nocions suficients d’informàtica. Això,

com és evident, no s’improvisa d’avui per demà i reclama un gran acord

social amb contrapartides, d’inversió econòmica també, molt importants.

Aquest envit tecnològic que és Internet representa un dels reptes més

clars per a adequar l’escola a la societat del coneixement. Però no és l’ú-

nic. L’educació permanent, el paper educatiu dels mitjans de comunica-

ció o l’educació de la família per a ser més efectiva en el procés educatiu

i perquè recupere el seu pes en el procés en serien tres més. Avui en dia

resulta especialment important entendre quin paper educatiu estan

jugant les empreses de comunicació, encapçalades per les televisions.

Una bona part de l’educació que reben els nostres fills, avui, prové de les

DE LA INFORMACIÓ, 
I ELS REPTES 
NOVA ESCOLA

«Desaprendre els nostres mètodes tradicionals

d’aprenentatge i aprendre’n de nous més

adaptats a aquest nou flux lliure d’informació

és un dels envits que es plantegen ara al nostre

sistema d’ensenyament.»

espanyola obliga ara mateix a acceptar una doble via d’ensenyament,

públic i privat, que, a parer meu i pels motius que abans he exposat, en

l’actual situació, és una dificultat afegida per al país, un impediment i un

obstacle. Ja fa temps per això que defense encetar una discussió sobre la

necessitat d’un sistema escolar únic, que no vol dir unificat, que supere

la dicotomia entre públic i privat. Un sistema escolar que em sembla

essencial per a fer front amb garanties als dos reptes de la societat de la

informació i l’emigració, per separat i conjuntament.

Quan parle de sistema escolar únic i públic no vull, evidentment, cap

“escola nacional” ni cap coerció que implique, per exemple, rebutjar l’i-

deari dels centres (crec que cada centre hauria de tenir dret a un ideari
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propi, a expressar-lo i a fer-ne bandera). I evidentment, de cap manera no

considere que un sistema escolar únic haja d’implicar un control i una fis-

calització de la labor dels mestres sobre la base de cap ideologia. Em

sembla que el respecte a la llibertat de càtedra és fonamental per a

poder bastir un sistema escolar que funcione i que funcione bé. I més

encara en un país com el nostre on els mestres han fet i fan un esforç que

va molt més enllà d’allò que se’ls hauria de demanar.

El que em sembla suïcida és la situació actual, aquesta tendència

segons la qual l’escola pública es va convertint cada dia més en un gueto

de minories i l’escola privada creix a recer de les subvencions i dels con-

certs sense acceptar, amb totes les excepcions que són evidents, de par-

ticipar en les càrregues. Em sembla una situació insostenible i per això

crec que hauríem de tendir a un servei escolar en el qual tots els centres

escolars del país tinguessen les mateixes possibilitats i les mateixes

càrregues i no pogueren, de cap manera, viure allunyats del món que els

envolta o intentar-ho.
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L’escola té, a més, un afegit, que és l’actitud que hi tenen els pares i la

societat. Sembla mentida que s’haja degradat tant el respecte a la fun-

ció del mestre, i que pares i famílies s’hagen tornat tan utilitaristes en

aquest punt. Cada any hi ha la polèmica sobre si els xiquets fan massa

vacances o no, i no ho entenc. Tinc la sensació que volen convertir l’es-

cola en un pàrquing que es limite a guardar les criatures tantes hores

com puguen necessitar els pares. Doncs no és això. És evident que l’ac-

cés de les dones al mercat laboral ha trastocat els horaris familiars. Però

allò que hem de fer és mirar de resoldre això d’una manera constructiva

i innovadora i no tornar a situacions sortosament passades o aprofitar la

situació per a desfer-nos de les pròpies responsabilitats. 

Vicent Partal,  Catalunya 3.0 

Beta Editorial, Barcelona 2001 (ISBN: 84-7091-405-7)

«Cal fer de l’escola una barrera contra la

xenofòbia. L’escola ha de reforçar els elements

bàsics de convivència entre la gent arribada 

de diversos llocs.»
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No els veiem i això fa que, sovint,

actuem com si no existissin. 

Però sabem que gairebé un 2% 

de la població té un funcionament

intel·lectual inferior a la mitjana de

la població, la qual cosa minva les

seves possibilitats d’integrar-se

socialment, laboralment i

culturalment. L’ACIDH vetlla pels

drets d’aquestes persones i els

ofereix una atenció integral.

D
arrerament, ens hem acostumat a viure i

gaudir d’una generalització del benes-

tar social, un increment de la qualitat de

vida i una conjuntura social i econòmica força

favorable; però, malauradament, no tothom hi

ha pogut tenir accés.

A la nostra societat existeix un col·lectiu de

persones –gairebé el 2% de la població– que

presenten un funcionament intel·lectual infe-

rior a la mitjana de la població general, és a

dir, segons l’Organització Mundial de la Salut,

el seu quocient intel·lectual està situat entre

el 70 i el 85%.

Les persones amb capacitat intel·lectual

límit no són discapacitades, però no s’adapten

a la “normalitat”. Són les grans desubicades. 

Per lluitar contra aquesta situació nasqué, fa

set anys, l’ACIDH (Associació Catalana d’Inte-

gració i Desenvolupament Humà), fruit de la

unió d’esforços de pares i mares, educadors i

educadores, professionals, voluntariat i empre-

ses compromeses a voler oferir una atenció

integral a aquestes persones amb poques

oportunitats d’integrar-se socialment, laboral-

ment i culturalment.

Des de l’ACIDH es pretén oferir una formació

educativa integral, per tal d’aconseguir el

màxim nombre de llocs de treball per a les per-

sones d’aquest col·lectiu, ja sigui mitjançant

el Centre Especial de Treball de l’entitat –on es

fan serveis de càtering, bugaderia i perruque-

ria–, com a l’empresa ordinària.

És igualment prioritària i necessària per a

l’entitat la sensibilització de tota la ciutadania

vers l’existència i la problemàtica d’aquest

col·lectiu; com també la investigació de les

causes del “perquè s’esdevé persona amb

intel·ligència límit”, ja que una detecció a

temps significa un gran potencial de creixe-

ment per a les persones afectades.

Per tot això, l’ACIDH s’estructura en 5 grans

àrees, que corresponen a diferents necessitats

del col·lectiu esmentat.

–Àrea educativa, formada per una Escola d’E-

ducació Especial –en la qual s’imparteixen l’ESO

adaptada, programes de garantia social, cursos

de formació ocupacional, tallers creatius, entre
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ACIDH. ASSOCIACIÓ CATALANA

D’INTEGRACIÓ I

DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

«Les persones amb capacitat

intel·lectual límit no són

discapacitades, però no

s’adapten a la “normalitat”. 

Són les grans desubicades.»

EN TERRA DE NINGÚ 

d’altres–, una Escola d’Adults –on s’imparteixen

cursos de graduat i certificat escolar, així com

cursos d’idiomes i informàtica– i un club de lleu-

re –on s’incideix en l’educació en el lleure.

–Àrea laboral, composta pel servei Taller d’In-

serció Laboral –on es treballa la inserció en

l’empresa ordinària–, el Centre Especial de Tre-

ball –inserció laboral transitòria–, el Servei Ocu-

pacional d’Inserció i un Punt Òmnia –des del

qual es facilita l’accés de col·lectius desafavo-

rits a les noves tecnologies.

–Àrea de psicologia i formació, en la qual es

troba el Centre de Diagnosi i Tractament Psi-

cològic –investigació i prevenció–, cursos i

seminaris de formació –interns i oberts a tots

els ciutadans– i la promoció del voluntariat.

–Àrea d’habitatge, amb quatre llars-residèn-

cia mitjançant les quals es cobreix el dret

bàsic a l’habitatge.

–Àrea associativa, en la qual s’incideix en el

vessant més lúdic i cultural. És oberta a tot-

hom, ja sia via actes i festes a l’auditori de la

mateixa entitat com a través del seu punt d’in-

formació juvenil.

Malgrat tot, conscients que queda molt camí

per recórrer perquè les persones amb intel·ligèn-

cia límit assoleixin la plena normalitat i gaudeixin

igualment de la qualitat de vida a què estem

habituats tots nosaltres, des de l’ACIDH es tre-

balla dia rere dia per recuperar el somriure i la

il·lusió pel futur d’aquestes persones. 

Víctor Bertan

Responsable de Comunicació d’ACIDH

ACIDH Associació Catalana d’Integració 

i Desenvolupament Humà

c/Siracusa, 53 08021 Barcelona 

Tel. 93 285 99 77 fax 93 285 99 78

facidh@suport.org     www.acidh.org

nº23 Bcn-Educació ok  18/2/02  11:50  Página 15



Parlar amb sor Inocencia és

endinsar-se en una vida dedicada al

servei dels altres, sobretot dels més

pobres i necessitats. Són trenta anys

treballant a Can Tunis amb els

infants de l’escola bressol municipal

Chavorrillos i amb les seves famílies,

i un treball entès com a compromís

per millorar la vida de les persones,

però fet des del respecte, la il·lusió,

la tenacitat i la humilitat. 

Ella ho resumeix molt bé: 

“sempre sabien on trobar-nos”.

Com vas començar la teva tasca social i a

treballar amb població gitana?

Vaig començar a treballar a la Creu Roja de

l’Hospitalet, i vaig ser-hi divuit anys. En aquella

època tenia prou temps i m’agradava fer altres

coses, a més de treballar al laboratori. Va ser

aleshores que vaig contactar amb sor Genoveva,

que treballava amb les persones pobres i a qui li

agradava estar amb elles, anar-les a buscar. I va

ser ella qui em va iniciar a fer visites als gitanos.

Sor Genoveva buscava sempre les persones més

pobres i necessitades, i em va ensenyar molt. El

primer barri que vaig anar a visitar va ser el de

Cinco Rosas, a Sant Boi. Hi havia un poblat amb

molts gitanos. Però sor Genoveva en coneixia

molts d’altres, entre ells el de Can Tunis. La pri-

mera vegada que vaig trepitjar Can Tunis va ser

un dia a les dotze de la nit en què plovia a bots i

barrals, no es veien més que rates, i  hi havia

d’anar a posar una injecció. En aquella època ja

hi havia una guarderia que havia fundat una

gitana promocionada que va veure que les

mares del barri estaven molt malament, que

anaven a vendre amb els nens i que tenien molt

pocs recursos i moltes necessitats. Ella va ser

qui va reclamar a sor Genoveva que vinguéssim

a fer-nos càrrec de la guarderia.
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UNA VIDA PER 
ALS ALTRES

Ta
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SOR INOCENCIA, FILLA DE LA CARITAT 

DE SANT VICENÇ DE PAÜL
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Explica’ns com era el treball a Can Tunis en

aquella època des de l’òptica de l’escola bressol.

Jo ja coneixia el barri i la gent que hi vivia i la

idea ens va entusiasmar molt al principi. Parlo

de l’època de finals dels anys seixanta. En

aquell moment Can Tunis era un barri en què

només hi havia barraques, unes 500 aproxima-

dament. I estaven en unes condicions pèssimes,

sense aigua; només hi havia quatre o cinc fonts

al barri i un safareig. I, lògicament, no hi havia

cap equipament ni servei públic. La guarderia

estava situada en un barracot, tenia molt poc

espai i hi convivien nens i nenes d’edats molt

diverses, els grans feien classe en una barraca

amb una altra germana, i allò funcionava com

una autèntica “guarderia”. Vam contactar amb

l’Ajuntament perquè assumís la nostra ubicació

en un espai digne i més decent. La veritat és que

no va costar pas gaire que ens atenguessin, hi

teníem molt bona relació. No va trigar a cons-

truir-se, però de manera provisional, perquè

aleshores es parlava que tota la gent que hi

vivia es traslladaria a la Mina. Hi va haver un pri-

mer desplaçament molt gran, d’unes 200 famí-

lies, però després la resta s’hi van anar que-

dant. Nosaltres vam anar a la Mina, però

l’endemà tornàvem a Can Tunis. Aviat ens vam

adonar que també ens necessitaven durant la

nit, per urgències sanitàries o per altres temes.

Per exemple, hi havia molts nens que sofrien

cremades perquè feien foc i no controlaven

prou. A més, en aquella època la gent no tenia

cotxe i el dispensari no estava en el barri. Així,

doncs, ens vam plantejar anar a dormir al barri,

en el qual vam viure catorze anys.

compte que les persones grans en general esta-

ven bastant malaltes. Uns altres problemes amb

què ens trobàvem eren els de l’alimentació. Els

nens acostumaven a estar bastant desnodrits

quan arribaven a escola, i la funció de la guarde-

ria va ser posar damunt la taula tota aquesta

problemàtica i intentar solucionar-la. Un altre

aspecte a tenir en compte és que els nens no

solien anar a escola, i vam haver de començar a

anar a buscar-los a casa seva, a parlar amb les

famílies, a dir-los la necessitat que tenien els

seus fills d’estar més cuidats. Al principi, el pes

del finançament el va assumir Càrites i la nostra

companyia i a partir de 1973, l’Ajuntament.

Com va evolucionar el barri i quins canvis

has viscut al llarg de tot aquest temps?

Nosaltres hem vist canvis molt importants i

una evolució molt positiva en molta gent. És

cert que sempre hi ha hagut famílies molt des-

preocupades per la cura dels seus fills, però

no és el normal. En temes com la higiene o en

altres hàbits hem pogut observar molt interès i

una millora, fins i tot en el tema que els nens

vagin a l’escola. De vegades no sabies si les

famílies hi mostraven interès perquè així els

nens estarien més recollits, ben alimentats i,

en conseqüència, les famílies més lliures, però

encara que només fos per això, ja estava bé. A

mesura que veien que l’escola funcionava bé,

anaven prenent més confiança i el nivell d’as-

sistència augmentava. Les mateixes mares van

fer importants aprenentatges, no solament en

temes de responsabilitat, sinó també d’hàbits.

Estaven molt contentes, i et deien: “mis niños

están muy aprendidos”. El suport sanitari

sempre l’hem continuat fent, fins i tot hem fet

tasques pròpies de llevadora o hem prestat

atenció a moribunds. Nosaltres mai no hem dit

“no” a ningú, les nostres portes sempre han

estat obertes a tothom.

Hi havia problemes o conflictes entre les

persones del barri? Com hi interveníeu?

Hem tingut sempre molt de compte en què

ens ficàvem, perquè no és el mateix prestar-los

un servei i fer-ho amb afecte i de manera ràpida,

amb generositat, voluntàriament, tot i que no

fessis res, només ser-hi, que entremetre’t en els

seus problemes. Només actuàvem si ells ens ho

demanaven, però no ens hem ficat mai en els

seus conflictes sense ser cridades.

Vols afegir alguna cosa més?

Nosaltres hem treballat més de trenta anys en

aquest barri i estem molt contentes amb la

feina desenvolupada. Per exemple, especial-

ment quan veus mares que han estat nenes de

l’escola, i ara veus que tenen un altre estil.

Això suposa una gratificació especial. A nosal-

tres ens toca sembrar. Ja s’ocuparan uns altres

de recollir la feina feta.

Patrici Hernández
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«Les mateixes mares van fer

importants aprenentatges, 

no solament en temes 

de responsabilitat, 

sinó també d’hàbits.»
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Sor Inocencia Castaño

Sor Inocencia va néixer a Casas de Lázaro, a la

província d’Albacete. De ben joveneta va triar

dedicar la vida al servei dels altres i es va fer

Filla de la Caritat de St. Vicenç de Paül. De

formació ATS, va arribar a Catalunya a

principis dels anys cinquanta i va treballar 

a la Creu Roja de l’Hospitalet. A finals dels

anys seixanta va començar la tasca educativa

amb la població gitana, primer a Sant Boi de

Llobregat i després, i definitivament,  

dirigint l’escola bressol municipal Chavorrillos, 

a Can Tunis.

Per a tu, un INFANT GITANO

…quin color és? Un color viu, 

alegre. El rosa, 

per exemple.

…quin dia de la setmana ? Dimarts o 

dimecres.

…quina estació de l’any ? La primavera

…quin menjar és? Les patates 

fregides.

…quina beguda és? La coca-cola.

…quin sentiment és? L’afecte. 

Com explicaries què és 

un INFANT GITANO 

a un ésser vingut 

d’una altra galàxia? Els nens gitanos 

no els distingiràs 

d’altres nens. 

Són molt alegres 

i són com tots 

els altres.

Quina població vivia en aquella època 

a Can Tunis?

Quan hi vam arribar nosaltres la població

gitana era del 50%, els altres eren paios. La

convivència era molt bona, ja que tots tenien

en comú que vivien en barraques amb els

mateixos problemes i necessitats, i a l’escola

teníem nens gitanos i nens paios. No hi va

haver mai problemes especials. La població

gitana es dedicava a la venda ambulant, ana-

ven a les veremes o a recollir cotó o treballaven

com a jornalers en el port.

Quina feina concreta fèieu a l’escola?

A la guarderia teníem un petit dispensari on

ateníem els petits en els primers auxilis, perquè,

si eren coses més greus, els portàvem a l’hospi-

tal. També anàvem a les cases a assistir els

malalts que no es podien desplaçar. Cal tenir en

«La convivència era molt

bona, ja que tots tenien 

en comú que vivien en

barraques amb els mateixos

problemes i necessitats, 

i a l’escola teníem nens

gitanos i nens paios.»
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La nostra societat urbana viu 

un procés de transformació que

afecta molt especialment el nucli

familiar, que ha passat de ser

majoritàriament extens a nuclear

o monoparental. Els espais

familiars volen ser una resposta 

i un ajut perquè les famílies

puguin exercir com cal el seu

paper educatiu.

UN SUPORT EDUCATIU PER A LES FAMÍLIES

E
ls Espais Familiars són un servei educa-

tiu municipal adreçat a les famílies amb

infants menors de tres anys, preferent-

ment no escolaritzats, amb l’objectiu de donar

suport a les famílies com a primeres educado-

res dels seus fills i filles, i afavorir el correcte

desenvolupament dels infants.

La necessitat d’aquests serveis sorgeix a par-

tir dels canvis que de manera accelerada s’han

produït a la nostra societat, que comporten un

aïllament de les famílies, que passen de ser

extenses a nuclears o monoparentals o que han

arribat d’altres indrets en situacions precàries. A

més, sovint tenen sentiments de soledat i difi-

cultats per resoldre els problemes quotidians en

l’educació i criança dels seus fills i filles.  

Els Espais Familiars van néixer a partir del Pro-

jecte Context Infància (1990-96). El primer va

veure la llum al barri de Zona Franca amb el nom

La Casa dels Colors, i l’any 1994 es van obrir dos

espais més als barris de Bon Pastor i Raval.

UN ESPAI PER ALS INFANTS I PER A
LES FAMÍLIES
Els Espais Familiars posen a l’abast dels

infants i les famílies l’espai i el material ade-

quats, sempre amb intenció educativa, per

atendre les necessitats de joc, per tal que les

nenes i els nens puguin explorar, conèixer,

divertir-se i aprendre a relacionar-se entre ells

i amb altres adults.

El fet que els infants que formen els grups

siguin de diferents edats fa que els nens i

nenes més grans aprenguin a respectar i aju-

dar els més petits, i que aquests trobin una

motivació en els més grans per avançar en el

seu aprenentatge.

Les famílies, per la seva banda, tenen la possi-

bilitat de veure els infants en acció, fora de l’àm-

bit familiar, i poden compartir entre elles i amb

professionals la seva experiència i vivències. 

També és un lloc adient per contrastar dife-

rents models d’intervenció educativa. S’hi

mostren diverses creences i opinions en rela-

ció amb la manera de criar els seus fills i filles,

per mitjà d’intercanvis espontanis i també en

les reunions de grup de famílies. 

ESPAIS FAMILIARS
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–Acullen iniciatives i propostes relacionades

amb l’atenció als infants, les activitats educati-

ves, la confecció de materials i altres activitats

que reverteixen en el grup i en la comunitat.

–Ajuden a percebre els avenços i les capaci-

tats dels seus fills i filles.

–Procuren que els sabers de les famílies i

dels professionals circulin i s’explicitin, tant a

nivell individual com col·lectiu.

–Dinamitzen i canalitzen els temes que sorgei-

xen en el grup de persones adultes, fomentant

la participació i ajudant a aprofundir en el debat,

amb la intenció de crear un espai de reflexió.

Les educadores dels Espais Familiars formen

part del Servei d’Educació Infantil de l’Institut

d’Educació. Treballen coordinadament amb

altres professionals i serveis del territori com

ara pediatres, infermeres, el programa sanitari

d’atenció a la dona, els serveis socials, les

escoles,etc. 

Pepi Andújar i Margarita Rama, 

Educadores de l’Espai Familiar 

La Casa dels Colors

Lidia Ibarzs i Rita Camps, 

Educadores de l’Espai Familiar 

Erasme Janer, Raval

Elena Matthews i Justa Zafra, 

Educadores de l’Espai Familiar Bon Pastor

L’Espai Familiar, com que facilita les rela-

cions amb les famílies, afavoreix les relacions

d’ajuda i solidaritat entre elles. Ajuda a trobar

formes d’interacció que afavoreixin el desen-

volupament dels infants, procurant ressaltar

els aspectes positius de cadascun.

Finalment, als Espais Familiars es vetlla per

prevenir les situacions de risc, tant dels infants

com de les famílies, facilitant recursos i suport

i, si és necessari, derivant-los cap a altres ser-

veis més especialitzats.

DINÀMICA DE LES SESSIONS
Les sessions s’estructuren a l’entorn de tres

grans moments: el temps dedicat al joc amb

les criatures, en el qual intervenen persones

adultes i nens i nenes; el temps dedicat a les

persones adultes i a la mainada per separat

(estona del cafè per als adults, dinamitzat per

una educadora, i estona de joc per als nens i

nenes, dinamitzat per l’altra educadora); i l’a-

comiadament, amb la recollida del material

per acabar amb una activitat grupal que sol

consistir en cançons i danses.

TASCA DE LES PROFESSIONALS
Les educadores de l’Espai Familiar fan una

tasca d’intervenció directa amb els infants i les

seves famílies. 

–Treballen en una doble direcció: organit-

zant un context que permeti als infants desen-

volupar les seves potencialitats i donant el

protagonisme a les famílies en la relació amb

els seus fills, per tal d’incrementar la seva con-

fiança en les seves competències i habilitats

com a mares i pares.

–Fan propostes de joc que permetin l’activitat

autònoma de nens i nenes de diferents edats;

que puguin satisfer la seva curiositat, la necessi-

tat d’exploració i de joc, de relació i de moviment.

–Observen les relacions que s’estableixen entre

adult i infant, i hi adeqüen la seva intervenció.

–Ofereixen recursos i models a partir de la

interacció amb els infants.

–Faciliten que les famílies puguin involucrar-

se de manera directa o indirecta en les activi-

tats de la mainada.
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«Les nenes i els nens poden

explorar, conèixer, divertir-se 

i aprendre a relacionar-se 

entre ells i amb altres adults.»

«L’Espai Familiar, com que

facilita les relacions amb les

famílies, afavoreix les relacions

d’ajuda i solidaritat entre elles.»

nº23 Bcn-Educació ok  18/2/02  11:50  Página 19



Margarida Musset, inspectora i representant

de la Delegació Territorial del Departament d’En-

senyament, en una documentada intervenció

sobre l’evolució del sistema educatiu a la ciutat,

va assenyalar, com a reptes de futur, buscar 

l’equilibri entre el sector concertat i el sector

públic i el de la integració de l’alumnat de famí-

lies estrangeres en els centres docents.

Mariona Escobar, del Departament de Planifi-

cació Educativa i Coordinació Territorial de 

l’IMEB, va presentar una radiografia de l’es-

colarització a Barcelona amb dades del curs

2000-2001.

Montserrat Filomeno, gerenta del districte

de Gràcia, va presentar l’actuació municipal en

matèria d’ensenyament des del territori i va

reflexionar sobre com es veuen els serveis

educatius i comunitaris. Va posar èmfasi en la

coordinació entre les diferents administra-

cions i els serveis municipals, i va posar en

relleu la necessitat d’una millor coordinació

entre escola i territori, i d’una important racio-

nalització de l’oferta de serveis als centres.

EL SISTEMA EDUCATIU 
DE LA CIUTAT A DEBAT
El segon objectiu de les jornades, iniciar el

debat per concretar uns criteris per a l’adequa-

ció del Mapa Escolar, va ser introduït per Tere-

sa Eulàlia Calzada, directora del Departament

de Planificació Educativa i Coordinació Territo-

rial de l’Institut d’Educació. Amb la seva comu-

nicació Elements per a l’adequació i revisió

del Mapa Escolar va fixar els temes principals

per al debat:

– La programació general de l’ensenyament

ha de preveure l’oferta de llocs escolars tant

del sector públic com del privat.

L
es Jornades sobre el Mapa Escolar a la

Ciutat de Barcelona tenien un doble

objectiu: per una banda, recollir i docu-

mentar l’opinió del col·lectiu de membres dels

consells escolars de districte i del Consell

Escolar Municipal sobre aquells aspectes de la

realitat demogràfica i urbanística  que incidei-

xen directament en la planificació educativa, i,

per una altra banda, tenir una informació directa

i actualitzada de la realitat del sistema educatiu

de la ciutat de Barcelona. L’altre gran objectiu

era iniciar el debat entre els i les representants

de la comunitat educativa sobre els criteris que

han d’informar sobre l’adequació i/o revisió del

mapa escolar de la ciutat, per ser presentats a

les diferents administracions responsables.

ELS CANVIS EN LA CIUTAT
INCIDEIXEN EN EL 
SISTEMA EDUCATIU
El primer bloc informatiu va resultar de gran

interès, pel seu caràcter interdisciplinari i per

la varietat i contrast de les informacions presen-

tades. Anna Cabré, directora del Centre d’Estu-

dis Demogràfics de la UAB, va ser contundent en

assenyalar un canvi en les tendències demogrà-

fiques de Barcelona, amb un augment de la

població infantil no sols per l’efecte de l’arriba-

da de població immigrada sinó per un canvi

d’hàbits de les famílies de recent formació.

Ricard Fayos, director tècnic d’Urbanisme,

va fer una descripció general del planeja-

ment de la ciutat i de les reserves de sòl per

a l’ús d’equipaments, i va donar un clar mis-

satge: que la previsió de creixement, princi-

palment en la zona del Front Marítim i en la

Sagrera, implicarà la construcció de 22.000

habitatges nous.
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JORNADES SOBRE 
EL MAPA ESCOLAR 
DE LA CIUTAT 
DE BARCELONA
Els dies 11 i 12 de desembre de 2001

es van celebrar, al centre cívic de les

Cotxeres de Sants, les Jornades 

sobre el Mapa Escolar de la Ciutat 

de Barcelona, organitzades pel

Consell Escolar Municipal. Pretenien

establir uns criteris compartits per 

la comunitat educativa per a la

revisió i adequació del Mapa Escolar.
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– L’administració ha de garantir el dret a l’edu-

cació per a tothom i la igualtat d’oportunitats.

–La demanda de places escolars no depèn

únicament de factors directes com la po-

blació o les actuacions urbanístiques, sinó 

també del tipus i les condicions del servei 

educatiu ofert.

– Els elements bàsics d’un servei educatiu

de qualitat.

– L’escola ha de ser a prop del domicili

familiar, ha de ser representativa de la pobla-

ció del territori?

– Evitar l’existència de centres docents on es

concentra, majoritàriament, un sol tipus de

població escolar. 

– Donar confiança a les famílies en la quali-

tat dels centres docents i en els resultats

acadèmics de l’alumnat. 

– Disposar de serveis escolars que respon-

guin a les necessitats actuals de les famílies i

de l’alumnat, tant en un àmbit de centre com

de barri i/o territorial.

– Establir uns itineraris formatius coherents i

un servei educatiu adequat a les necessitats

dels nois i noies en l’ensenyament obligatori,

tant en el sector públic com en el privat.

– Treballar per en la formulació d’un sistema

educatiu homogeni, no discriminatori i que sig-

nifiqui un servei d’excel·lència per al conjunt

de la població escolaritzada.

PRIMERES CONCLUSIONS
Aquests temes van ser el fil conductor del

debat dels tres grups de treball en què es va

dividir el Ple. Posteriorment es va fer una pri-

mera presentació de conclusions o, millor

dit, de temes que caldrà anar aprofundint en

l’àmbit de cada districte i de les comissions

de treball. Exposem a continuació els temes i

conceptes clau que van anar sortint:

Escola pública, escola concertada

Promoure el diàleg entre l’escola pública i l’es-

cola concertada. Equiparació normativa i de

funcionament dels consells escolars. Atenció a

la població amb dificultats. Equilibrar l’oferta

del sector públic i del sector concertat. Crear

oferta pública i, per tant, fer construccions

escolars quan calgui als llocs on hi ha deman-

da, com ara a l’Eixample i Sarrià.

Atenció a la diversitat

Crear comissions d’escolarització permanents i

donar suport a les escoles amb dificultats (baixa

matrícula, excés de concentració d’un sol tipus

de població). Racionalitzar l’oferta de places

escolars en el territori. Promoure el treball con-

junt als barris i fer la planificació conjunta en el

territori per evitar escoles de primera i segona

categoria. Creació de Tallers d’Adaptació Esco-

lar i Aprenentatges Instrumentals Bàsics als

centres amb més concentració d’alumnat.

Serveis educatius

Crear un model d’oferta de serveis comuns a

les escoles d’un mateix territori. Establir i

actualitzar els serveis escolars a secundària

d’acord amb les necessitats familiars. Optimit-

zar els recursos públics i millorar la coordinació

de l’oferta de les administracions.

Itineraris i coordinació entre primària  

i secundària

Crear itineraris pedagògics coherents per dis-

trictes (pensar en el transport públic escolar en

les situacions de gran distància entre els cen-

tres de primària i secundària). Vèncer les pors

corporatives, fer itineraris únics. La coordinació

entre primària i secundària crea confiança en

les famílies. Ser flexibles a l’hora de marcar les

zones d’influència. Crear cultura de centre comú

a primària i secundària, posar en comú les tuto-

ries, l’avaluació, l’aprenentatge i els serveis

escolars. Millorar la coordinació pedagògica.

Models d’escola

Pensar en els usos actuals dels edificis escolars.

Incrementar l’oferta d’escoles bressol. Incorpo-

ració dels nens i nenes de 0 a 3 anys als centres

de primària. Crear models d’escola segons les

necessitats del territori. Fer experiències encara

que no siguin aplicables a tots els centres, com

ara centres de O a 18 anys en determinades ins-

tal·lacions escolars de la ciutat.

Els elements que han quedat apuntats han

de servir de base per a l’elaboració d’un docu-

ment que caldrà debatre entre la comunitat

educativa de la ciutat: l’adequació del mapa

escolar entès com un vessant de la millora de la

planificació de les construccions escolars i

també des de la perspectiva del futur model

d’escola que avui la ciutat necessita.

El Consell Escolar Municipal i els consells

escolars de districte han assumit el repte de

consensuar els criteris que permetin l’adequa-

ció de l’actual mapa escolar de la ciutat. Caldrà

que el Ple del CEM aprovi aquest document i el

presenti a les administracions competents per-

què hi puguin donar resposta. 

Secretaria Consell Escolar Municipal

cem@mail.bcn.es

www.bcn.es/cem
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Els arxius municipals de districte 

de Barcelona estan desenvolupant,

amb la col·laboració del Taller 

de Projectes de la Universitat de

Barcelona i l’Institut d’Educació, 

el projecte “Arxiu obert”. El seu

objectiu és que els alumnes de

l’ensenyament reglat, especialment

els de l’educació secundària

obligatòria, s’introdueixin en el

mètode d’anàlisi de la història a

través de documents arxivístics. 

UNA EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA 

EN ELS ARXIUS 

MUNICIPALS DE DISTRICTE 

ARXIU OBERT

ELS ARXIUS EN UNA 
SOCIETAT MODERNA
És obvi que en una societat moderna res no pot

restar al marge de les transformacions generals.

Els arxius, tampoc. La ciutadania ha de conèixer

què hi ha en els arxius i ha de poder-ne gaudir si

així ho desitgja. Això vol dir que els arxius han

d’esdevenir instruments de coneixement al ser-

vei d’una ciutadania cada vegada més sensibilit-

zada per la valoració del passat.

D’altra banda, els arxius constitueixen els ins-

truments fonamentals per construir la història i

preservar la memòria col·lectiva. De fet, són els

dipòsits de fonts irreemplaçables per escriure la

història i posseeixen utilitat social. Com a guar-

dians de les fonts tenen la responsabilitat de

conservar els documents i posar-los a disposició

dels ciutadans. A més, des d’un punt de vista

estrictament educatiu, els arxius constitueixen

el que en podríem dir la “fàbrica de la Història”.

Per aquest motiu, molts arxius han anat desen-

volupant serveis, programes i seccions especia-

litzades per atendre les necessitats educatives

de les persones a les quals serveixen. De fet, en

tots aquests programes educatius de l’àmbit

europeu queda molt clar que les fonts consti-

tueixen el nervi fonamental per ensenyar la

història. El que per a l’historiador és una font,

per al docent esdevé un material educatiu.

LA HISTÒRIA LOCAL ÉS 
IMPORTANT PEL SEU VALOR
DIDÀCTIC I METODOLÒGIC
Si tot això és cert, també ho és el fet que l’es-

tudi de la pròpia localitat pot esdevenir una de

les formes més eficaces d’introduir els nois i

noies en l’estudi de la història. La història local

és propera, hi ha documents pertot arreu que la

testimonien, i els arxius en són els màxims

dipositaris. A més, l’estudi de la història local
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–Reproducció de documentació arxivística

agrupada sota diferents temes que, òbvia-

ment, varien en funció de la informació dispo-

nible en cadascun dels arxius. Així doncs,

qüestions com el procés d’industrialització a

Catalunya, la salut i les malalties, l’educació

en el segle XIX, la Guerra del Francès, etc., són

alguns dels temes desenvolupats. Cada un

dels documents és una reproducció exacta,

pràcticament mimètica, del document original,

i la seva transcripció. 

–Dossier dirigit als mestres. Aquests dos-

siers proporcionen al docent les claus per

treballar cadascun dels cinc objectius en el

seus diversos nivells. 

–Materials complementaris. En alguns casos,

s’hi adjunta material complementari, com estris

per escriure, tinta, mostres de diferents papers,

rèpliques de segells originals, etc.

COM HEM DE TREBALLAR AMB
AQUESTS DOCUMENTS?
El treball sobre fonts arxivístiques ha de ser con-

cebut, sempre que sigui possible, com un treball

d’introducció a la recerca històrica de tipus

col·lectiu. Per tant, cal tenir molt clares les fases

de desenvolupament d’aquesta recerca. Aquest

procés el podem esquematitzar en tres fases:

–El plantejament del problema 

Cal que el problema sigui tan concret i aco-

tat com sigui possible; cal reservar per a fases

posteriors els problemes derivats de les qües-

tions inicials. Sempre que es pugui, s’han de

cercar problemes que es puguin relacionar

amb alguna referència propera. Així, per exem-

ple, si es tracta d’investigar una epidèmia és

bo relacionar-ho amb processos epidemiolò-

gics actuals; si es tracta d’investigar els pro-

blemes relatius a la guerra o al servei militar,

s’hauria d’actuar semblantment; etc.
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–El treball amb les fonts

Aquesta fase del treball pot ser molt variada

i depèn dels objectius; però, en tot cas, sempre

hi ha un procés inicial de familiarització amb la

documentació que no pot ser ràpid; s’ha de

deixar que l’alumnat es “distregui” amb els

anuncis si l’objecte d’anàlisi és la premsa, o

amb elements anecdòtics del document (tipus

de lletra, llenguatge, etc.) si es tracta de fonts

manuscrites. En tot cas, el resultat sempre és

un intent de classificació de la informació que

pot ser més o menys complex. En molts casos,

aquesta tasca de classificació comporta esta-

blir comparacions, interrelacionar informació i,

fins i tot, plantejar-se críticament la veracitat

del document. No cal dir que aquesta és la

tasca més complexa, però que compta amb la

predisposició dels adolescents a exercir i posar

en marxa el seu pensament crític.

–Formalització de la investigació

Tota investigació ha de tenir conclusions,

que poden ser positives o negatives, és a dir,

tant és conclusió dir que determinat fet va suc-

ceir d’una determinada manera com concloure

que no hi ha informació suficient. En ambdós

casos, la investigació pot ser vàlida. La redac-

ció de l’informe científic final ha d’incloure el

problema inicial plantejat, la metodologia

emprada i els passos seguits, així com els

resultats als quals s’ha arribat. Els resultats

s’han d’expressar de totes les formes possi-

bles i utilitzant mitjans diferents (gràfiques,

il·lustracions, etc.). 

Francesc Xavier Hernàndez Cardona

Joan Santacana Mestre

Núria Serrat Antolí

Taller de Projectes

Universitat de Barcelona

«L’estudi de la història local

permet aplicar el mètode

d’anàlisi en tota la seva

extensió i, per tant,

és un poderós instrument

d’aprenentatge.»

permet aplicar el mètode d’anàlisi en tota la

seva extensió i, per tant, és un poderós instru-

ment d’aprenentatge. D’altra banda, permet

utilitzar tot tipus de fonts i fa possible la inves-

tigació autònoma per part de l’alumnat.

Podem concloure dient que l’estudi de la

història local és un instrument de gran valor

didàctic i, sobretot, metodològic.

PROPOSTA DIDÀCTICA I
CONCEPTUALITZACIÓ DELS
MATERIALS
Amb la funció de posar totes aquestes fonts a

l’abast dels educadors, els arxius municipals

de districte de Barcelona estan desenvolu-

pant, amb la col·laboració del Taller de Projec-

tes de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’E-

ducació, un projecte denominat “Arxiu obert”.

El seu objectiu és que l’alumnat de l’ensenya-

ment reglat, especialment el de l’educació

secundària obligatòria, s’introdueixi en el

mètode d’anàlisi de la història a través de docu-

ments arxivístics. 

Aquest material didàctic s’ha elaborat al vol-

tant de cinc grans objectius (graduats per

nivells), que són:

–Comprendre que la història es construeix

mitjançant fonts primàries.

–Comprendre que el procés històric està

subjecte a canvis constants que només poden

ser estudiats mitjançant la comparació.

–Comprendre que la recerca històrica es basa

en la formulació d’hipòtesis sobre els fets.

–Adquirir i avaluar informació històrica a

partir de les fonts documentals.

–Ser conscient que per treballar els docu-

ments del passat cal aprendre un sistema de

classificació i anàlisi de tot tipus de fonts.

Per aconseguir aquests objectius s’està ela-

borant un material didàctic compost de:
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persones es van desplaçar a Donostia i es va realitzar una sessió de treball

amb els i les participants: tres escoles de primària, una de secundària i

una escola d’educació especial, tres associacions juvenils i dos educadors

de carrer, amb un total de 130 nens i nenes d’aquella ciutat. La Universitat

Autònoma de Barcelona fa l’assessorament dels continguts pedagògics

del tema de la mobilitat a ambdues ciutats. 

Pel que fa als nois i noies participants, en les dues ciutats hi ha previst,

per a aquest primer trimestre, establir un lligam entre escoles mitjançant el

fet de donar a conèixer cada ciutat i la presentació de les escoles seleccio-

nades per cursos i edats, a través de la xarxa. Per al segon trimestre, en una

de les sessions intercentres que se celebrin, es farà una videoconferència

per intercanviar opinions sobre la tasca feta fins al moment. Per al tercer tri-

mestre, durant el mes de maig, nois i noies representants dels companys i

companyes de Barcelona viatjaran com a observadors a l’audiència de

Donostia i, tot seguit, nois i noies de Donostia viatjaran per assistir d’obser-

vadors a l’audiència de Barcelona. S’aprofitaran els desplaçaments per

conèixer les ciutats amfitriones i visitar les escoles participants.

Amb aquesta “bona pràctica educativa”, el jovent fa un aprenentatge per

a la gestió dels propis afers, i passa a considerar la ciutat com a quelcom

propi. Així mateix, Donostia i Barcelona inicien un camí de col·laboració en

l’àmbit juvenil. 

Antònia Hernández i Empar Escayola

Servei de Promoció Educativa

eescayola@mail.bcn.es

«Amb aquesta “bona pràctica educativa”, 

el jovent fa un aprenentatge per a la 

gestió dels propis afers, i passa a considerar 

la ciutat com a quelcom propi.»

A
través de les audiències públiques als nois i noies, aquests tenen

la possibilitat de prendre part en la marxa de la ciutat i de dir-hi la

seva. La nostra ciutat, pionera tantes vegades en la defensa dels

drets humans, individualitza, amb aquest projecte, el dret de participació

dels infants en un medi pròxim: la vida social de la ciutat, i li dóna un

valor educatiu. Aquesta acció implica responsabilitat, compromís i repre-

sentativitat per part dels nois i noies. 

Les audiències públiques s’adrecen a les escoles, i van destinades als

infants més grans de primària i als de secundària, i a nois i noies d’enti-

tats de lleure infantil i juvenil d’onze a disset anys.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió al voltant d’un tema relacio-

nat amb la ciutat i el jovent, es presenten les conclusions en una audièn-

cia pública presidida per l’alcalde. En aquesta sessió, el Consistori dóna

resposta a les demandes i assumeix les propostes possibles i realitzables.

Per al curs 2001-02 es convoquen els treballs preliminars de la VII Audièn-

cia Pública als nois i noies de Barcelona “Ens movem per Barcelona. Com

veiem la mobilitat a la ciutat?”. El tema triat fa referència als diferents des-

plaçaments que fa el jovent relacionats amb la seva vida escolar, familiar i

de lleure. Quina percepció tenen els nois i noies de la mobilitat a la ciutat?

Què pensen del transport públic, del trànsit, de la contaminació i de l’ac-

cidentalitat? Quines són les diferents formes de desplaçament que utilit-

zen? La tasca d’aquesta audiència va més enllà de la clàssica educació

viària i té com a finalitat la millora de la qualitat de vida a la ciutat, amb la

participació dels joves. Hi ha inscrits 22 escoles i casals de lleure infantil,

amb 500 participants. 

Seguint aquest model d’activitat i ateses les excel·lents relacions que

mantenen en molts àmbits el Consistori barcelonès i el Consistori de

Donostia, es proposà la realització d’aquesta activitat a Donostia, amb el

mateix esquema i metodologia seguits a Barcelona. Així s’ha convocat a

Donostia la I Audiencia Pública a los chicos y chicas “Nos movemos por

Donostia. ¿Cómo queremos la movilidad en la ciudad?”. Els proppassats

13 i 14 de novembre es va fer la primera trobada de serveis tècnics. Dues

LA PARTICIPACIÓ 
DEL JOVENT 
A LA VIDA 
CIUTADANA 
AUDIÈNCIES PÚBLIQUES ALS 

NOIS I NOIES DE DONOSTIA I BARCELONA
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DE QUATRE 
GRAPES A L’AULA

«El projecte Integra planteja un nou model 

de gestió de la convivència 

i interacció entre els ciutadans i les ciutadanes 

i els animals domèstics.»

Q
uina relació tenim els éssers humans amb la resta d’éssers vius

que ens envolten? Malgrat alguns casos flagrants de maltracta-

ment d’animals que, de tant en tant, apareixen als diaris, els ciu-

tadans i ciutadanes de Barcelona tenen cada cop més animals de com-

panyia. Però, què sabem sobre els animals amb els quals convivim? Què

sap l’escola dels animals de companyia? Què fan les institucions públi-

ques per pal·liar els problemes que generen els animals de companyia a

la ciutat? Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem molts ciu-

tadans i ciutadanes arran dels pocs programes de sensibilització i

pedagògics vigents i dels molts problemes d’agressions, convivència o

deposicions que ens trobem cada dia quan sortim al carrer. 

E l districte de l’Eixample va endegar l’any passat la campanya “Als

parcs, tots hi cabem”, amb la intenció de posar fil a l’agulla al problema

de les deposicions de gossos i dels aldarulls causats per gossos agres-

sius als parcs públics. A partir d’aquesta primera experiència pilot, que

va ser molt reeixida, Companyia d’Animals va pensar a donar una conti-

nuació a aquesta iniciativa, que ara es plasma en el disseny d’unes activi-

tats adreçades a l’adolescència, a la gent gran prioritàriament i a la ciuta-

dania en general, a través del projecte Integra.

El projecte Integra planteja un nou model de gestió de la convivència i

interacció entre els ciutadans i les ciutadanes i els animals domèstics,

amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment de valors com la tinença res-

ponsable, la participació i la sostenibilitat, per tal que els actuals i futurs

ciutadans i ciutadanes estimin i respectin el seu entorn i també els ani-

mals que hi formen part.

Integra parteix de la necessitat d’implicar i coordinar diferents admi-

nistracions i institucions, així com l’empresa privada i les entitats asso-

ciatives, per tirar endavant un projecte que abraça diferents àmbits d’acció:

de salut pública, educatiu, terapèutic i de convivència ciutadana. Les diver-

ses accions que es proposen estan encaminades a promoure canvis d’acti-

tud envers els animals, facilitar espais i material de treball i reflexió, fomen-

tar el coneixement dels animals com a font de salut i també adequar els

espais públics per millorar la integració dels animals al medi urbà.

El “camí groc” és una de les moltes idees que Integra portarà a la pràctica

en alguns parcs de l’Eixample, amb l’objectiu de redissenyar entre tots

espais i equipaments que puguin ser més eficaçment compartits per perso-

nes i animals.

Amb aquest projecte també es volen donar a conèixer aspectes desco-

neguts dels animals de companyia. Els animals de companyia estimulen

les persones a gaudir de les activitats a l’aire lliure, fomenten la conversa

entre estranys i la sensació de seguretat, i també disminueixen el senti-

ment de soledat. Els experts diuen que tenir un animal de companyia

aporta beneficis psicològics i emocionals al desenvolupament d’infants i

joves, són la companyia i el suport necessaris per a les persones grans,

afavoreixen la recuperació de pacients i ajuden a reduir les conductes

anti-socials a l’aula. Tots aquests beneficis estan relacionats amb el fet

de possibilitar una convivència millor dels ciutadans i ciutadanes amb els

animals de companyia a les ciutats, perquè si aprenem a conèixer i respec-

tar els animals, aprenem a respectar i a conviure amb els altres i amb l’en-

torn. Així, el projecte contempla el desenvolupament de valors cívics i

democràtics i la valorització de la biodiversitat urbana dins del nostre

espai quotidià i a dins mateix de les nostres cases.

Integra té la voluntat de participar en el Projecte Educatiu del Fòrum de les

Cultures l’any 2004, on es plasmarà el resultat de l’experiència i de totes les

accions realitzades durant aquests quatre anys. 

Núria Calzada i Ester Calbet

Companyia d’Animals, SCP

Si voleu informar-vos sobre el projecte Integra o participar-hi, podeu

contactar amb Mercè Garcia a l’adreça de correu electrònic

mgarciae@mail.bcn.es

UN PROJECTE DE  CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS
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importants, com són la cultura, el coneixe-

ment, la cura d’un mateix i dels altres, el rao-

nament i l’obertura de mires, les arts plàsti-

ques, musicals, escèniques, etc., i els oficis

que sovint se’n deriven, i la consciència que la

reunió de cultures en un territori és positiva

per a la comunitat que les acull i, per tant, per

a elles mateixes.

Segons aquests criteris de selecció, l’Ajun-

tament tria els projectes que s’impulsaran, hi

dedica suport econòmic i en fa un seguiment.

A més, ofereix suport tècnic del personal

municipal qualificat i promou activitats de for-

mació en els diversos àmbits on el projecte es

desenvolupa, amb la finalitat d’assegurar que

es treballa amb els recursos necessaris i la

metodologia adequada a la consecució dels

objectius que s’han proposat.

Els processos i els resultats dels projectes

realitzats són compartits per les entitats res-

ponsables i divulgats a la comunitat en gene-

ral, mitjançant una exposició a final del curs,

La ciutat portuguesa de Sintra

impulsa cada any un concurs de

projectes per millorar l’educació 

a la ciutat i l’escola. SintrAnima és

el fòrum on s’exposen els projectes

guanyadors, i l’àmbit d’intercanvi 

i col·laboració entre les entitats.
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PARTICIPACIÓ PER  MILLORAR 

L’EDUCACIÓ A SINTRA, PORTUGAL

L’
Ajuntament de Sintra convoca cada any

un concurs de projectes per millorar l’e-

ducació a la ciutat i a l’escola. Les bases

indiquen que els projectes han de ser innova-

dors, haver estat dissenyats en equip i anar diri-

gits a infants i joves. Han de comprendre, a més,

l’elaboració de materials per dur-los a terme. 

El concurs s’adreça a les escoles infantils i

de primària; a les ONG que treballen pel

benestar dels ciutadans; a les associacions de

pares i mares, de veïns, de joves, de gent gran,

i a totes aquelles que acompleixin les condi-

cions i hi vulguin participar.

En la convocatòria es dóna prioritat als projec-

tes que tracten unes àrees determinades que

l’Ajuntament considera fonamentals per a l’e-

xercici de la plena ciutadania: l’educació envers

el medi ambient; la ciència i la tecnologia; 

l’educació per a la salut i la seguretat; les arts i

els oficis; el foment del llibre i de la lectura, i la

interculturalitat. Tots aquests àmbits de treball

abracen diferents camps, tots ells igualment

SINTRANIMA 
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en el marc del Fòrum de Projectes del Municipi

de Sintra: SintrAnima. Durant els dies de l’ex-

posició les entitats que hi han treballat inter-

canvien punts de vista i actuacions entre elles

i amb els visitants, cosa que afavoreix, sens

dubte, la creació de nous projectes de futur.

És destacable la importància que SintrAni-

ma dóna als processos de les activitats realit-

zades, ja que es té la seguretat que sovint els

resultats no mostren el treball fet pas a pas, ni

la complexitat ni la riquesa de les relacions

que s’han produït en cada cas. Explicar el pro-

cés permet analitzar el dia a dia i extreure’n

conclusions útils per a altres actuacions.

En la presentació del programa de l’any

2001 es considera SintrAnima com «una actua-

ció que ha anat adquirint una enorme importàn-

cia cultural, lúdica i pedagògica per a la comuni-

tat educativa del municipi. Ho demostren la

creixent participació d’institucions i famílies i la

manera intensa i apassionada de divulgar els

seus projectes i d’aprendre amb els altres. Sin-

tra, patrimoni de la humanitat; Sintra, referèn-

cia historicocultural del país, pot ser, també —i

ha de ser-ho—, una referència de modernitat,

creativitat, dinamisme i qualitat educadora».

SintrAnima és, doncs, una activitat dirigida a

la població en general que representa la culmi-

nació de determinats projectes i és indicativa de

les preocupacions de la ciutat en el terreny de

l’educació global. S’acompanya amb exposi-

cions de realitzacions d’altres entitats que trien

aquest espai per mostrar la feina feta al llarg del

curs. El resultat és una mostra general d’allò que

la ciutat fa per a la ciutat i un fòrum de debat,

reflexió i conscienciació social, d’aprenentatge

mutu a partir de les experiències treballades, en

el qual participen l’Ajuntament, les entitats que

duen a terme els projectes, altres entitats que

aprofiten l’espai per mostrar el seu treball i els

ciutadans que visiten l’exposició.

Des de fa tres anys, SintrAnima se celebra

en un local que permet la realització de dife-

rents activitats que acompanyen la mostra,

tant a l’interior com a l’exterior. A l’interior s’hi

organitzen, a més de les exposicions ja cita-

des, tallers de cada una de les àrees. 

A l’espai exterior hi ha una tarima per als

espectacles programats, un espai per a jocs,

tallers de jardineria, equipaments per a fer-hi

esports tradicionals, zones de pícnic, etc. Cada

un dels espais està dinamitzat per persones

de les diferents àrees: jardineria, reciclatge,

informàtica, aeromodelisme, foment del llibre

i la lectura, ceràmica, teatre, mim, titelles,

ciències experimentals, formació sobre l’euro,

entre altres.

Els principals objectius d’aquesta experièn-

cia són:

– mostrar en un mateix espai les accions

dels diferents serveis municipals per fomentar

una activitat conjunta i informar la ciutat que

són un tot coherent;

– promoure la col·laboració entre l’Ajunta-

ment i les associacions i les escoles;

– desenvolupar activitats que impliquin rela-

cions entre diferents generacions;

– exposar els treballs educatius de les esco-

les i les institucions municipals i ciutadanes.

La il·lusionada implicació d’entitats i esco-

les fa possible aquesta celebració, que aporta

idees i reflexions sobre la pràctica educativa

de la ciutat dirigida a totes les edats.

El nombre d’entitats participants i el de visi-

tants ha anat augmentant al llarg dels anys. El

1998, any d’inici de l’experiència, hi van partici-

par cinquanta entitats i va haver-hi 10.000 visi-

tants. El 1999, el nombre d’entitats participants

es va doblar i el nombre de visitants va augmen-

tar fins a 12.000. El 2001, ja són 140 les entitats

educatives participants i més de 12.000 visitants.

Amb aquesta actuació, la ciutat de Sintra

acompleix —entre d’altres— el principi segon

de la Carta de Ciutats Educadores:

«Les municipalitats exerciran amb eficàcia les

competències que els corresponen en matèria

d’educació. Sigui quin sigui l’abast d’aquestes

competències, formularan una política educati-

va àmplia i amb un sentit global que comprengui

totes les modalitats d’educació formal i no for-

mal i les diverses manifestacions culturals, fonts

d’informació i vies de descoberta de la realitat

que es produeixin a la ciutat.

«El paper de l’Administració municipal és

tant obtenir els pronunciaments legislatius

procedents d’altres administracions estatals o

regionals com produir les polítiques locals que

es revelin possibles, tot estimulant la partici-

pació ciutadana en un projecte col·lectiu, a

partir de les diferents institucions i organitza-

cions civils i socials, així com d’altres formes

de participació espontània.» 

Associació Internacional 

de Ciutats Educadores
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«SintrAnima és indicativa 

de les preocupacions 

de la ciutat en el terreny 

de l’educació global.»

ON I COM 

Sintra

Superfície  315 km2

Població 282.220 hab.

Densitat 896 hab./km2

Dones 145.080

Homes 137.140

Joves 46.669

Població activa 191.990

Gent gran 28.243

(Fonts: DGAA,IGC. 1992 / INE. 1994, Marktest. 1995)

Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra,

Ao luar e ao sonho, na estrada deserta,

Sozinho guio, guio quase devagar, e um pouco

Me parece, ou me forço um pouco para que me pareça,

Que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo,

Que sigo sem haver Lisboa deixada ou Sintra a que ir ter,

Que sigo, e que mais haverá em seguir 

senao nao parar mas seguir?

Álvaro de Campos (F. Pessoa)
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La xarxa es va convertint en un

instrument cada vegada més

indispensable en la relació entre

els ciutadans i ciutadanes i els

serveis públics. La web de

l’Ajuntament de Barcelona vol ser

una finestra oberta a la ciutat,

facilitar les gestions a la ciutadania

i promoure la participació. 

L’
Ajuntament de Barcelona té una porta

oberta per a la ciutadania els tres-cents

seixanta-cinc dies de l’any, en horari de

matí, tarda i nit: la pàgina web www.bcn.es. Es

tracta d’un servei públic que pretén ser el punt

de referència a l’hora de buscar qualsevol infor-

mació sobre la ciutat, i en el qual els usuaris i

usuàries són els protagonistes.

La tecnologia ofereix noves possibilitats per

facilitar la relació entre la ciutat i l’Ajuntament

per fer-la més propera. Amb aquest objectiu, la

pàgina web municipal se suma als altres

canals de comunicació habituals de l’Ajunta-

ment, com ara el servei telefònic 010, les ofici-

nes d’atenció al ciutadà de cada districte i els

serveis centrals.

La web de Barcelona ha vist reconeguda la

seva tasca, el passat 26 de setembre,  amb

l’obtenció del prestigiós premi Challenge

Award d’Estocolm, en la categoria de Serveis

Públics i Democràcia –distinció que va com-

partir amb Hong Kong–,  i en un estudi promo-

gut per CiberPaís ha estat considerada com el

millor lloc web municipal d’Espanya. 

La web ofereix cada cop més informació

sobre la ciutat, facilita la consulta sobre el fun-

cionament dels serveis municipals i fa possi-

ble la realització de tràmits administratius que
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L’ AJUNTAMENT, 

MÉS A PROP DE CASA

WWW.BCN.ES
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«La tecnologia ofereix 

noves possibilitats per

facilitar la relació entre la

ciutat i l’Ajuntament.»

Agenda 21

Arxiu Municipal de Barcelona

Barcelona Activa

Barcelona Art Report

Barcelona Ciutat Neta. BCNeta

Barcelona en el món

Barcelona Plató

Barcelona Poesia

Barcelona Promoció, S.A. (BPIOSA)

Barcelona Televisió

BCNPIC: Punt Inf. Cartogràfica de BCN

Biblioteca General

Biblioteques de Barcelona

C. Inf. i Assessorament per a Joves

C. M. Inf. i Recursos per a les Dones

Ciutats pels Drets Humans

Clavegueram de Barcelona

C. M. d’Associacions de Barcelona

C. M. Conv, Defensa,  Protecció Animals

Comunitat Cultura

Conclusions Primer Encontre Ciutadà

Diari de Barcelona

Districte de Ciutat Vella

Districte de Gràcia

Districte d’Horta-Guinardó

Districte de Sant Andreu

Districte de Sants-Montjuïc

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Escoles Municipals

Estadística

Festes de la Mercè

Festival d’Estiu de Barcelona Grec 2001

Gaudí 2002

Imatge i Producció Editorial

Interdependències

Infopime

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

I. M. d’Educació de Barcelona (IMEB)

I. M. d’Hisenda

I. M. de Parcs i Jardins

I. M. Paisatge Urbà i Qualitat de Vida

I. M. de Persones amb Disminució

I. M. de Salut Pública

Junta Arbitral

L’Alcalde de Barcelona

Les  fonts de Barcelona

Medi Ambient

Mercabarna

Mercat de les Flors

Moure’s per Barcelona

Músiques Urbanes

O. M. d’Informació al Consumidor (OMIC)

Observatori Internacional 

Pla Estratègic del Sector Cultural

Servei de Premsa

ProEixample

Protecció Civil

S. M. Aparcaments i Serveis S A (SMASSA)

Torre Jussana Serveis Associatius

Urbanisme

Web dels Infants

Zoo de Barcelona

+ a prop

WEBS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Des de www.bcn.es es pot accedir a les següents webs de l’Ajuntament de Barcelona:

fins fa poc comportaven el desplaçament dels

usuaris. També promou la participació dels

ciutadans i ciutadanes canalitzant suggeri-

ments i propostes sobre els projectes i els

serveis de la ciutat, i els permet seguir en

directe les retransmissions del Plenari del

Consell Municipal.

La informació apareix en forma destacada a

la primera pàgina i fa referència a l’actualitat

de la ciutat. A més a més, s’hi pot trobar l’ofer-

ta educativa, cultural i sanitària, entre d’altres.

També des de la primera pàgina es pot accedir

a la Guia de la Ciutat. Alhora, la web acosta tots

els serveis a l’usuari, oferint-li la possibilitat de

realitzar a través de la xarxa gestions adminis-

tratives. Tots els tràmits s’hi agrupen segons la

seva relació amb l’habitatge, la família, l’escola,

els vehicles, l’empresa, i amb “Viure a Barcelo-

na” i “L’Ajuntament informa”.

TOTS ELS SERVEIS, MÉS A PROP
Agenda

L’agenda compta amb llistats que es poden

consultar per dia, setmana o mes, de la gran

quantitat d’activitats, que tenen lloc a Barcelo-

na al llarg de l’any. A la pàgina principal de l’a-

genda, s’hi destaquen les activitats més relle-

vants del moment.

Guia de Barcelona

Es pot obtenir informació cartogràfica provi-

nent de la Guia de la Ciutat, amb diferents

nivells de proximitat. S’hi pot consultar l’índex

de carrers o la localització de qualsevol adreça

en el plànol. Està disponible en català, castellà

i anglès.

Directoris

La web municipal disposa de llistats detallats

d’entitats i equipaments. Es tracta d’unes pàgi-

nes grogues locals que es poden consultar per

l’índex temàtic o a partir del nom de l’entitat.

Tràmits i gestions

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà per Internet

permet gestionar molts dels tràmits que es fan

a la ciutat, a més de consultar informació

sobre més de 600 tràmits.

Correu ciutadà

Totes les persones empadronades a la ciutat

de Barcelona podran tenir la seva pròpia adreça

de correu electrònic a partir d’aquesta pàgina.

Trànsit

En aquesta pàgina es pot conèixer l’estat del

trànsit en temps real, i amb una antelació de

deu minuts.

Transport

La web “Com anar” facilita els desplaça-

ments per la ciutat. El sistema busca la combi-

nació més favorable de transport públic. S’om-

ple el formulari amb l’adreça de sortida i la

d’arribada, i en uns segons apareixen a la pan-

talla els mitjans de transport, les línies reco-

manades i el temps estimat que es triga a fer

el recorregut. 
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– És necessari poder accedir a un ensenyament del disseny en

tots els nivells de formació universitària: primer i segon cicle, i

tercer cicle amb diplomatures de postgrau, màsters i cursos de

doctorat. Els estudis LOGSE són “equiparables” a un primer

cicle universitari.

– Actualment la majoria d’intercanvis internacionals d’estu-

diants es fan dins el marc de programes universitaris (Erasmus,

etc.). Els estudis LOGSE, malgrat presentar-se com a superiors,

restaran exclosos d’aquests programes.

– El marc universitari no limita les activitats a la formació sinó

que promou les activitats de recerca, tan necessàries per  a una

disciplina com el disseny. Els estudis LOGSE atorguen un marc

exclusivament orientat a la capacitació professional.

Conseqüents amb els arguments exposats:

– Demanem al Departament d’Ensenyament que no implanti

els Estudis Superiors de Disseny LOGSE a Catalunya, reconsi-

deri i racionalitzi la política d’ensenyaments relacionats amb

les arts plàstiques i el disseny en tots els nivells educatius i,

particularment, reordeni els Cicles Formatius de Grau Superior

d’Art i Disseny.

– Apel·lem a les universitats catalanes per tal que manifestin

la incoherència que representen aquests Estudis Superiors de

Disseny LOGSE enfront de la via universitària iniciada a Cata-

lunya, i treballin activament de cara a l’homologació dels estu-

dis universitaris de disseny de primer i segon cicle.  

Barcelona, 3 de desembre de 2001.

Aquest comunicat ha estat signat per:

–Elisabeth Plantada. Directora de BAU, Escola de Disseny

(Centre vinculat a la Universitat de Vic). 

– Agustí Hurtado. President de la CEADC, Coordinadora d’Es-

coles d’Art i Disseny de Titularitat Pública de Catalunya.

– Oriol Pibernat. Director d’EINA, Escola de Disseny i Art

(Centre vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona). 

– Maria Feu. Directora en funcions d’Elisava, Escola Superior

de Disseny (Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra). 

– Josep M. Vidal. Director de l’Escola Massana (Centre d’Art i

Disseny vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona). 

– Enric Tarrida. Director d’ESDI, Escola Superior de Disseny

(Centre vinculat a la Universitat Ramon Llull).

– Icíar Oliden. Directora General de la Escuela Superior de

Diseño y Moda Felicidad Duce. 

– Santiago Roqueta. Director de la titulació de Graduat Supe-

rior en Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya.

– Conxita Mataró. Directora de LAI, Escola Superior de Dis-

seny (Centre associat a Universitat Internacional de Catalunya).

HEM LLEGIT...

Comunicat conjunt dels centres d’Ensenyament d’Art 

i Disseny sobre els Estudis Superiors de Disseny LOGSE

En relació amb el projecte de “Decret pel qual s’estableix l’or-

denació curricular dels ensenyaments superiors de Disseny i

se’n regula la prova d’accés” elaborat per la Direcció General

d’Ordenació i Innovació Educativa del Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat de Catalunya, els centres de formació en

art i disseny que signen aquest comunicat –que representen

l’àmplia majoria d’entitats, públiques i privades, vinculades a

l’ensenyament del Disseny a Catalunya– es manifesten en el

sentit que segueix:

Els anomenats Estudis Superiors de Disseny LOGSE són el

resultat d’un procés mal plantejat des dels seus inicis i que no

té en compte l’evolució que ha seguit l’ensenyament del dis-

seny a Catalunya, ni les fites acadèmiques assolides. Com a

resultat, la implantació d’aquests estudis en el marc català

introdueix un element de confusió per encavalcar-se amb altres

estudis ja existents.

Coincidència de currículums amb els Cicles Formatius Superiors

El currículum proposat per als Estudis Superiors de Disseny

LOGSE és molt coincident amb els ja existents Cicles Formatius de

Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny. La diferència entre plans

d’estudis no és de nivell sinó de dedicació en hores lectives; però,

no obstant això, no es contempla cap mecanisme de convalida-

cions ni l’articulació dels accessos.

De fet, és una prioritat planificar els Cicles Formatius d’Arts

Plàstiques i Disseny de manera particular, tal com preveu la

LOGSE, que considera aquests ensenyaments, explícitament,

com de règim especial, la qual cosa permetria corregir els proble-

mes actuals dels Cicles, adequant els estudis a les demandes

laborals específiques. D’altra banda, presumiblement, la coe-

xistència dels Cicles Formatius de Grau Superior amb aquests

nous estudis generarà confusió en l’alumnat, ja que ni es diferen-

cien els currículums suficientment, ni s’estableix una jerarquia

clara en la titulació (completament ambígua en el cas dels nous

estudis que es proposen).

Uns estudis superiors no universitaris

El desplegament d’una via LOGSE d’Estudis Superiors de Dis-

seny no s’adiu ni amb l’aspiració històrica del sector del disseny

d’homologar en l’àmbit universitari els estudis de disseny, i omet

el fet que actualment existeixen a Catalunya estudis de disseny

superiors reconeguts per les universitats. Per tant, aquests nous

estudis LOGSE suposarien un retrocés en el grau de reconeixe-

ment acadèmic oficial del disseny i és clarament desfavorable per

al desenvolupament de la disciplina; ja que:

– El disseny no pot contemplar-se purament com a un ofici tèc-

nic, sinó com a una activitat amb parentiu amb altres que, com

l’arquitectura, les belles arts, les enginyeries, les ciències de la

comunicació i àudio-visual, s’inscriuen en el marc universitari.
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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.”
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Tertúlia cafè: Joves, rebels amb causa

A la tertúlia Lluna verda Joves, rebels amb causa, Sebastián del

Rey (professor de l’IES Pablo Ruiz Picasso) exposarà la seva

recerca amb alumnes de contextos socioculturals marginals, i

aportarà una visió innovadora al voltant de les conductes dels

nostres joves a les aules.

Dijous 31 de gener de 2002, a les 18 h a la Sala d’actes de l’Insti-

tut d’Educació (plaça Espanya, 5. 08014 Barcelona). Es prega

confirmació al telèfon 93 402 36 63 abans del 29 de gener.

Tertúlia cafè: Aprenentatges bàsics per a la vida sexual 

A la Lluna verda de febrer, professionals de l’equip del Centre

Jove d’Anticoncepció i Sexualitat ens explicaran la seva experièn-

cia en la realització de Tallers d’Educació Afectiva Sexual des de

l’any 1992 i que ha estat motiu d’un treball de recerca en què s’a-

precien diferencies de gènere en la vivència de la sexualitat.

Dijous 28 de febrer de 2002, a les 18 h a la Sala

d’actes de l’Institut d’Educació (plaça Espanya,

5. 08014 Barcelona). Es prega confirmació al

telèfon 93 402 36 63 abans del 26 de febrer.

ELS I LES QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Pepi Andújar i Margarita Rama. Educadores de l’EF La casa dels colors

Àngels i Carme. Educadores de l’EBM Canigó

Víctor Bertran. Responsable de Comunicació d’ACIDH

Núria Calzada i Ester Calbet. Companyia d’Animals, SCP

Centre Municipal Pont del Dragó

Centre de Documentació Artur Martorell

Comissió Interdepartamental Barcelona Ciutat Educadora

Eloi. Pare de l’EBM Canigó

Empar Escayola. Institut d’Educació

Patrici Hernández. Institut d’Educació

Francesc Xavier Hernández, Joan Santacana, Núria Serrat. 

Taller de Projectes, Universitat de Barcelona

Lidia Ibarzs i Rita Camps. Educadores de l’EF Erasme Janer, Raval

Elena Matthews i Justa Zafra. Educadores de l’EF Bon Pastor

Núria, Guillem, Pau i Narcís. Alumnes de primària del CEIP Pau Romeva

Pablo i M. Isabel. Mestres del CEIP Pau Romeva

Vicent Partal. Director de Vilaweb

Sara, Eulàlia i Ana. De l’AMPA del CEIP Pau Romeva

Secretaria del Consell Escolar Municipal
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Barcelona, per la seva tradició i lideratge

en el món educatiu, té els elements i la

capacitat per desenvolupar un model

d’escola propi. A partir d’aquí, 

i amb la participació de tots i totes, les

escoles i els instituts de la ciutat podran

ser un referent de qualitat educativa.

Propera Taula de Debat i Propostes:

Del centre escolar a la institució educativa

- Carles Mata Clavell, president de l’associació AXIA

- Rosa M. Ramírez Palau, directora del CEIP Vila Olímpica

- Lluís Sarrado Soteras, director de l’IES Menéndez y Pelayo

(Dilluns 25 de febrer, a les 18h, 

a la Sala d’Actes de l’Institut d’Educació)

Organitza: Institut d’Educació

Direcció de Planificació Educativa. Projecte EXIT

Pl. d’Espanya, 5 - 08014 Barcelona

Telèfon d’informació: 93 402 36 63 

Fax: 93 402 36 60 / DTS: 93 403 36 56

imebatencio@mail.bcn.es 

www.bcn.es/educacio
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