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BON DIA, SENYORA MINISTRA

S
embla que l’arribada de la primavera no ens donarà un respir. L’educació, que

sempre va a la cua dels temes d’interès, segueix en primera plana i ho fa grà-

cies a l’acció inaturable de la ministra Del Castillo. Perquè, és clar, la situació

que es va trobar al Ministeri era tan desastrosa que ha hagut de fer reformar tots els

àmbits de competència. I els que no ho eren, també.

De tota manera, n’hem d’estar ben contents i contentes, ja que en cada passa que ha

donat s’ha assessorat convenientment, ha actuat amb prudència, ha consultat la

comunitat educativa, social, empresarial i política i, sobretot, ha donat la informació

de manera clara i transparent, incorporant sempre tots els agents. Vaja, que no

podem més i saltem d’alegria. Ens encanten aquests estirabots cada cop més fre-

qüents: ara concertarem el 3-6 (o no), passarem el 0-3 a Afers Socials i Treball (o no),

farem concerts desconcertants (o no), deixarem els batxillers sense títol (o no)... i

així, setmana rere setmana, depenent del fòrum en què la trobem, ens regala amb les

seves perles. Tot un exemple d’organització, lògica i sentit comú.

Però el que ens fascina per damunt de tot és aquesta concepció sòlida que la ministra

té de l’estat de les autonomies, molt d’acord amb la resta del Govern. Perquè, com

se’ns havia d’acudir que aquest fantàstic reinvent de l’examen de revàlida no el tin-

gués controlat el Ministeri? Com podíem pensar que les comunitats autònomes eren

capaces de tenir una formació professional de qualitat sense la tutela de l’estat

omnipresent? Com havíem arribat a somniar que la reforma era viable amb els sufi-

cients recursos i pilotada des de la proximitat dels territoris? És l’Estat, sens dubte,

qui vetlla –i vetllarà, no ho dubteu– pel nostre bé i, per aconseguir-ho, recentralitzarà

tot el que pugui, pedreta a pedreta, fins que tingui tot el control. No sigui que això es

converteixi en un pati d’escola i ens desmarxem, tots plegats.

Des de molts àmbits, hem treballat llargament amb la idea central que l’educació és

la clau, el fonament per aconseguir una societat millor, més justa, més igualitària,

amb més oportunitats, més moderna, més innovadora, més humana i més feliç. I ho

hem fet tenint en compte l’entorn, els agents implicats, els canvis socials, la voluntat

ciutadana, les necessitats generals i les específiques. És una tasca d’il·lusió, de

mesura, de treball conjunt, de consens. Sovint ens trobem amb desacords, amb acci-

dents, amb desencontres que ens forcen a treballar encara més, i ens hi deixem la

pell en el convenciment que el resultat encara serà millor, més positiu.

Quan ens despertem i ens trobem amb notícies com les que ens dóna la ministra,

arriba un moment que fa ganes d’aixecar-se i anar a construir a una altra banda. Pot-

ser és precisament això, el que busca. Doncs no es faci il·lusions, senyora ministra;

demà quan en tingui una de nova per explicar-nos, encara serem aquí, lluitant com

sempre hem fet per l’educació que volem. 
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Valdria més preguntar qui sap millor,

i no pas qui sap més

Montaigne, Assaigs
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GAUDIM GAUDÍ
S’acaben de presentar els quaderns Gaudir Gaudí, que contenen propostes

d’activitats didàctiques i visites als edificis d’Antoni Gaudí, per a l’educació

primària i l’ensenyament secundari obligatori. Aquests materials, adreçats

als docents i a l’alumnat, són fruit de la col·laboració entre la Generalitat de

Catalunya i l’institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de

l’any Gaudí. www.gaudi2002.bcn.es

PREMI JOAQUIM FRANCH PER A PROJECTES 
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
El dia 7 de febrer es va lliurar, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament, el

Premi Joaquim Franch en la seva setena edició. El premi, al qual van

concórrer 21 projectes, vol incentivar la qualitat de l’oferta ciutadana

d’activitats de vacances d’estiu. El primer premi, dotat amb 6.000

euros, va recaure en el projecte “Sensibilitzar per a la participació”, pre-

sentat per la Taula de Joves del Districte de Sant Andreu, que vol fomen-

tar la participació del nois i noies, a partir de l’alumnat d’ESO dels IES

públics del districte. Es va atorgar un accèssit al “Projecte Iris”, presen-

tat per Recursos d’Animació Intercultural, valorant el seu treball de pre-

venció del maltractament entre menors. Finalment, es va fer una menció

especial al projecte “La globalització com a eina”, de l’Esplai La Sagrera.

imebatencio@mail.bcn.es

BARCELONA ÉS UNA BONA ESCOLA
El diumenge 17 de març sortirà, amb El Periódico de Catalunya, la guia

Barcelona és una bona escola, amb informació relativa a l’oferta escolar

de la ciutat i, especialment, dels centres docents públics i els serveis

educatius. La preinscripció per al curs 2002-2003 s’iniciarà d’aquí a

poques setmanes i, com cada any, l’Ajunta-

ment de Barcelona ha desplegat tot un

seguit d’actuacions per fer arribar la màxi-

ma informació a les famílies que participen

en aquest procés.

www.bcn.es/educacio

DUES NOVES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS AL POBLENOU
El dia 8 de febrer l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, la regidora d’Educa-

ció, Marina Subirats, i el regidor de Sant Martí, Francesc Narváez, van

donar el tret de sortida a la construcció de les dues primeres escoles

bressol municipals del Poblenou, que s’ubicaran al CEIP Vila Olímpica

(carrer de Carmen Amaya, 2) i a la plaça Juli González, al solar de l’anti-

ga Paperera del Poblenou. Les noves escoles, que obriran les portes el

setembre vinent, són equipaments pensats amb criteris d’optimització

en l’ús de l’espai, alhora que incorporen els darrers avenços tecnolò-

gics per donar la millor prestació a les famílies usuàries i les millors

condicions de treball als educadors i educadores.

imebatencio@mail.bcn.es

notícies
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SARRIÀ-SANT GERVASI ESTRENA UNA PLAÇA
DISSENYADA PER ESCOLARS
El 21 de febrer es va inaugurar a Sarrià la nova imatge de la plaça Martí

Llauradó, dissenyada per alumnes de les escoles Nausica i Orlandai.

Aquesta plaça és el primer espai que s’ha remodelat, dels deu que hi ha

projectats –un per cada districte–, seguint les propostes de l’alumnat

d’una vintena d’escoles de la ciutat, que van participar a la darrera edició

de l’Audiència Pública. El 19 de març està prevista la inauguració del

jardí Caterina Albert del districte de Gràcia, que forma part del mateix

projecte. imebatencio@mail.bcn.es

MOSTRA DE PROGRAMES CULTURALS
La mostra, que ja celebra la XIV edició, pretén donar

a conèixer les creacions artístiques i les noves

manifestacions culturals realitzades per l’alumnat

dels centres públics de secundària de la ciutat. Les

diferents activitats tindran lloc entre els mesos d’a-

bril i maig, agrupades per categories: recerca (“III

Exporecerca Jove 2002”: els dies 4, 5 i 6 d’abril, al

pavelló poliesportiu del Campus Nord de la UPC),

arts escèniques (“Salta a l’escenari”: 25 i 26 d’a-

bril, al Teatre Zona Nord), música i dansa (“A tot ritme”: 3 de maig, en un

lloc per determinar), arts plàstiques, imatge i disseny (“La ciutat dels

sentits/Viure és conviure”: exposició itinerant, a tots els espais de la

mostra). www.bcn.es/imeb/pculturals

JORNADES DIDÀCTIQUES PER AL PROFESSORAT
Coincidint amb el Saló de l’Ensenyament i la Formació Contínua, tindran

lloc a Barcelona les Jornades “Expodidàctica 2002”, dirigides al professo-

rat d’escoles infantils, de primària i secundària. Les jornades se celebraran

en sessions de matí i tarda, organitzades per la Fira de Barcelona amb la

col·laboració de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Després de les con-

ferències, enteses com a marc teòric de reflexió, s’exposaran diferents

experiències dutes a terme en centres educatius.

Tel: 93 233 21 68 mandres@firabcn.es  www.expodidactica.com

OBSERVANT ELS ÉSSERS VIUS
La Fundació “la Caixa”-Museu de la Ciència organitza el seminari-taller “L’ob-

servació dels éssers vius” per a educació infantil i primària (3-10 anys), que s’i-

nicia el 12 de març i s’acaba el 28 de maig. D’una mateixa escola s’admetrà un

màxim de tres professors per etapa, els quals presentaran una única experièn-

cia d’innovació a l’aula. Les places estan limitades a 30 docents d’educació

infantil (3-6 anys) i 30 docents de cicles inicial i mitjà d’educació primària (6-10

anys). Tel.: 902 22 30 40 www.fundacio.lacaixa.es

ENSENYAR LLENGÜES EN LA DIVERSITAT 
I PER LA DIVERSITAT
Els dies 30 i 31 de maig i l’1 de juny tindrà lloc, a l’Aula Magna de la Universi-

tat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585) el XXIII Seminari de

Llengües i Educació “Ensenyar llengües en la diversitat i per a la diversitat”.

Aquest seminari, organitzat per l’ICE de la Universitat de Barce-

lona en col·laboració amb l’ICE de la Universitat de Girona, con-

fluirà amb la reunió de la Xarxa Temàtica “L’Educació Lingüísti-

ca i la Formació d’Ensenyants en Situacions Multiculturals i

Multilingües”, que aplega grups de recerca de 14 universitats,

amb l’objectiu de posar en comú els respectius projectes i fer-

los conèixer als docents i als investigadors interessats. El semi-

nari vol aportar elements de reflexió crítica i oferir propostes

d’actuació pràctica que permetin avançar vers un ensenyament

plurilingüe real en els països europeus. 

Tel.: 93 403 51 75 – 93 403 51 88 slesitges@d5.ub.es

www.ub.es/ice/portaling/seminari.htm
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L’
escola, com a institució educativa, sem-

pre s’ha analitzat –des de diversos

camps– com una eina per reproduir els

valors socials, per fer perdurables certs princi-

pis i valors. És el lloc adequat per desenvolupar

el pensament crític i analític que ofereix la capa-

citat de definir persones amb més consciència

de canvi i de millora social.

El projecte “Compartint escola” es materia-

litza en una sèrie d’activitats, muntades com a

tallers, amb la participació d’una trentena d’a-

vis i àvies del casal de les Cotxeres de Sants i

tot l’alumnat de primària (un cicle educatiu

cada trimestre). 

Totes les activitats que s’organitzen tenen la

finalitat que la mainada aprengui (dins les

àrees del coneixement del medi social, educa-

ció musical, educació visual i plàstica, llengües

i religió) conceptes, procediments i –sobretot–

actituds i valors “de i amb” la gent gran.

Les persones grans, per altra banda, apre-

nen a comprendre els més menuts, ocupen el

temps lliure, i la seva autoestima i el seu auto-

“Compartint escola” és un projecte

d’interrelació entre la gent gran 

del casal del districte 

de Sants-Montjuïc i l’alumnat de

primària del CEIP N-I 

de Pràctiques de Barcelona. 

e6 24SOM XARXA Núm. març 2002

«Hi ha una interrelació i un

coneixement mutus en què 

els uns aprenen dels altres.»

LA GENT GRAN ENTRA A L’ESCOLA 

CEIP N-I DE PRÀCTIQUES

COMPARTINT ESCOLA

concepte augmenten; se senten útils ajudant

els i les mestres a educar i ensenyar.

L’activitat, doncs, s’incorpora amb objectius

propis al projecte curricular del centre, com a

treball interdisciplinari que aglutina tot un ven-

tall d’àrees curriculars. Hi ha una interrelació i

un coneixement mutus en què els uns aprenen

dels altres.

APRENDRE AMB LA GENT GRAN 
L’experiència “Compartim escola” té uns pre-

cedents ben vius al centre. El nostre alumnat

comparteix, des de ja fa una colla d’anys, la

seva escola amb la gent gran del barri a través

del programa “Aprendre amb la gent gran”. La

valoració ha estat tan positiva, any rere any, que

ha generat per part de l’escola la demanda d’a-

questa nova iniciativa, encara més ambiciosa.
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«Totes les activitats que

s’organitzen tenen la finalitat 

que la mainada aprengui

conceptes, procediments 

i –sobretot– actituds i valors 

“de i amb” la gent gran.»

OBJECTIUS DEL PROJECTE
· Aprendre amb la gent gran.

· Establiment de relacions afectives.

· Motivació de l’alumnat i de la gent gran.

· Participació activa i engrescadora 

d’ambdós col·lectius.

· Coneixement i enriquiment mutus.

· Interaccions positives.

· Possibilitats horàries.

· Col·laboració estreta amb el programa 

de gent gran del districte.

QUÈ ÉS?
· Un canvi d’agent educatiu.

· Una manera de transmetre valors 

i coneixements.

· Una font d’activació i obertura a 

noves relacions humanes 

(entre la mainada i la gent gran). 

· Una via de treball interdisciplinari.

· Un aglutinador i dinamitzador del claustre.

· Un tret definitori del nostre centre.

QUÈ HEM ACONSEGUIT?
· Reconèixer les persones agrupades  

en el col·lectiu “gent gran” com a part 

important integrant de l’entorn 

familiar i sociocultural.

· Posar en contacte experiències 

i coneixements diversos.

· Presentar el coneixement i la vida 

com una globalitat.

· Afavorir el coneixement mutu, la seguretat,

l’acceptació i la sinceritat.

· Que els nens i nenes desenvolupin 

el gust pel contacte social.

· Trobar un clima d’intercanvi més igualitari.

· Fer viure les relacions humanes de manera 

més oberta, en les quals els nous hàbits 

han suavitzat el contacte entre generacions

i les han fetes menys rígides. 

· Que les persones se sentin més properes 

als infants i les relacions de verticalitat es 

visquin amb moments de més proximitat.

· Que l’alumnat de l’escola es trobi immers 

en un context d’aprenentatge 

més enriquidor.

Tallers realitzats

1997-98 1998-99 1999-00 2000-01

Nombre de nens i nenes 239 243 258 264

Nombre de persones grans 89 116 107 109

Tallers

Manualitats 1 1 2 1

Macramé 1 1

Jocs de taula 2 2

Contes – teatre – poesia 2 1

Joguines antigues 2

Jocs de carrer 1 1

Sardanes 3 1

Costura 1 2 2 2

Conversa 2 2 1 1

Electricitat 1

Mitja 1

Ganxet 1 1 1 2

Ball de saló 1 1 1 1

Cuina 1 1 1

Estels 1

Contes – cançons 2

Reciclatge 1

Interdisciplinarietat

Compartint Escola

Educació Musical

Llengües

Visual i Plàstica

Religió 

Catòlica

Coneixement 

del Medi

El món d’avui en dia exigeix integrar matè-

ries, experiències, coneixements. Per aquesta

raó la nostra escola aposta per integrar les

activitats amb persones grans en la seva pro-

gramació educativa: visites, trobades, conver-

ses, tallers, jocs, etc. Volem que la gent gran

tingui un paper actiu en la formació de les

futures generacions. No es tracta, doncs, d’un

projecte beneficosocial ni assistencial.

Som conscients que una cultura es compon

d’estris, béns, procediments tècnics, idees,

creences, hàbits i valors heretats. Les perso-

nes grans són, sens dubte, les més indicades

per traspassar-nos aquesta informació!

Hem pogut donar una nova dimensió a l’ac-

tuació educativa de l’escola mitjançant

aquest ambiciós projecte, adreçat a afavorir

la integració i la consideració de la gent gran

en la nostra comunitat educativa, així com a

promoure la comprensió del procés d’envelli-

ment de les persones. 

Iñaki Azcona 

Mestre del CEIP N-I de Pràctiques

Alejandro Ruíz de Azúa

Director del CEIP N-I de Pràctiques

ceip-n1practiques@centres.xtex.es 
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ESCOLES DE MÚSICA
DE QUALITAT 
L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL ANDRÉS ISASI, DE GETXO

A partir del principi de qualitat total i el model 

que proposa l’European Foundation for the Quality

Management (EFQM), l’article desenvolupa els 

criteris de lideratge i exposa una sèrie d’indicadors 

per apropar-nos a la pràctica de l’Escola de Música

Municipal Andrés Isasi de Getxo.

QUALITAT TOTAL. PRINCIPI I MODEL
“Qualitat total és satisfacció dels clients. És satisfacció dels empleats i per-

met que aportin el millor d’ells per a l’objectiu comú. És l’eliminació de

qualsevol forma de malbaratament. És treball en equip. És transparència de

l’organització eliminant nivells jeràrquics innecessaris i gestionant els pro-

cessos segons uns mapes de processos tan clars i explícits que puguin ser

entesos per tothom. És millora i superació constant. És crear una organitza-

ció més humana, més creativa, més participativa i que correspongui a les

necessitats del nostre temps.”

Aquesta definició de qualitat total, realitzada per Emilio Ybarra, mostra la

importància de l’organització, dels seus membres, de la interacció entre

tots ells, de l’eliminació de jerarquies, de la responsabilitat del no-malbara-

tament, de la claredat de les tasques per poder ser millorades constant-

ment... Tots els mecanismes necessaris per endegar-ho es resumeixen en

el model que ens presenta EFQM en el seu model d’excel·lència, i que

aproximadament ens diu que uns bons resultats clau de la nostra orga-

nització són fruit d’uns bons resultats en els nostres usuaris, en les per-

sones que proporcionen el servei i en la societat en què s’emmarca. Tot

això és fruit d’una gestió adequada dels processos que es porten a

terme, els quals queden determinats per les persones responsables d’a-

quests processos, la política i estratègia i les aliances i recursos que s’es-

tableixen sota un lideratge adequat.

“PER A QUI NO SAP QUIN ÉS EL SEU RUMB, 
CAP VENT NO ÉS FAVORABLE”
Quantes vegades ens adonem que estem immersos en un procés de ruti-

nes, repetitiu; en processos el fi dels quals és únicament ser esdeveni-

ments que passen una vegada i una altra, sense oportunitat de resposta

al perquè i al què de les coses.

És important definir un horitzó al qual volem arribar per, d’aquesta mane-

ra, entendre el camí que estem recorrent i ser-ne protagonistes, per tant,

donar sentit a les activitats que fem cada dia. La frase de Sèneca, que dóna

títol a aquest apartat, és un bon exemple per adonar-nos que les organitza-

cions també han de tenir una meta clara i coneguda a la qual adreçar-se.

Més amunt dèiem que ens centraríem en els aspectes relacionats amb

el lideratge i els resultats. Comencem pel primer.

EFQM entén per lideratge “com els líders desenvolupen i faciliten la conse-

cució de la missió i la visió, desenvolupant els valors necessaris per assolir

l’èxit a llarg termini, i implanten tot això en l’organització mitjançant accions

i comportaments adequats, estant implicats personalment a assegurar que

el sistema de gestió de l’organització es desenvolupa i s’implanta”.
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«No n’hi ha prou amb els il·lusionats 

de sempre. Cal descobrir elements de motivació 

per a tothom.»

Aquesta definició implica moltes coses. La primera, que el líder ha de

tenir unes característiques determinades, que nosaltres reflectirem sota

l’acròstic RAPIDO.

Líder: RAPIDO

R eferència: el primer a entrar en el procés de qualitat.

A jut: ànim i suport a la gent.

P lanificació: no apaga focs.

I niciativa: a tots els nivells.

D elegació: imprescindible per responsabilitzar-se.

O rganització: coordinar totes les tasques.

Són aspectes ja habituals en la gestió dels recursos humans, en el per-

fil dels directius... Però, com dissenyem processos i estratègies de for-

mació per anar ajustant-nos a aquestes noves necessitats? Recordem

que els motors del canvi estan dins de les organitzacions mateixes. No

n’hi ha prou amb els il·lusionats de sempre. Cal descobrir elements de

motivació per a tothom.

Els líders faciliten el desenvolupament de la visió, missió i valors de l’or-

ganització, comunicant-los i compartint-los amb la resta de les persones.

La missió fa referència a la raó de ser per la qual existeix l’organització.

Quantes vegades hem respost o hem liderat grups en què ens hem fet pre-

guntes com ara les següents: per què existeix la nostra escola de música?,

què ofereix als usuaris?, a qui serveix?, què ofereix als seus empleats?

La visió fa referència a la manera com vol ser l’organització en un futur.

Donem-nos l’oportunitat de respondre per al nostre centre: on volem

arribar?, què volem ser?, com volem que ens vegin els altres?, quan

volem aconseguir-ho?

Possiblement són poques les vegades que ens posem a pensar d’aques-

ta manera sobre els nostres centres. Hem de trobar respostes que ens aju-

din a centrar-nos en el terreny de l’acció concreta, perquè puguem materia-

litzar on, quan i de quina manera arribem a ser l’organització que volem ser,

ja que, com deia Jaworski: “El lideratge existeix quan la persona deixa de

ser víctima de les circumstàncies i comença a participar en la seva creació.” 1

ELS RESULTATS: EL QUE ÉS MESURABLE ES POT MILLORAR

Qualitat Tipus d’indicador Forma de càlcul

Taxa de cobertura Cobertura de l’escola -Nombre d’alumnes matriculats/nombre d’habitants de Getxo.

Atenció per edats 4-11 anys -Alumnat entre 4 i 11 anys matriculat/total de veïns de 4 a 11 

anys del municipi -Alumnat entre 4 i 11 anys matriculat/ total 

d’alumnat de l’escola -Alumnat entre 12 i 19 anys 

12-19 anys matriculat/total de veïns de 12 a 19 anys del municipi.

-Alumnat entre 12 i 19 anys matriculat/total d’alumnat 

de l’escola. -Alumnat de més de 19 anys matriculat/total de veïns 

de més de 19 anys del municipi. -Alumnat de més de 19 anys 

més de 19 anys matriculat/total d’alumnat de l’escola.

Especialitats -Distribució de l’alumnat -Alumnat matriculat en Nivell 1, especialitats orquestrals, autòctons,

del centre noves tendències, altres instruments/total famílies (vent, corda i 

-Dist. de l’alumnat percussió)/total de l’alumnat matriculat en instruments orquestra.

en instruments orquestrals -Alumnat de cada instrument de vent/total dels instruments de vent.

-Dist. de l’alumnat de vent -Alumnat de cada instrument de corda/total dels instruments de corda.

-Dist. de l’alumnat de corda -Alumnat de piano, acordió, guitarra i txistu/total matriculats 

-Dist. de l’alumnat d’aquestes especialitats.

“altres instruments”

Lloc de residència -Alumnat que resideix en el municipi/total matriculat.

Sexe -Proporció de dones/homes sobre el total matriculat.

Baixes -Nombre de baixes en el curs entre el total d’alumnes matriculats.

Excedències -Nombre d’excedències en el curs entre el total d’alumnes matriculats.

Sol·licituds -Sol·licituds realitzades – admeses/nombre de

no admeses sol·licituds admeses.

Repercussió Activitats realitzades -Nombre d’activitats realitzades dins de l’escola. -Hores destinades

social a la preparació i realització d’activitats dins de l’escola. -Nombre 

Requeriment de les persones d’activitats realitzades fora de l’escola. -Hores destinades a la 

preparació i realització d’activitats fora de l’escola. -Hores totals 

destinades a realització i preparació d’activitats/núm. d’hores 

contractades. -Núm. requeriments de les persones de l’escola per 

Presència de l’escola donar concerts i altres esdeveniments fora de l’escola.  

en els mitjans -Núm. de mencions en premsa i altres mitjans de comunicació de 

l’escola de música.

Absentisme -Núm. de sessions a les quals l’alumnat ha acudit entre el núm. 

alumnat total de sessions lectives impartides.

Funcionament -Documentació recollida sobre guàrdies entre el total  

guàrdies d’absentismede professorat.

Pressupostaris Compliment pressupostari -Pressupost executat/pressupost estimat.

Compliment dels -Percentatge sobre el total executat de cada un 

capítols despeses dels capítols de despeses.

Compliment dels -Percentatge sobre el total executat de cada un

capítols ingressos dels capítols ingressos.

Utilització Préstec -Nombre de préstecs realitzats

biblioteca Consulta -Nombre de préstecs realitzats

Audicions -Nombre de préstecs realitzats

Gestió d’espais

Ecologia 

i medi ambient

–En quatre anys l’increment net ha estat de 234 alumnes, dels quals 102

(43,6%) són homes i 132 (56,4%) dones.

–Per al curs 99/98, les famílies de vent, corda i percussió (orquestrals)

representen el 54,8% de l’alumnat total amb instrument. En el curs

95/96, representaven el 52%. La resta s’atribueixen a piano, acordió,

guitarra i txistu.

El nombre d’alumnes que estudien un instrument ha baixat del 78 al 72%.

Hi ha més alumnes només en agrupacions i en assignatures no instrumentals.

A TALL DE CONCLUSIÓ
Tenim el canvi com a company de viatge. I és el nostre repte convertir les

nostres escoles de música en centres vius, dinàmics. Fer realitat somnis

dels nostres usuaris, del nostre alumnat, conjuminant-ho amb els nos-

tres propis projectes, esperances i realitats d’un futur que es construeix

des del present. Ja fem coses; continuem fent-ne, investigant i mesurant

resultats que dibuixin trajectòries, que siguin part d’aquest mirall en el

qual ens volem veure reflectits. Així farem el camí que volem recórrer fent

dels nostres centres llocs d’educació i de música, en els quals les perso-

nes siguem les protagonistes d’una gran orquestra. 

Ane Pereira Larrea

Joxean Llorente Etxeberria 

Secretària i director de l’Escola de 

Música Municipal Andrés Isasi de Getxo. 

(Han publicat el llibre La reinvención de la Escuela de Música.)

1 Jaworski, J.: Sincronicidad. El campo interior hacia el liderazgo.

ELS RESULTATS: EL QUE ÉS MESURABLE 
ES POT MILLORAR
Hem de saber mesurar els resultats que obté el centre. Avui dia aquests

mesuraments es fan amb l’eina coneguda com indicadors, que

simplement són una expressió numèrica representativa d’aquells

aspectes que considerem susceptibles de fer seguiment en les nostres

organitzacions, i deriven de la missió i visió de l’escola, ajudant-nos a

situar-la dins del seu procés evolutiu.

Els indicadors que manegem hauran de ser útils (serveixen per a algu-

na cosa i els podem gestionar), hauran de ser senzills d’elaborar i fàcils

de comprendre, i, finalment, hauran de ser fiables.

L’Escola de Música de Getxo té, entre d’altres, la missió de ser una escola

oberta a totes les especialitats instrumentals i en la qual l’edat no sigui un

obstacle per a l’aprenentatge. 

Heus aquí, l’evolució de l’alumnat de l’Escola de Música de Getxo pel

que fa a edats i especialitats en el període 1995-99:

–En el curs 98/99 hi ha matriculats 616 alumnes, dels quals 371 (61%)

són dones i 241 (39%) homes.
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Els matins, a molts pisos de la nostra ciutat hi ha

corredisses. Hem de fer quadrar massa horaris i

ocupacions, i això vol dir anar de pressa, molt de pressa.

I és clar, el primer que en paga les conseqüències és

l’esmorzar, que sovint queda reduït a un got de llet pres

al replà de l’escala. Ara bé, per les presses, la nostra

societat ha trobat una solució: el menjar ràpid, que ha

fet forat entre els pares i mares i que, per imitació,

comença a ser l’àpat més habitual dels més petits. 

Hem volgut saber com es veuen, des de l’escola, els

hàbits alimentaris de l’alumnat, i si s’educa per a una

alimentació saludable. 

ROSER, MESTRA DEL CEIP DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU

Des de l’escola recomanem que els nens i nenes esmorzin bé a casa,

sobretot a infantil, perquè dinen força d’hora i aleshores els àpats s’ajun-

ten massa. Som conscients que tothom va molt de pressa el matí, hi ha

infants que a les vuit del matí els ve a buscar l’autocar i pràcticament no

tenen temps d’esmorzar. I això passa especialment amb els més menuts.

Amb els grans és una altra història perquè tenen un altre horari, mengen

un entrepà a mig matí. Amb aquest tema la cosa ha anat millorant força

els darrers temps. Les famílies han anat prenent consciència, i ara men-

gen més entrepans i no tantes pastes. A l’hora de dinar, a l’escola donem

una alimentació molt variada, i s’intenta educar els infants perquè men-

gin de tot. En aquest tema les famílies no col·laboren massa. Amb les

presses es tendeix a caure en la fórmula del sopar fàcil, el que agrada als

infants, sense massa consideracions dietètiques. Aliments com el peix, la

fruita o la verdura costa molt introduir-los, perquè a casa pràcticament no

en mengen. Caldria treballar molt més amb les famílies en aquesta línia,

a través de les reunions. Cal conscienciar-les que la base dels hàbits ali-

mentaris es treballa a casa principalment. Això vol dir donar importància

als sopars, intentar fer-ho tots junts. Als infants, si els hi dónes, mengen

de tot.  

VICTÒRIA, DE L’AMPA DEL CEIP DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU

En aquesta escola s’ensenya a menjar als infants força bé. Aquesta, però, és

una tasca que ha de ser molt compartida entre nosaltres i l’escola. No és

només l’escola qui ha d’ensenyar a menjar als infants. La dieta que es

segueix aquí en general és molt variada. Es menja de tot i els hàbits es treba-

llen de forma adequada. La normativa es respecta força. La coordinació entre

l’escola i les famílies també funciona força en aquest tema. 

JOEL I PABLO, ALUMNES DE CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA DEL

CEIP DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU

Nosaltres dinem a l’escola, i hi ha coses que ens agraden i d’altres que no. En

general el menjar és bo, però a vegades algunes coses estan fredes. El que

passa és que fan menjar per moltes persones i és normal que no sigui com a
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DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ

A L’EDAT ESCOLAR 

ENTREPÀ 
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casa. Una cosa que no ens agrada és que no ens deixen amanir els menjars.

Ningú deixa res, perquè ens ho fan menjar tot. Ens agrada més menjar a

casa, hi ha plats com la pizza o els ous ferrats que a l’escola no els fan. Pel

que fa a l’esmorzar, a casa prenem llet amb cereals o galetes i després

aquí mengem un entrepà. Hi ha molta gent que els agraden les pastes i els

bollycaos, però a nosaltres no gaire, potser, si de cas per berenar. 

LAURA B. I LAURA L., ALUMNES DE SEGON D’ESO DE L’IES JOAN FUSTER

Nosaltres fem quatre àpats al dia, esmorzar, dinar, berenar i sopar. Normal-

ment, llesquetes amb pernil i un got de llet, si no sembla que ens falta algu-

na cosa. De vegades, a l’escola, cap a les 11, prenem un got de llet, i els dies

d’examen, torrades amb melmelada per agafar forces. Tenim amigues, però,

que arriben a l’escola sense haver menjat res. 

A casa sopem tots junts. No som gaire aficionades a les hamburgueses.

Creiem que això depèn dels pares, si t’han ensenyat que per sopar amb un

bocata n’hi ha prou, t’hi acostumes. Dinem a l’escola i el menjar d’aquí no

ens agrada tant perquè és un càtering, però s’ha de reconèixer que no és

dolent. A primària el menjar era molt bo perquè hi havia unes cuineres que

ho feien molt bé.

De vegades a l’escola ens fan xerrades sobre l’anorèxia o altres qüestions

relacionades amb la salut, o ens recomanen llibres com ara Jo també sóc

una maniàtica, que parlen d’aquests temes.

XAVIER, DELEGAT DE L’AMPA A LA COMISSIÓ DE MENJADOR

DE L’IES JOAN FUSTER

Moltes vegades els hàbits alimentaris s’adquireixen per imitació. Es lleven a

última hora i tenen unes altres prioritats: primer l’assecador que l’esmorzar.

I hem de pensar que, encara que els hàbits estiguin assolits, costa mante-

nir-los; això és com un cotxe, si no hi poses benzina no funcionarà, i si tu

arribes a l’escola sense glucosa tampoc funcionaràs. En aquest tema, com

en altres, la família ha delegat massa en l’escola.

Hi ha famílies que donen més importància al berenar que a l’esmorzar;

això és absurd, perquè si no menges bé al matí vol dir que te’n vas a fer

l’activitat més forta del dia després de dotze hores sense prendre res. 

ISIDRE I QUIM, PROFESSORS DE L’IES JOAN FUSTER

Hi ha molts alumnes que arriben al matí sense haver menjat res. Alguns

només prenen un got de llet. No tenen l’hàbit de fer un primer àpat al

matí fort. Aquells deu minuts asseguts a la taula tota la família serien

molt importants, i no tan sols per la nutrició. 

Nosaltres hem fet una enquesta a segon d’ESO i hem vist que la majoria

de l’alumnat no esmorza amb la família, i que, per sopar, n’hi ha bastants

que prenen un entrepà o un got de llet i s’ha acabat. De fet, els hàbits estan

molt condicionats per les famílies. Si els han ensenyat que per sopar es pot

passar amb un bocata difícilment menjaran dos plats. Els agraden molt les

hamburgueses, i de seguida s’acostumen als macdonalds.

Moltes famílies es queixen que els seus fills i filles no mengen de tot, i rei-

vindiquen que l’escola faci aquesta funció. Ha de ser, però, una feina con-

junta que mai es pot delegar completament en l’escola. Nosaltres vetllem

perquè a l’hora de dinar mengin de tot, i que s’ho acabin. Pensem que l’hora

del menjador forma part de l’experiència educativa del centre, per això un

delegat dels professors i un dels pares són al menjador cada dia a l’hora de

dinar, pendents d’actituds que podrien ser perjudicials per a la salut. Entre

els nois i noies que mengen a l’escola de moment no hem detectat cap cas

d’anorèxia, encara que sí que n’hi ha hagut algun al centre. 
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«Moltes famílies es queixen 

que els seus fills i filles no mengen 

de tot, i reivindiquen que l’escola 

faci aquesta funció.»

«Hi ha infants que a les vuit 

del matí els ve a buscar 

l’autocar i pràcticament no tenen 

temps d’esmorzar.»

O BOLLYCAO?
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El debat obert sobre els nivells d’aprenentatge 

a l’ensenyament obligatori, sobre les competències

bàsiques, els estàndards, les proves de nivell, està

qüestionant la validesa de velles aspiracions educatives

com: l’ampliació de l’ensenyament obligatori fins 

als setze anys, l’extensió del dit ensenyament 

a la secundària, l’atenció a la diversitat com a mètode

d’aprenentatge... Aquesta actitud de posar en dubte no 

es redueix a l’entorn professional –el professorat–, sinó 

que també arriba als usuaris –les famílies. Diguem-ne 

que la discussió sembla restar oberta al voltant de dues

actituds: la tornada a un model d’escola tradicional 

o la permanència en un model d’escola comprensiva.

la pedagogia moderna: la inserció social o, en versió atenuada, la inte-

gració social. I, dit de passada, Bentham estableix les bases de les insti-

tucions penitenciàries. La maduresa, és a dir, el grau de formació sufi-

cient per portar una existència autònoma dins de la societat, s’assoleix

mitjançant l’educació. L’infant s’educa per integrar-se a la societat amb

plena autonomia i responsabilitat (quan l’ensenyament no arribava a tot-

hom, el servei militar completava la instrucció; les noies eren un altre

tema). Seguint aquest raonament, els anys d’internat que un reclús

passa a la presó tenen com a objectiu la seva reinserció social. El regla-

ment interior d’una societat tancada serveix per establir bons costums,

en definitiva, educar. El reglament no és el més important, sinó els hàbits

que s’adquireixen. Ja Aristòtil havia plantejat que un comportament

passa a ser hàbit quan es converteix en la resposta més còmoda davant

d’un estímul: la persona madura és la que se sent còmoda comportant-se

amb bons hàbits. Vigilar –sense ser vist– i castigar és la base de la peda-

gogia de la reinserció. La didàctica de la seva aplicació dependrà de la

tipologia de la institució; amb el temps els mètodes se suavitzaran, es

tornaran més complexos. Però la filosofia continuarà sent la mateixa.
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A
vançar no és fàcil, donat que per sota del debat pedagògic –o pro-

fessional– es cou el debat polític –o ideològic–, i no es pot sugge-

rir una simplificació del problema plantejant-lo com la lluita entre

una pedagogia de dretes i una altra d’esquerres. Una sèrie de qüestions

laterals el compliquen encara més: l’aparició de formes de diversitat no

previstes (com la diversificació de significats del concepte de família o el

creixement exponencial de l’alumnat immigrant estranger), els canvis a

l’educació associats a les noves tecnologies, l’efecte de la globalització

en la priorització dels continguts, el descontent –i desconcert– del pro-

fessorat, independentment de la seva ideologia.

El debat de fons discorre entre dos models d’escola, que anomenarem

escola tancada i escola oberta. Per escola tancada entenem un model

més pròxim a l’escola tradicional, i per oberta, el model cap a on s’hauria

d’anar en el segle XXI. Més que de models excloents, estem parlant de

tendències, donat que de les transformacions a l’escola ens interessen,

sobretot, els processos. Un parell d’obres clàssiques del segle XX ens

serveixen com a marc per anar articulant la reflexió: La sociedad abierta

y sus enemigos, de Karl Popper, i Vigilar y castigar, de Michel Foucault. 

Al començament dels anys setanta, Foucault va publicar aquest llibre

fonamental per entendre l’organització de la societat a partir de les revo-

lucions burgeses. El punt de partida és l’anàlisi de les societats tanca-

des; Foucault posa com exemples una presó, una caserna, un manicomi,

un hospital o una escola. La característica comuna de les societats tanca-

des és disposar d’un reglament intern que estableix –mitjançant un codi

de prohibicions i sancions– els comportaments correctes. El valor del

reglament no va més enllà dels murs d’aquesta societat tancada. Si no

serveixen fora, quin és el seu sentit, el seu objectiu? Per aclarir els objec-

tius i funcions de les societats tancades, Foucault recorre a un pensador

anglès del segle XIX, Jeremy Bentham. Aquest autor troba, en una obra

carregada d’un cert utopisme, la clau d’un dels objectius fonamentals de

L’ESCOLA OBERTA 
I ELS SEUS ENEMICS

«En uns temps que les formes de diversitat 

no previstes fan trontollar el vell desig

d’igualtat d’oportunitats per a tots els infants 

a l’ensenyament obligatori, el pas cap 

a una escola oberta sembla imprescindible.»

Vigilar i castigar és, en bona part, una anàlisi minuciosa de les caracte-

rístiques i funcions de l’educació. Anàlisi despietada, m’atreviria a dir,

donat que el que li interessa és l’estructura del sistema, i no allò que ens

demanaria una reflexió més sentimental, els actors del procés.

Des de la seva aparició, La sociedad abierta y sus enemigos va ser una

obra controvertida. Sense massa manies, Popper deixa anar que aquells

que van posar sota un mateix lema la llibertat i la igualtat es van equivo-

car. Una societat igualitària és necessàriament injusta, donat que no hi té

cabuda la llibertat. Tanmateix, una societat que es fonamenti en la lliure

iniciativa pot ser justa sempre que es reguli –l’Estat– el seu desenvolupa-

ment: compensant les desigualtats socials, equilibrant els efectes per-

versos. Per tant, el motor de la societat justa –oberta– és la llibertat, i el

seu objectiu, la felicitat.

Podem treure de tot això algun profit per a l’escola? En uns temps que

les formes de diversitat no previstes fan trontollar el vell desig d’igualtat

d’oportunitats per a tots els infants a l’ensenyament obligatori, el pas

cap a una escola oberta sembla imprescindible. Com seria aquesta esco-

la oberta? Segurament, Popper ens aconsellaria fer un repàs a Plató –La

República– per tractar de compensar tants anys de domini de la definició

aristotèlica de justícia. Però, com que ara no tenim temps, millor que tor-

nem a Foucault, i de l’anàlisi de l’escola com a model tancat, per negació,

extraiem-ne algunes de les bases de l’escola oberta.
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els ordinadors a l’aula és omplir-se de pols. De totes maneres, ja queden

pocs dubtes que les noves tecnologies suposaran una revolució educati-

va semblant a la que va portar el descobriment de la impremta (hi haurà

un nou Comenius?).

I acabem la llista amb el record que fa Foucault a una obra de Jean-

Baptiste de La Salle de l’any 1828, titulada Conduit des Écoles Chrétien-

nes. Des dels temps que La Salle va posar en marxa les seves primeres

escoles per atendre nens del carrer ha plogut molt: avui, cap centre edu-

catiu reconeixeria el seu reglament interior en aquell plantejament. Al

llibre hi trobem el codi per fer servir un petit aparell metàl·lic que produeix

un soroll sec en estrènyer-lo –”granota”, en dèiem nosaltres de petits.

Segons el nombre de vegades que el mestre estreny l’aparell, el significat

de l’ordre és diferent: aixecar-se, asseure’s, llegir, etc. El volum d’ordres és

elevadíssim, de tal manera que és pràcticament impossible que un alumne

les memoritzi totes. El sentit educatiu de l’aparell és la incertesa davant de

l’ordre. Tothom pot equivocar-se, tothom és objecte de càstig enfront de

l’únic subjecte: el mestre.

La conclusió a la qual arribem és que els i les mestres són els enemics

de l’escola oberta? Doncs no. Al començament enumeràvem una sèrie

de qüestions que compliquen el panorama educatiu actual —formes de

diversitat no previstes, noves tecnologies, canvis de continguts, descon-

tent del professorat… Hi podríem afegir d’altres que també afecten el

funcionament de les escoles, com la manca de pressupost, l’es-

cassa implicació de l’Administració educativa o la baixa partici-

pació dels pares i mares. Ara bé, totes aquestes qüestions

dèiem que són laterals, més o menys conjunturals. El sub-

jecte de qualsevol iniciativa de renovació de l’escola

són els i les mestres, donat que tenen com a respon-

sabilitat liderar els processos d’aprenentatge de l’a-

lumnat. És aquest fet, i no d’altres, el que converteix

el professorat en àngel o dimoni de la intrahistòria

de cada escola. 

QUINS SÓN ELS ENEMICS DE L’ESCOLA OBERTA?
Avui sembla que ja ningú –o quasi ningú– s’oposa que les escoles s’obrin

al seu entorn. La necessitat de coordinar les activitats escolars amb les

activitats educatives de la ciutat ja no es qüestiona. Ara bé, encara, als

claustres –especialment, de secundària–, polemitzen els partidaris de les

sortides i de les activitats complementàries amb els que consideren que

tota activitat fora del recinte escolar és a prop de la pèrdua de temps.

La participació de les famílies en el funcionament de l’escola –o de

l’institut– continua provocant reticències als claustres. Es qüestiona la

participació de mares i pares en algunes funcions del Consell Escolar del

centre, com ara l’elecció del director o directora, perquè es continua

veient la participació de les famílies com una ingerència en el funciona-

ment del centre.

La utilització del centre per a activitats extraescolars, ja siguin organit-

zades per l’AMPA, l’Administració local –el districte– o entitats del barri,

produeix reaccions molt semblants. Encara subsisteix la idea que el

representant del titular a l’escola o l’institut és el claustre i que, apagats

els llums de les aules, l’escola no existeix.

La continuïtat pedagògica de l’ensenyament obligatori demana la

coordinació entre les escoles i els instituts. Això suposa un esforç d’ente-

niment entre cultures escolars que mai no havien treballat juntes. Per

coordinar-se és necessari compartir aspectes com: un mateix estil de

tutoria, recursos didàctics, criteris d’avaluació i l’organització dels ser-

veis escolars.

La incorporació de les noves tecnologies al treball a l’aula encara és

vista amb un cert escepticisme per bona part del profes-

sorat. Són massa els que pensen que l’únic que fan

«El subjecte de qualsevol iniciativa de renovació

de l’escola són els i les mestres, 

donat que tenen com a responsabilitat liderar 

els processos d’aprenentatge de l’alumnat.»
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Sota el lema Escola i família es va

celebrar, el desembre passat, 

el Congrés de la FAPAC (Federació

d’Associacions de Mares 

i Pares d’Alumnes de Catalunya).

Les conclusions del Congrés van ser

diverses, però potser es podrien

resumir en una idea: la participació

de tots els agents que intervenen 

en l’ensenyament és vital per crear

un projecte educatiu vàlid.

activitats extraescolars, per exemple, i sovint

–massa sovint– hem de suplir, amb bones

dosis de voluntat i aportacions econòmiques,

les mancances de recursos i de voluntat políti-

ca, de tot allò que les diferents administra-

cions haurien d’aportar i no aporten. Això

darrer és especialment punyent en el cas de

l’escola pública. No volem atiar el foc en la

polèmica sobre els centres sostinguts amb

recursos públics, però sí que volem posar de

manifest les tremendes mancances que pateix

l’escola pública, juntament amb la falta d’e-

quitat i de transparència en el moment de les

matriculacions i al llarg de tot el període esco-

lar. Com a AMPA, a La Sedeta tenim un objec-

tiu irrenunciable: cal retornar a l’escola públi-

ca el prestigi social que li correspon, perquè,

malgrat tot –n’estem ben segurs–, és un model

vàlid i de qualitat i una conquesta social que

va costar massa d’obtenir. 
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«Tenim un objectiu 

irrenunciable: cal retornar 

a l’escola pública el prestigi 

social que li correspon.»

i la major dedicació als estudis, l’oferta és més

limitada: atletisme, biblioteca, futbol i taller de

teatre. Volem destacar, però, el taller de ràdio.

Intentem que Ràdio Escola Sedeta (91.6FM)

sigui una ràdio de veritat, al servei de la comu-

nitat. Amb aquesta premissa, els nostres alum-

nes es formen en els aspectes tècnics i de

comunicació necessaris per a fer-ho possible,

sota la supervisió de monitors professionals

dels mitjans de comunicació.

La participació de les AMPA de La Sedeta no

es limita a l’interior dels centres. Al contrari,

volem contribuir a cohesionar el teixit social

del barri, implicant-nos tant com ens és pos-

sible en les activitats que s’hi fan. Així, parti-

cipem activament en l’organització i el desen-

volupament de celebracions veïnals, com ara

la Rua de Carnestoltes, que aquest any, preci-

sament, va ser retransmesa en directe per

Ràdio Sedeta.

De vegades és dur formar part de la junta de

l’AMPA; sovint, és força cansat. D’altres vega-

des, però, es viuen moments de molta satis-

facció, que compensen de llarg l’esforç i la

dedicació, quan s’és al costat de fills i filles

lluitant per un objectiu comú. La nostra expe-

riència davant l’intent de tancament de l’Insti-

tut, la primavera passada, n’és un exemple

ben clar. Cal dir que, tot i que les AMPA dels

cinc centres vàrem coordinar les actuacions

davant el conflicte, el triomf no hauria estat

possible sense el suport de la Coordinadora

d’AMPA de Gràcia i el d’associacions, entitats i

particulars de tot el barri.

Què en vàrem aprendre, de tot això? Per

damunt de la pervivència dels instituts, en

vàrem treure, sobretot, una lliçó: tots junts,

podem guanyar. Per damunt d’actituds “passo-

tes” o de resignació, hem après que la unió i la

raó davant un bon objectiu poden triomfar. 

Ràdio Escola Sedeta  www.eixample.com/ars

AMPA del CEIP La Sedeta

www.eixample.com/ampasedeta

AMPA de l’IES La Sedeta 

www.xtec.es/centres/a8040138

L’AMPA DE LA SEDETA

LES FAMÍLIES 
TAMBÉ EDUQUEM 

Q
uina ha de ser l’aportació de les AMPA

al món de l’ensenyament? Per des-

comptat, nosaltres creiem que els

pares i les mares, les famílies, tenim un paper

imprescindible en l’educació dels nostres fills i

filles, que no podem –ni volem– delegar en l’es-

cola o l’institut. Les famílies també ensenyem a

ser, a conviure, a aprendre, a fer... Som, per tant,

els màxims responsables de l’educació dels

nostres infants i joves. La nostra implicació és

necessària i la millor manera de canalitzar-la és

a través de l’associacionisme.

En què es concreta, aquest paper? Respec-

tant el rol dels altres sectors implicats, evitant

la fiscalització mútua i potenciant la bona

comunicació entre els professionals de l’edu-

cació i les famílies, es concreta en el que

nosaltres vulguem. Ras i curt. Les associacions

de mares i pares podem i hem de vetllar pels

principis d’igualtat, llibertat i fraternitat en els

centres, per la qualitat de l’ensenyament, pel

respecte a la diversitat i el foment de la con-

vivència, per la transparència i l’aplicació

correcta de la normativa…, però també hi hem

de ser presents en el dia a dia, en les coses que,

tot i semblar més banals, contribueixen a fer

dels centres educatius un espai d’entesa, un

clima on tots ens sentim còmodes. En aquest

sentit, hem de tenir cura de l’organització de les

Les AMPA del CEIP i de l’IES de La Sedeta

tenim cura del foment i de la gestió de les acti-

vitats extraescolars, perquè entenem que con-

tribueixen a la formació i el desenvolupament

dels nostres fills, però no volem que aquestes

activitats s’entenguin com una manera de per-

llongar l’estada dels alumnes en els centres.

Al contrari, som partidaris de potenciar la vida

familiar, perquè només des del contacte i la

relació es pot afavorir el diàleg i el desenvolu-

pament d’actituds, valors i normes en un món

sotmès a canvis accelerats.

Entre les activitats que es poden dur a terme

als nostres centres destaquem, a l’escola, les

d’anglès, atletisme, biblioteca, esplai, futbol,

guitarra, informàtica, música, natació, plàstica i

teatre. A l’Institut, per raó de l’edat de l’alumnat
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Jaume Cela ha tocat moltes tecles 

de l’orgue de l’educació. Sense

deixar de ser mestre, també s’ha

implicat en les tasques, de vegades

més eixutes, de la gestió de l’escola.

Com a escriptor, Jaume Cela combina

la ficció per a totes les edats amb la

reflexió sobre el que significa la

feina d’educar.

Entre la frase d’Adorno, que cites al teu últim

llibre, “la principal funció de l’educació és evitar

un nou Auschwitz”, i l’actual debat sobre l’edu-

cació, que posa l’èmfasi en aspectes tan secun-

daris com l’ortografia o l’assoliment de certs

nivells acadèmics, quin creus que hauria de ser

avui el paper de l’escola?

L’escola és una institució privilegiada perquè

permet assajar situacions que podrem generalit-

zar a la resta de la societat i fer un món més

habitable. Totes les contradiccions, tots els

problemes que es donen en l’àmbit social,

també apareixen en el marc escolar. Per tant,

l’escola és una mena de laboratori on podem

assajar formes de convivència i d’aprenentat-

ge socialment útils. Sempre dic que l’educació

se sustenta en tres potes. La primera és la

pota de la saviesa, i amb això no vull dir l’acu-

mulació de coneixements, sinó estar encurio-

sits per conèixer el funcionament del món i

entendre que tenim un paper actiu perquè allò

que no funciona pugui ser d’una altra manera.

L’altra pota és la bondat, i aquí trobem el crit

d’Adorno: “jo puc ser una persona molt sàvia i

una mala bèstia per als altres”. Hem de fer que

la gent estigui disposada a comprometre’s i a

assumir les necessitats dels altres. I, final-

ment, la tercera pota és que tot això s’ha de fer

en un marc de felicitat. L’informe Delors marca

quatre eixos: dos ja tenen una llarga tradició a

l’escola —aprendre a fer i a conèixer—, però

després hi ha el fet d’aprendre a ser i a conviu-

re, que em semblen fonamentals. Potser és

una mica romàntic, però penso que és molt

important que mestres, alumnes i famílies fem
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JAUME CELA I OLLÉ
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EDUCANT PER AL COMPROMÍS I LA FELICITAT

escoles felices. La primera funció de l’escola

és acollir cada criatura amb la seva diferència,

la seva diversitat, i, a més a més, ajudar-la a

construir la seva identitat; per això se l’ha de

posar en contacte amb el món i fer allò que diu

Hannah Arendt, que és molt maco, que no n’hi

ha prou de portar el fill al món, sinó que també

cal acompanyar-lo. L’educació seria aquest

procés d’acompanyar les noves generacions. 

Com veus la funció dels mestres?

Veig el mestre com un mediador entre la cria-

tura i els coneixements que ha d’adquirir, en el

sentit més ampli. La figura del mestre i la percep-

ció que es té de la seva feina estan en crisi; però

això no vol dir, en principi, res negatiu, perquè

estar en crisi és una prova de vida, de moviment,

de canvis. El que cal és veure si tenim les eines

suficients per anar avançant en aquesta crisi i si

tenim capacitat de reflexió i eines suficients per

avançar. És molt important que els equips de

mestres siguem capaços de reflexionar conjunta-

ment sobre la nostra pràctica docent i ser

capaços de demanar, a qui sigui, les eines

necessàries per continuar fent aquesta reflexió. I

hem de ser conscients que reflexionar sempre és

un risc perquè ens belluga seguretats.

L’Administració educativa respon a 

aquesta crida?

A l’Administració li demano dues coses: que

intenti entendre que les realitats escolars són

diverses i que tothom no necessita el mateix, i

que abans d’ajudar-me em pregunti què neces-

sito. Ja sé que és difícil, això, però de vegades la
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és veure com s’organitza cada escola i quins

recursos ha de tenir per atendre les necessi-

tats que té cada alumne concret. Aquest és el

repte que tenim.   

El debat que trobem als mitjans de comuni-

cació, però, sembla centrat en els aspectes 

més anecdòtics com l’ortografia, per exemple, 

o la revàlida...

L’ortografia és molt important perquè

socialment se li dóna molta importància, però

qualsevol persona que es dediqui a l’ensenya-

ment de la llengua sap que en l’aprenentatge

de les capacitats relacionades amb la llengua

escrita l’ortografia és una part molt poc relle-

vant. Els coneixements ortogràfics es poden

resoldre, moltes vegades, amb un programa

informàtic, perquè es pot convertir en una ruti-

na. Més ben dit: s’ha de convertir en una ruti-

na. Nosaltres hem d’aconseguir que els nois i

les noies facin les mínimes faltes possibles; ara

bé, un mestre ha de tenir coneixements sobre

què vol dir ensenyar a escriure, quins sabers hi

ha implicats, i també saber que els nens i les

nenes aprenen de maneres diferents.
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Jaume Cela i Ollé

Vaig néixer al barri de Sarrià el 14 d’agost 

de 1949. Davant de casa hi havia el cine

Bretón i un parell de cops per setmana

anava a veure-hi tota mena de pel·lícules.

Després jugàvem amb la colla del carrer 

a representar el que havíem vist, i a mi

m’agradava canviar els arguments i inventar

noves històries. Potser per això ara em

dedico a escriure algunes de les coses que

em passen pel magí. Estic casat i tinc tres

fills. Sóc mestre de primària. Actualment

treballo al CEIP Escola Bellaterra, 

on comparteixo les hores de classe 

amb la gestió de l’escola. Sóc membre 

de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 

i de la Federació de Moviments de

Renovació Pedagògica de Catalunya.

Per a vostè, una escola...

…quin color és? Tot l’espectre.

…quina part del cos? Cor i cervell.

…quina fruita? Una taronja, que 

n’hi ha tot l’any.

Com explicaries què és 

una escola Un espai i un

a un ésser vingut temps on aprenem

d’una altra galàxia? junts a construir-nos 

i a construir un 

món millor.

Ens pot recomanar...

Una pel·lícula... Qualsevol de Visconti 

o de Hitchcock

Un llibre... L’obra de Joan Vinyoli

Una cançó... “Yesterday”

Una obra d’art Un quadre de Van Gogh

Un lloc... Una sala de cinema

«Ens cal recordar que

l’alumne mitjà no existeix:

existeixen en Joan i la Carme.»

«L’escola és una mena 

de laboratori on podem

assajar formes de 

convivència i d’aprenentatge

socialment útils.»

tendència de les administracions és crear res-

postes o solucions a problemes que no han

estat plantejats. No totes les escoles ens tro-

bem al mateix punt ni tenim la mateixa història.

De la mateixa manera que jo intento adaptar-

me al ritme i a les necessitats que té cada cria-

tura, demano que l’Administració s’adapti a les

necessitats concretes que tenim les escoles.

A les portes de la nova llei sobre l’educació

que prepara el Govern de l’Estat, quina valora-

ció fas de la reforma?

Jo crec que hi ha una part del debat sobre la

LOGSE que no s’ha fet o que no s’ha fet prou

bé, que és veure què representava un ensenya-

ment obligatori. Penso que la reflexió sobre

què entenem per ensenyament obligatori per a

tota una població que va dels sis als setze anys

no s’ha fet. I, aleshores, atès el punt en què es

troben els diferents trams educatius, la visió

de la pel·lícula ha estat diferent. Hi ha un dis-

curs, que ha tingut molt ressò a la premsa, que

diu “els nivells educatius són més baixos que

mai”. Aquesta afirmació sempre es fa després

de qualsevol reforma, però en el nostre cas

això pot ser que sigui real en segons quins

sectors; però si parles amb els antics profes-

sors de formació professional segurament et

diran que els nivells que tenen ara són molt

més alts que els que tenien abans. Actual-

ment, jo crec que el nivell general és el més alt

de tota la nostra història, entre d’altres coses

perquè l’escolaritat s’ha allargat fins als setze

anys i perquè cada dia en sabem més. A mi, el

tema del nivell, en general, em preocupa molt

menys que veure quines estratègies fem servir

els equips docents i quins recursos tenim per

fer que cada criatura arribi a desenvolupar al

màxim les seves capacitats i que, alhora, la

globalitat de les capacitats també arribi al seu

punt més alt. Hi ha la teoria del llistó; però, si

en lloc de posar-lo horitzontal el posem incli-

nat, cada criatura arribarà al nivell que li toca

assolir. El repte està a veure com podem fer-ho

els equips docents. Ens cal recordar que l’a-

lumne mitjà no existeix: existeixen en Joan i la

Carme. Tothom pot desenvolupar les seves

capacitats, però l’escola, amb la seva organit-

zació i la tria de materials o d’activitats, afavo-

reix uns determinats models d’aprenentatge i

no afavoreix tant uns altres. Hi ha aspectes

que a l’escola es desenvolupen molt i d’altres

que no es desenvolupen, i no sempre l’encer-

tem. El problema que tenim amb la LOGSE no és

el de l’ortografia ni el dels nivells. El problema

Sobre la importància que s’està donant a la

revàlida i als exàmens només cal recordar que

un professor de Màlaga ha publicat un estudi

molt interessant: ha agafat una sèrie d’exà-

mens que s’estan passant actualment a

secundària i els ha passat a joves que estan a

punt de llicenciar-se, i la gran majoria ha

suspès. La deducció no és que tots són uns

ignorants, sinó que les proves que es fan no

demostren els coneixements que tenen els

alumnes; demostren només alguns coneixe-

ments específics. El Partit Popular no ha fet cap

proposta original, tot ja s’havia provat abans.

L’existència d’una revàlida, la possibilitat que

els nois i noies repeteixin el curs més vegades

al llarg de l’escolaritat, aquests itineraris gene-

radors de noves desigualtats, ja els havíem vist

abans, i en un moment històric menys complex

que el que tenim ara no van funcionar. Ara tot-

hom parla del fet que estem molt malament,

però ningú no recorda d’on venim. Venim d’una

època on pràcticament el 50% d’alumnes que

començaven primer de batxillerat no l’acaba-

ven, i no compto els que ni tan sols arribaven a

primer. Jo crec que la gent que ha presentat

batalla a la LOGSE s’ha organitzat molt bé i, a

més, ha trobat ressò en els mitjans de comuni-

cació, un ressò més intens que el que han tro-

bat els sectors que sabem que a la LOGSE hi ha

coses que s’han de modificar, però que pensem

que és un bon marc per desenvolupar el siste-

ma educatiu al nostre país. 
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Internet ha revolucionat la manera

de treballar de totes les

professions, i el món docent 

no es podia mantenir al marge

d’aquest canvi. En aquest article

s’ofereix una visió més 

clara de la utilitat d’aquest nou 

mitjà per al professorat, 

com a eina docent i com a recurs. 

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A LES NOVES TECNOLOGIES

É
s un fet indiscutible que Internet ha

esdevingut una eina de feina integrada

en gairebé totes les professions i que

s’està desenvolupant l’ús educatiu de les

noves tecnologies de la informació. Les pro-

postes de teleformació que podem trobar 

en el mercat responen a enfocaments meto-

dològics diferents, i el professorat hi pot 

trobar la resposta a les seves necessitats de

formació.

Una de les propostes és la modalitat classe

virtual, en la qual els objectius formatius s’a-

consegueixen a partir de la interacció entre

els participants i el professor a través de dife-

rents mitjans telemàtics, entre els quals des-

taca el correu electrònic.

A finals de 2001 s’ha endegat el curs “Inter-

net per a docents”, que és el resultat del con-

veni de col·laboració entre l’Institut de For-

mació Online (IFO) i l’Institut d’Educació de

l’Ajuntament de Barcelona. 

L’objectiu bàsic del curs és dotar el professo-

rat dels coneixements necessaris per utilitzar

les noves tecnologies en el desenvolupament de

la seva feina, aprofitant les possibilitats que ofe-

reix Internet com a eina per al docent i com a

recurs d’aplicació per a la formació. Es pretén fer

un recorregut per totes aquelles aplicacions que

ens aporten la informàtica i les telecomunica-

cions en el segle XXI, com ara:

–utilitzar les funcions bàsiques del correu

electrònic com a mitjà de comunicació,

–utilitzar els aspectes essencials dels fòrums

de discussió i els grups de notícies,

–desenvolupar una xerrada en directe,

–utilitzar les funcions principals 

d’un navegador,

–adquirir un coneixement mínim de vocabula-

ri bàsic relacionat amb Internet,

–utilitzar les diferents eines d’Internet com a

mitjà de recerca d’informació,

–conèixer les possibilitats d’aplicació de les

diferents eines com a recurs aplicable a la inves-

tigació i a la docència.

INTERNET PER 
A DOCENTS
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·El coordinador/a, que és la persona de

referència per als participants durant tot el

curs per a qüestions no relacionades amb els

seus continguts, per exemple, resolució de

problemes tècnics. Comprovarà el seguiment

del curs per l’alumnat i hi contactarà en cas de

seguiment irregular per esbrinar-ne les causes

i intentar solucionar-les.

·El supervisor/a, que no té contacte amb

l’alumnat. Realitza el seguiment diari de la

marxa del curs, supervisa la metodologia i

dóna suport a les funcions del professorat. 

La formació del professorat en les noves tec-

nologies contribueix a apropar-lo al món quo-

tidià d’un alumnat que ha nascut i s’ha fet

gran en una societat informatitzada. 

Pilar Pavón Cárdaba

Equip Pedagògic de l’Institut de Formació 

Online. Directora del projecte.

www.ifoline.com 
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Missatge del dia Espai en la part central de la pantalla en el qual els 

participants dels cursos podran llegir missatges 

diaris col·locats pel professor i adreçats a tot el 

grup d’alumnes.

Activitats diàries Mostra la programació diària de les activitats que 

s’han de fer. Fent clic sobre qualsevol d’elles se’n 

pot consultat la descripció.

Programa Mostra els objectius del curs, els seus continguts  

i la bibliografia associada.

Relació d’activitats Són totes les activitats que s’han de fer per 

completar el curs satisfactòriament amb tota la 

seva informació detallada.

Bústia de correus Mitjançant aquesta eina es poden rebre i enviar 

missatges tant al professor com a la resta dels 

participants en el curs.

Plafó de participants Aquí es mostra la presentació de tots els 

participants en el curs. Per accedir-hi, només cal 

fer clic sobre la icona que apareix al costat del 

nom de cada participant.

Xerrades en directe En el saló de xerrades destinat al curs es pot 

dialogar amb els participants que en aquell 

moment estan connectats al sistema. És, per tant, 

una activitat síncrona.

Material del curs Des d’aquí es pot accedir als documents que 

engloben els continguts del curs.

Fòrums de discussió Els fòrums permeten mantenir debats en grup 

sobre aspectes qüestionables del curs. A manera 

de taulers d’anuncis, els participants mostren 

missatges a la resta del grup.

Sortir de l’aula Quan vulgui sortir de l’aula virtual, cal que ho faci 

fent clic en aquesta icona, ja que, si no, no es podrà 

tenir constància de la seva dedicació al curs.

«Un producte formatiu que 

gira entorn de la figura de

l’alumne i el situa en un espai

virtual de transmissió de

coneixements i experiències.»

«L’objectiu bàsic del curs 

és dotar el professorat dels

coneixements necessaris per

utilitzar les noves tecnologies

en el desenvolupament 

de la seva feina.»

Aquesta metodologia desenvolupa un nou

model d’ensenyament no presencial que sinte-

titza els avenços tecnològics i l’aprenentatge.

L’experiència de l’IFO en el camp de la forma-

ció continuada i la investigació pedagògica en

l’aplicació de les noves tecnologies a l’ensenya-

ment ens permet obtenir un producte formatiu

que gira entorn de la figura de l’alumne i el situa

en un espai virtual de transmissió de coneixe-

ments i experiències que seran molt vàlides per

a la seva qualificació en la matèria d’estudi.

Aquesta nova forma d’ensenyament crea pre-

cedents, i els qui ja han participat en l’experièn-

cia d’aquest mètode recorden amb facilitat el

flux continu de comunicació i els estímuls que

van rebre en el transcurs del procés formatiu. Els

debats, les discussions, la pluja d’idees, les

entrevistes, el treball en grup i altres activitats

col·laboren en el clima de relació de la classe i

afavoreixen la recepció de noves aportacions

dins del grup. Les figures que intervenen en

aquests cursos són, a més del  l’alumnat:

·El professorat, que té el paper de facilita-

dor. La seva tasca, a més del seguiment i orien-

tació de l’alumnat, és animar i incitar a la parti-

cipació. És el centre de referència de l’activitat

educativa per a l’alumne.
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en l’articulat corresponent (art. 2.1): “Tot l’a-

lumnat té dret a un lloc escolar... en condicions

de gratuïtat”. La desaparició del concepte de

gratuïtat a l’esborrany del decret havia dispa-

rat tots els senyals d’alarma i això s’ha volgut

contrarestar amb aquest nou concepte de

“...en condicions de gratuïtat.”

La gratuïtat de l’ensenyament obligatori és

un aspecte que cal abordar adequadament.

Mentre aquest tema no es resolgui, un decret

d’admissió d’alumnes incorporarà necessària-

ment les contradiccions que això genera en la

pràctica quotidiana i que és una font de con-

flictes i de dubtoses interpretacions. El dret a

la gratuïtat per a l’ensenyament obligatori

s’ha de poder garantir tant en els centres

públics com en els privats concertats, i és la

base de la igualtat d’oportunitats en l’apre-

nentatge comú de tots els nois i noies de la

nostra societat.

L’ALUMNAT AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
Des del Consell Escolar Municipal es valora

positivament la claredat en la definició de

l’alumnat amb necessitats educatives espe-

cials, com també les millores introduïdes per

escolaritzar equilibradament aquest conjunt

d’alumnes en les àrees d’escolarització sin-

gular, tot i que cal aclarir el procediment que

caldrà seguir. 

Creiem, però, que també cal fer un esforç

per redistribuir aquests alumnes en les altres

àrees. En aquest sentit, caldria donar més

e20 24CONSELLS ESCOLARS Núm. març 2002

UN NOU DECRET 
DE PREINSCRIPCIÓ 
I MATRICULACIÓ 
PER AL 2002-2003

Aquest article recull les principals

observacions i anàlisis elaborades

per les comissions de treball 

del Consell Escolar Municipal sobre 

el Decret 31/2002, de 5 de febrer 

de 2002, pel qual s’estableix 

el règim d’admissió d’alumnes als

centres docents públics, concertats 

o sufragats amb fons públics 

CONSIDERACIONS 
DE CARÀCTER GENERAL
El Consell Escolar Municipal considera que

el nou decret sobre preinscripció i matricula-

ció als centres escolars respon a la constata-

ció, explicitada des de moltes instàncies,

que el decret anterior, que ha estat vigent

només durant un curs, no resolia adequada-

ment alguns temes importants que incidei-

xen en el procés de preinscripció i escolarit-

zació de l’alumnat.

El nou decret venia precedit per una polèmi-

ca –que ha tingut un ampli ressò als mitjans

de comunicació i ha estat objecte d’alguna

sentència als tribunals de justícia–  a l’entorn

de la percepció de concerts per part de deter-

minats centres anomenats d’elit i del qüestio-

nament del cobrament de quotes no autoritza-

des en determinats centres concertats. El

decret sembla que vol afrontar aquest tema

regulant l’admissió d’alumnes a tots els cen-

tres públics i privats concertats o sufragats

amb fons públics, ampliant aquest grup també

als centres totalment o parcialment subven-

cionats. Malgrat això, encara manca la regula-

ció de l’admissió de l’alumnat del primer cicle

d’educació infantil. En general, però, el decret

millora la informació que han de donar els

centres a les famílies. 

LA GRATUÏTAT DE L’ENSENYAMENT
El decret de matriculació, tot i que en la intro-

ducció al·ludeix a la gratuïtat quan es refereix

a les lleis marc, estableix una nova definició

A
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funcions a les comissions d’escolarització i

garantir la informació necessària

sobre la realitat de la matriculació per poder

realitzar eficaçment aquesta funció en mante-

nir-les actives al llarg del curs.

La reducció del nombre de places reservades

per a l’alumnat amb necessitats educatives

especials, de 4 a 2 places, millora la gestió d’a-

questes places i és més realista, i, alhora, intro-

dueix la reserva d’una plaça en el primer cicle

d’educació infantil.

LA MODIFICACIÓ DE GRUPS
El Departament d’Ensenyament determina

tant l’oferta anual com la modificació d’aquesta

oferta en finalitzar el període de preinscripció.

És conegut el neguit que genera la modifica-

ció de grups, atès que s’ha constatat que es

tracta d’una situació que s’ha aprofitat per

introduir canvis molt significatius en la planifi-

cació escolar aprovada. Tant és així que el

Consell Escolar Municipal ha proposat l’ade-

quació del mapa escolar de la ciutat a la reali-

tat actual i està treballant en aquest sentit.

Les modificacions importants de grups han

de ser objecte d’una planificació a mitjà i llarg

termini i no fruit d’una demanda puntual de

places en un centre. Per això també és motiu

de preocupació i es valora com un retrocés

que els ajuntaments i les comissions d’escola-

rització no siguin consultats per a la modifica-

ció de grups.

ELS ITINERARIS ESCOLARS
Aquest decret no equipara els centres públics i

els privats concertats en l’admissió de l’alum-

nat de primer d’ESO. Manté la frase “podrà

establir” en comptes “d’establirà”, que indica

mandat d’actuació en lloc de voluntat d’actuació,

i tampoc no estableix el caràcter automàtic de la

preinscripció dels alumnes de 6è de primària

escolaritzats en els centres adscrits a instituts

d’ensenyament secundari. Com a element posi-

tiu, incorpora criteris per a l’adscripció de cen-

tres com la planificació escolar, la proximitat

entre els centres o la relació entre projectes

educatius i curriculars dels centres. Les àrees

d’influència s’establiran d’acord amb l’Ajunta-

ment i un cop escoltats els òrgans institucio-

nals de consulta i els centres afectats.

Finalment, el decret no ha recollit la petició

del Consell Escolar Municipal, a través del Con-

sell Escolar de Catalunya, que l’articulat fes

una referència directa a la singularitat de la ciu-

tat de Barcelona, a fi de poder resoldre ade-

quadament la casuística pròpia d’una gran i

complexa concentració escolar. 

Secretaria Consell Escolar Municipal

cem@mail.bcn.es

www.bcn.es/cem

«El decret no ha recollit que

l’articulat fes una referència

directa a la singularitat 

de la ciutat de Barcelona.»

A

A

A

A

«El dret a la gratuïtat 

per a l’ensenyament 

obligatori s’ha de poder

garantir tant en els centres

públics com en els 

privats concertats.»
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FÒRUM L’ESCOLA 

L’ACTE DE PRESENTACIÓ
El 26 de novembre es va fer l’acte de presenta-

ció del Fòrum al Mercat de les Flors. Vam

comptar amb la presència d’alcaldes i regidors

dels 52 municipis de la xarxa del Fòrum, i vam

poder escoltar la confèrencia de Manuel Cas-

tells L’educació a la societat de la informació,

de la qual destacarem una frase: “El gran tema

dels nostres sistemes educatius, en aquests

moments, és, per una banda, com construir

personalitats flexibles, i per l’altra, personali-

tats prou sòlides perquè no es desintegrin en

aquest món en canvi.” 

ELS DEBATS LOCALS
La proposta de realitzar debats locals que ens

permetin copsar quines són les preocupa-

cions, els reptes i les propostes dels i les pro-

fesionals i la ciutadania al voltant de les rela-

cions entre l’escola i la ciutat, està tenint una

resposta magnífica. Institucions del Consell de

Coordinació Pedagògica, ajuntaments, centres

de recursos pedagògics, consells escolars

municipals, col·legis professionals, departa-

ments universitaris, associacions i entitats

relacionades amb l’educació s’han reunit, han

discutit i ens han fet arribar les seves preocu-

pacions, els problemes que detecten i les

solucions que proposarien. Alguns grups i ins-

titucions han decidit donar al debat local el

caràcter d’acte públic, d’altres realitzen la

seva aportació des de la reflexió amb el grup

de treball habitual del centre o associació.

L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
L’equip DIGHES del Departament de Didàctica

de les Ciències Socials de la Universitat de

Barcelona està realitzant un estudi a partir de

les respostes del debats locals que anem

rebent, amb l’objectiu de redactar un informe

que doni les línies mestres de l’estat de la

qüestió. D’altra banda, comptarem també amb

els resultats de l’estudi d’avaluació sobre les

activitats del Programa d’activitats del Consell

de Coordinació Pedagògica, que s’ha realitzat

des de l’IMEB.

LES APORTACIONS AL DEBAT
Martin Carnoy, professor d’Economia i Educa-

ció de la Universitat d’Stanford, va parlar el dia

24 de gener sobre Educació i administració

local. Cap a una nova regulació del sistema

educatiu, una conferència de la qual destaca-

rem el fragment: “La descentralizació es fa

necessària per desburocratitzar el sistema

educatiu, però cal evitar l’augment de la desi-

gualtat que comporta amb mesures de regula-

ció del centre i amb l’augment relatiu de les

capacitats dels centres que treballen en condi-

cions més difícils”.* El dia 13 de març clourem

aquestes aportacions al debat amb la projec-

ció de la pel·lícula Ça commence aujourd’hui,

de Bertrand Tavernier, i amb la participació en

el col·loqui de Tiffany Tavernier i Dominique

Sampiero, guionistes de la pel·lícula, Fabrizio

Caivano, periodista, i Jaume Cela, director de

l’Escola Bellaterra.

EL LIDERATGE EDUCATIU DELS
AJUNTAMENTS
Un grup d’experts, coordinat per Joan Subirats

i format per Josep M. Bas, Teresa Eulàlia Calza-

da, Antoni Martorell, Esteve Oroval i Ramon

Plandiura, ha elaborat un document sobre les

noves perspectives de l’administració local

respecte a l’educació. Aquest document s’ha

presentat als representants dels ajuntaments

de la xarxa de municipis del Fòrum, per tal que

es discuteixi durant les jornades d’abril. 

* Trobareu més informació 

sobre la conferència de Martin Carnoy 

al proper número d’aquesta revista.

La preparació

CAP A LES JORNADES D’ABRIL

Els dies 10,11 i 12 d’abril moltes

persones interessades en el món 

de l’educació –ciutadans 

i ciutadanes, i professionals– 

ens trobarem a les Drassanes

Reials de Barcelona per construir

col·lectivament una declaració 

que aporti criteris per respondre 

a aquestes preguntes: 

Com potenciar la complicitat 

entre l’escola i el territori 

a favor de l’escola de l’èxit?

Com utilitzar els escenaris 

i les experiències ciutadanes per 

a la construcció del coneixement?

Quins criteris de qualitat 

poden ajudar a millorar els

programes ciutat-escola? Com es

pot contribuir a aquest procés des

de l’administració local?
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I LA CIUTAT

El programa

ELS DIÀLEGS
Ciutat, experiència i aprenentatge, entre John

Elliot, professor d’Educació de la University of

East Anglia. Norwich, i Àngel Pérez, catedràtic

d’Educació de la Universitat de Màlaga.

L’escola de l’èxit: l’escola de la ciutat educa-

dora, entre Álvaro Marchesi, catedràtic de Psi-

cologia Evolutiva de la Universidad Complu-

tense de Madrid, i Robert O. McClintock,

professor de l’Institute for Learning Technolo-

gies de la Universitat de Columbia, Nova York.

LA PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS
DE BASE DE LES PONÈNCIES

Ponència I: L’escola de la ciutat educadora,

a càrrec d’Ignasi García de la Barrera, director

adjunt de Planificació Educativa i Coordinació

Territorial de l’IMEB.

Ponència II: Programes ciutat-escola: esce-

naris i experiències per a la construcció del

coneixement, a càrrec de Jesús Rul, inspector

d’Educació del Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya.

Ponència III: Programes ciutat-escola: parà-

metres de qualitat, a càrrec de Montserrat Cases,

professora de Didàctica de les Ciències Socials,

de la UAB, i Carme Tomàs, professora de Didàcti-

ca de les Ciències Experimentals de la UAB.

ELS GRUPS DE TREBALL
Dijous 11 d’abril a la tarda

–Arribada a la seu del grup de treball. Rebu-

da i presentació del projecte educatiu de la

institució amfitriona.

–Intervenció de la persona representant de

la ponència, contextualitzant el contingut de

la d’aquesta en l’àmbit del grup de treball.

–Comentaris signats: 5 Intervencions de 5

minuts prèviament preparades. 

–L’estat de la qüestió: presentació a partir

dels debats locals i dels estudis d’avaluació.

–Torn lliure d’ intervencions.

Presentació d’experiències i pòsters

S’han presentat experiències i pòsters de 

continguts molt diversos. El Comitè Tècnic 

i el Comitè Organitzatiu del Fòrum 

seleccionaran les que seran presentades als

grups de treball com a bones pràctiques. 

Les ponències del Fòrum

Els ponents i la comissió tècnica han realitzat

un treball conjunt per tal de vetllar per la

coherència formal i conceptual de les ponèn-

cies. Els textos complets de les ponències es

podran trobar a la web a partir de l’1 d’abril.

Monogràfics de les revistes d’educació

Hem comptat amb la col·laboració de les

revistes Guix i Perspectiva Escolar, 

que han dedicat alguns 

dels seus monogràfics als temes del Fòrum.

Divendres 12 d’abril al matí

–Les bones pràctiques.

–Els trets característics del conjunt de les

experiències presentades. 

–Presentació de tres experiències 

seleccionades. 

–Presentació del text de proposta 

de conclusions.

–Debat obert al voltant del document de

proposta de conclusions.

–Elaboració de conclusions.

L’ÀGORA DE L’EDUCACIÓ
Activitats simultànies en el  marc del Fòrum:

–Grup de treball: El liderat educatiu dels ajun-

taments (Coordinador i relator: Joan Subirats,

catedràtic de Ciència Política i de l’Administra-

ció de la Universitat Autònoma de Barcelona).

–Exposició de pòsters: Els programes ciu-

tat escola.

–Exposició: Aprendre a l’aula, aprendre a la

ciutat: una mirada des de la història de l’escola.

(Comissària: Mariona Ribalta, cap del Programa

per a la Recuperació de la Memòria Històrica de

l’IMEB).

LES CONCLUSIONS
La posada en comú del treball dels grups

constituirà la declaració final del Fòrum, que

esperem que sigui útil en el futur per orientar

pràctiques i polítiques educatives. 

Informació, Fòrum en línia, inscripcions 

i presentació d’experiències:

Secretaria Tècnica del Fòrum l’Escola i la Ciutat

(QSL Duc de la Victoria 6, pral. 1a, 08002 Barce-

lona tel. 933 010 060 fax. 933 017 388) 

escolaciutat@retemail.es

www.bcn.es/escolaciutat
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A
ra farà ja tres anys que es va iniciar Carmel Amunt, nom que no

intenta definir una associació, ni tampoc una coordinadora o una

plataforma d’associacions o entitats, sinó principalment una

manera comunitària de fer, de trobar-se al carrer, al nostre barri.

L’ADSIS, l’AMPA del CEIP del Carmel, l’Associació Els Tres Turons, Càri-

tas, CEJAC, el Club de Bolos Leoneses d’Horta i el Centre Juvenil Martí

Codolar han estat els grups promotors del projecte, amb el desig de ser

iniciadors d’una proposta de treball que vagi aglutinant totes les entitats

i persones que des de la seva autonomia vulguin participar en un projec-

te col·lectiu de dinamització de la nostra realitat de barri. Vam iniciar,

doncs, un procés obert, ja que l’aniríem fent col·lectivament amb la

comunitat veïnal (les seves organitzacions, líders, agents socials,

veïns...). Dins d’aquest horitzó tan general ens vam proposar unes pri-

meres línies de treball que consistien a aprofundir en el coneixement del

territori mitjançant l’elaboració d’un diagnòstic comunitari; dinamitzar i

possibilitar la coordinació i el seguiment de les diverses accions que les

entitats desenvolupen conjuntament; dinamitzar i possibilitar la partici-

pació del habitants del barri en aquestes; i implicar les administracions

públiques –el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Cata-

lunya i el Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona– en

els processos de millora del territori.

Visions del Carmel ha estat una intervenció fotogràfica que ha volgut

ser eina per identificar un territori a través de la memòria, de la percep-

ció del present i del futur dels  seus habitants; ha volgut  convertir el Car-

mel en lloc d’experiències ciutadanes que tinguin els veïns com a prota-

gonistes; fer aflorar elements de la cultura del barri i transmetre’ls a tots

els veïns del barri i de la resta de la ciutat; i també esdevenir lloc de tro-

bada, de debat, d’intercanvi entre les persones, i porta oberta a noves

iniciatives col·lectives.

Al llarg d’uns mesos, ens vam anar reunint amb nou grups de veïns per

tractar sobre la imatge general del Carmel, les imatges que ells mateixos

havien format al llarg dels anys, i les imatges que els hagués agradat

veure de si mateixos i del seu barri.

Visions del Carmel ha volgut, a través de la fotografia,

identificar un territori a partir de la memòria 

i de la percepció del present i del futur de les persones

que l’habiten.  

IMATGES DE LA 

MEMÒRIA I EL DESIG

VISIONS DEL CARMEL

1 2
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Al cap d’unes reunions el procés finalitzava amb un “encàrrec”: per a

cada grup es definien l’escena, els personatges i el títol d’una fotogra-

fia que s’exposaria en un espai públic del barri juntament amb les

altres vuit. Els “actors” serien les persones que havien participat en

les trobades.

Quasi tots els grups estaven constituïts amb anterioritat, de vegades

aglutinats per la necessitat de suport i ajuda mútua davant alguns pro-

blemes –polítics, socials, personals– i altres vegades per afinitat.

La definició de cada imatge intentava ser la continuació natural de les

activitats del grup a través d’una forma creativa de representació.

Les particularitats del Carmel, que compta amb només dues places

però que té una intensa vida social en molts dels seus carrers, va sugge-

rir l’edició de les fotografies en format pòster, que d’aquesta manera es

podrien exposar en varis punts del barri, aprofitant parets, aparadors 

i murs de contenció. Per a una més pausada apreciació es va decidir

exposar la sèrie sencera també al Mercat Municipal del Carmel, punt

neuràlgic de la socialitat del barri, i, amb la voluntat de comunicar aques-

tes imatges a la resta de la ciutat, al Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona.

Us presentem algunes de les imatges de la sèrie, que interpreten 

aquestes indicacions:

1 –Ordre del dia, Carmel Amunt. Els responsables d’algunes de les asso-

ciacions que integren Carmel Amunt representen les seves activitats quo-

tidianes. El solar de matolls del carrer Dante amb Pantà de Tremp, en el

qual han volgut situar la seva imatge, expressa a la vegada la dificultat

del seu treball i l’esperança de trobar un lloc on construir quelcom.

2  –Bienvenida, Jubilats. S’ha volgut representar l’emigració dels anys

cinquanta i seixanta. El bar Bienvenida ha estat el lloc escollit per mos-

trar una època en què el veïnat s’hi reunia a la tornada del treball per

prendre vins, jugar al dòmino, cantar flamenc i jotes, i ballar. El bar Bien-

venida, conegut també com el bar de Leandro, fou un dels primers bars

del Carmel i encara es conserva igual.  

3 –Miradas extrañas, Joves Fundació ADSIS. És de nit al dipòsit de les

aigües, lloc mític per a molts joves del Carmel. Un noi dubta entre conti-

nuar en una banda i els consells d’allunyar-se’n que li dóna un bon amic.

4 –Associació de Veïns del Carmel, Carmelo Ignorado. La fotografia mos-

tra la pista de petanca davant de l’escola Ferran Tallada. Reconstrueix

una escena del tancament que es va dur a terme al 1975 per reivindicar

que l’escola, llavors Tramuntana, passés a ser escola pública. 

5 –Trabajos, Club de Bolos Leoneses d’Horta. Un barri obrer, el Carmel. Gent

amb l’uniforme de l’empresa on treballa i amb les eines corresponents, es

creua per un carrer del Carmel. L’escena s’ha traslladat a una terrassa parti-

cular des d’on es divisa el barri que acull el seu tràfec quotidià. 

Elisabet Ponce

Secretaria Tècnica Carmel Amunt

carmelamunt@terra.es

Aquesta intervenció artística va ser possible gràcies a la implicació i

coordinació de l’artista Claudio Zulián: “Aquesta obra continua els meus

treballs anteriors, que intenten encarar la qüestió de l’exclusió d’imatge:

grans grups de ciutadans que no tenen la possibilitat de crear i comuni-

car imatges pròpies, sinó tan sols de rebre l’allau d’imatges produïdes

pels mitjans de comunicació. Quan ningú dubta que la “bona imatge” i la

“mala imatge” són qüestions polítiques i socials de primera importància

–en un barri, en una ciutat, en el tracte amb els altres– és evident que

l’exclusió d’imatge i en general les exclusions culturals són tan antide-

mocràtiques com les exclusions d’origen econòmic.

El fet que Visions del Carmel sigui una obra artística permet remarcar

els trets simbòlics i afectius propis de la complexitat de l’experiència

quotidiana comuna. Trets que tenen una dimensió política i social

fonamental –com a aspectes de la lliure expressió de grups i perso-

nes– però que sovint són ignorats o instrumentalitzats per «experts»,

«gestors» i «comunicadors»”.

3 4 5

«Visions del Carmel ha volgut  convertir 

el Carmel en lloc d’experiències ciutadanes 

que tinguin els veïns com a protagonistes.»

«És evident que l’exclusió d’imatge 

i en general les exclusions culturals són 

tan antidemocràtiques com les exclusions

d’origen econòmic.»
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potenciar un nou model de ciutadania i les pos-

sibilitats dels diferents àmbits d’intervenció de

les institucions i organitzacions socials en la

seva construcció.

Les actuacions que s’hi van presentar tenien

el factor comú de la no-discriminació i la

voluntat d’establir polítiques integradores

enfront de l’exclusió, amb un ampli ventall de

problemàtiques concretes.

Moltes d’aquestes experiències es plantegen

la coordinació dels diferents serveis municipals

com a estratègia per abordar la creixent deman-

da ciutadana de solucions a la problemàtica

social de la ciutat. En algunes de les actuacions

hi destaca la figura del mediador, que intervé

tant per abordar la resolució de conflictes com

per activar la coordinació dels serveis.

S’han citat una sèrie de dificultats comunes

a gairebé totes les ciutats, com són la coordi-

nació dins dels ajuntaments mateixos i d’a-

quests amb altres administracions, la manca

d’un marc global que contingui les actuacions,

les restriccions econòmiques.

El grup ha fet una sèrie de propostes que

totes les ciutats han de tenir en compte:

1. Les experiències que s’insereixin al Banc

Internacional de Documents de Ciutat Educado-

ra han d’anar acompanyades d’una avaluació

acurada i crítica, que sigui útil a les ciutats que

vulguin posar en marxa actuacions similars.

La cinquena trobada de la Xarxa

Estatal de Ciutats Educadores va

tenir lloc a Còrdova els dies  22, 23 

i 24 de novembre de 2001, amb 

la participació de 62 ciutats. 

El tema de la trobada,

“Perspectives locals davant el

procés de globalizació”, iniciava 

un debat que continuarà 

al congrés de Tampere, que se

celebrarà el juny d’aquest any.
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PERSPECTIVES LOCALS DAVANT EL

L
a Xarxa Estatal de Ciutats Educadores,

que agrupa les ciutats de l’Estat espanyol

que pertanyen a l’Associació Internacional

de Ciutats Educadores (AICE), fa una trobada

cada dos anys per intercanviar experiències i

punts de vista, per elaborar de manera continua-

da el discurs de Ciutat Educadora i per tractar

temes lligats al proper congrés, que en aquest

cas se celebrarà a Tampere (Finlàndia), el proper

mes de juny, amb el tema “El futur de l’educació.

El paper de la ciutat en un món globalitzat”.

La trobada d’aquest any s’ha celebrat a Cór-

dova, la ciutat que des del 1999 era la coordi-

nadora de la Xarxa. Ha constat de tres con-

ferències i tres grups de treball i de debat. Les

conferències de la sociòloga Àngels Duran, del

Centre d’Investigacions Científiques; Ángel

Pérez, catedràtic de Sociologia i Didàctica de la

Universitat de Granada, i l’alcaldessa de Cerdan-

yola del Vallès, Cristina Real –que va exposar

principalment l’experiència de la seva ciutat en

la línia de Ciutat Educadora– van posar l’èmfasi

en la màxima participació ciutadana possible,

en el fet que les actuacions municipals que es

fan tenint en compte els ciutadans resulten edu-

cadores, tot i sense haver-s’ho plantejat d’entra-

da, i en la necessitat d’una acció constant trans-

versal en els governs municipals que permeti

anar esbrinant actuacions educadores en tots

els departaments, que tots estiguin informats

d’allò que fan els altres i que es vagi plantejant

una possible coordinació.

Als grups de treball es van debatre temes

diversos, les conclusions dels quals resumim

a continuació.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER
SUPERAR LA DESIGUALTAT 
Els objectius del grup eren analitzar el feno-

men de la diversitat –de gènere, d’edat,  cultu-

ral, econòmica, etc.–, conèixer les actuacions de

les diferents ciutats respecte del tractament de

la diversitat i la seva capacitat per superar situa-

cions de desigualtat i valorar la necessitat de

LES CIUTATS
TROBEN A CÓRDOVA
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2. L’Ajuntament ha de funcionar com un espai

on s’escolti de manera activa i on es doni res-

postes a les necessitats de la ciutadania. Ha de

rendibilitzar els recursos en favor dels habitants.

3. L’Ajuntament ha d’incorporar clarament el

concepte en el programa de Govern, amb les

corresponents propostes i accions.

NOUS ENTORNS D’APRENENTATGE
Fa més d’onze anys dels inicis del moviment Ciu-

tats Educadores. És, efectivament, un període

de temps no gaire llarg, però suficient per valo-

rar els processos d’avenç en el desenvolupa-

ment de la idea, que es reflecteix en les expe-

riències que s’han presentat als congressos i

que consten al Banc Internacional de Docu-

ments de Ciutat Educadora: unes experiències

majoritàriament escolars que en pocs casos

abracen més d’un departament municipal i que

en molts casos són accions puntuals i aïllades.

Darrerament, sembla que es comença a pro-

duir una inflexió en la tendència i comencen a

donar-se actuacions més globals i fora del sis-

tema escolar, en un moment en què es veu la

necessitat d’obrir-les als nous entorns d’apre-

nentatge i es constata que l’oferta educadora

municipal no ha de tenir com a objectiu substi-

tuir els dèficits del sistema educatiu, sinó anar

més enllà del plantejament escolar.

Per emmarcar actuacions en la línia d’a-

quests nous entorns d’aprenentatge cal posar

en marxa mecanismes de participació en les

ciutats que encara no n’hi ha en els quals els

ciutadans puguin intervenir en les anàlisis, els

processos i les propostes.

Es considera que una manera de potenciar la

transversalitat de l’educació en els diferents

departaments és que tots els regidors assu-

meixin la Carta de Ciutats Educadores i que

s’arribi a acords en la manera d’actuar. D’altra

banda, caldria incloure aquestes actuacions i

els programes on es desenvolupen als plans

estratègics, quan n’hi hagi.

En conclusió, cal potenciar la Xarxa de Ciutats

Educadores amb una coordinació millor, la utilit-

zació de les noves tecnologies i el desenvolupa-

ment de les xarxes temàtiques, que cal ampliar,

i actualitzar la Carta de Ciutats Educadores, atès

que els canvis socials, científics, tecnològics,

econòmics i polítics ho justifiquen.

EL BANC DE DOCUMENTS DE CIUTAT
EDUCADORA I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES XARXES 
TEMÀTIQUES DE L’AICE
Banc de Documents

El Banc Internacional de Documents de Ciu-

tats Educadores conté més de set-centes expe-

riències en la línia de Ciutat Educadora de les

ciutats de l’Associació. Moltes fan referència a

línies polítiques d’actuació, de manera que

mostren la seva pertinença a programes més

globals. Les ciutats de l’Associació duen a

terme, sens dubte, actuacions en la línia de la

Carta de Ciutats Educadores en totes les àrees

municipals, que s’haurien d’incloure al Banc de

Documents per donar una informació completa

d’allò que fa la ciutat. El Secretariat de l’AICE

s’ofereix a donar-hi tot el suport que calgui.

Carta de Ciutats Educadores

S’aposta per l’actualització del contingut de

la Carta de Ciutats Educadores, tot introduint-

hi aspectes que fan referència a la societat de la
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PROCÉS DE GLOBALITZACIÓ

EDUCADORES ES

informació i del coneixement, la sostenibilitat,

els fenòmens migratoris que es produeixen al

món de manera creixent, les noves situacions

locals i globals, i l’impacte de les noves ame-

naces globals a la pau.

Coordinació entre ciutats

Deu ciutats de la Comunidad de Madrid,

sobre la base de l’experiència de coordinació

que han dut a terme entre elles, han proposat

que les ciutats de l’Associació de cada comu-

nitat autònoma es constitueixin en un subgrup

de cada una de les xarxes temàtiques i es

coordinin democràticament per treballar de

manera més ajustada a les característiques i

necessitats de les poblacions. 

Nova ciutat coordinadora de la RECE (Xarxa

Estatal de Ciutats Educadores)

La ciutat de Getafe va ser elegida per coor-

dinar la Xarxa durant dos anys, fins a la pro-

pera trobada. La tasca realitzada per les ciu-

tats de la RECE —que és la xarxa territorial de

l’AICE que té més ciutats— és, sens dubte,

una aportació positiva al conjunt de les ciu-

tats membres de l’Associació Internacional

de Ciutats Educadores.» 

Secretariat de l’AICE 

(Associació Internacional 

de Ciutats Educadores)

«L’oferta educadora 

municipal no ha de tenir 

com a objectiu substituir 

els dèficits del sistema

educatiu, sinó anar més enllà

del plantejament escolar.»
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L’
arquitectura d’Antoni Gaudí constitueix

tot un món al qual es pot accedir des de

nivells molts diferents. 

Les aproximacions a Gaudí que fins ara s’han

fet es poden classificar en quatre apartats:

– Teoria. Llibres que, amb un plantejament i

un lèxic generalment especialitzats, s’han dedi-

cat al Gaudí renovador dels sistemes construc-

tius, el que experimenta amb materials nous i

vells, el que replanteja el concepte d’edifici o

de casa habitable. 

– Art. Estudis que tracten els vessants mor-

fològic, estètic i artístic de l’obra de Gaudí i

tot el que fa referència a les belles arts i als

oficis artístics. 

– Turisme. Guies, de qualitats i nivells molt

diferents, que sovint banalitzen la vida i l’obra

de Gaudí.

– Hagiografies. Biografies que es limiten a

definir l’arquitecte com un heroi nacional o

com un home de comunió diària. 

Veiem, doncs, que hi ha molts aspectes i

camps en els quals encara cal aprofundir, i el

de l’educació és un d’ells, perquè les grans

possibilitats pedagògiques que Gaudí ofereix

han estat negligides fins ara. La seva vida i la

seva obra, però també la seva època, el seu

pensament, la seva manera de treballar, el seu

interès per la natura, la novetat dels seus sis-

temes constructius..., són aspectes que ens

permeten estudiar una figura pluridimensional

que, al meu entendre, encarna l’esperit de la

modernitat, tot i el llast que suposaven els

corrents precedents.

Un estudiós veterà de l’obra de Gaudí, el pro-

fessor Bassegoda Nonell, director de la càtedra

consagrada a l’arquitecte, considera que “l’in-

fant que veu Gaudí s’hi sent atret immediata-

ment. Jo sempre he dit que, a Gaudí, l’entenen

millor els infants i els profans que els arquitec-

tes”1, una afirmació que és producte de l’expe-

riència i que pot resultar una exageració per a

tots aquells que no creuen que només el contac-

te directe amb les obres d’art produeix una

vivència intensa i perdurable. Per aquest motiu,

volem animar els mestres a treballar Gaudí

amb els escolars. No es tracta que aquests
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«No endebades, Gaudí sempre

va ser teoria i pràctica,

manualitats i pensament,

intuïció i raó.»

PROPOSTES PER AL 2002

facin anàlisis aprofundides sobre els procedi-

ments constructius o la complexa geometria

que els sustenta, sinó de deixar-se seduir pels

colors, els signes i els símbols, per les formes i

els espais, amarar-se de l’obra de Gaudí fins a

poder fer una associació d’idees amb els refe-

rents naturals o amb altres immobles coetanis.

Aquesta lectura primigènia dels escolars,

allunyada de tot allò que s’ha dit sobre Gaudí,

és la que els permetrà forjar-se un pensament

propi i els transformarà en còmplices de la

seva obra. Una manera de procedir que, d’altra

banda, és molt pròxima a la manera de fer de

Gaudí, que defensava que “ser original és

atansar-se als orígens”, proclamant que calia

desfer-se de tots els coneixements balders

que la cultura ha anat acumulant per situar-se

en un punt de partença des del qual estudiar

les coses, amb l’ajut únicament de les desco-

bertes personals. 

SENTIR I 

El primer que cal evitar a l’hora de valorar

Gaudí és situar-lo dins d’un determinat corrent

estilístic —eclèctic o neoclàssic en la primera

època i modernista o noucentista en la seva

maduresa—, perquè, si observem atentament la

seva obra, comprovarem que no és ni una cosa

ni l’altra. Gaudí no va participar d’un determinat

isme, ni va ser impulsor ni epígon d’una tendèn-

cia. La seva manera d’abordar l’art, el disseny i

l’arquitectura respon a un mètode que pretén fer

tabula rasa del feixuc bagatge de tècniques 

i estils que suportava l’arquitectura, per projec-

tar uns edificis que estructuralment, formalment

i funcionalment responguessin a les necessitats 

i avenços del seu temps.

Per fer una anàlisi objectiva de Gaudí, a més

de conèixer els seus orígens familiars, la seva

estreta relació amb el Camp de Tarragona o el

seu interès i curiositat per la

L’autor de l’article, amb una 

llarga trajectòria professional

vinculada al món de l’art, 

va acceptar el comissariat 

de l’Any Internacional Gaudí 

per apropar l’arquitectura 

de Gaudí a tots els públics.
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«L’infant que veu Gaudí 

s’hi sent atret immediatament.

Jo sempre he dit que, 

a Gaudí, l’entenen millor 

els infants i els profans 

que els arquitectes1.»

ENTENDRE GAUDÍ

flora, la fauna i la gea, cal tenir presents els

dos pols que van determinar la seva formació.

D’una banda, el món dels oficis, après al cos-

tat del seu pare, calderer, afinador de mesures

de l’Ajuntament de Reus i destre en el tracta-

ment dels metalls, i, de l’altra, la seva forma-

ció acadèmica, rebuda en una escola d’arqui-

tectura, que s’acabava de fundar i que

pretenia situar aquesta especialitat en el

mateix nivell en què es trobaven les enginye-

ries —potser aquí cal recordar que fins a

aquell moment els responsables d’arquitectu-

ra eren els mestres d’obres. Per tant, l’origen

de la manera de fer de Gaudí i la base del seu

pensament cal buscar-los en el punt de troba-

da entre els oficis i els estudis superiors. No

endebades, Gaudí sempre va ser teoria i pràc-

tica, manualitats i pensament, intuïció i raó,

un deliberat anar i venir entre l’homo faber i

l’homo sapiens.

Sigui per una acceptació teista de la creació,

sigui perquè participava dels corrents natura-

listes i organicistes de l’època o perquè les

ciències de la naturalesa li oferien unes eines

d’anàlisi més interessants des del punt de

vista estructural i morfològic, Gaudí va buscar

en l’anatomia, en la geologia i en la botànica

uns models geomètrics, constructius i formals

que, d’una manera lliure però pràctica, trans-

portà als seus dissenys i a la seva arquitectu-

ra. I és aquesta la seva aportació a l’arquitec-

tura. Quan la majoria dels seus coetanis no

inventaven res i acceptaven sense objecció

l’arquitectura historicista i eclèctica que es

practicava des del Renaixement (de trets

orientals, musulmans, neoclàssics o neogò-

tics), Gaudí es va desprendre de les tradicions

formals i constructives per transformar-se en

un home de recerca, en un experimentador, que

ho basava tot en l’assaig i la prova. Uns plante-

jaments innovadors que van obrir les portes a

l’arquitectura del segle XX i que proposen noves

solucions, nous materials, noves formes de vida

i, fins i tot, d’organització social. 

Gaudí, doncs, pot ser abordat des de molts

punts de vista, per la qual cosa, des d’una

perspectiva escolar, es converteix en una font

inesgotable de temes a desenvolupar, d’entre

els quals, basant-me en l’experiència d’explicar

Gaudí durant els últims deu anys, voldria citar-

ne alguns:

· Gaudí: personatge clau en el trànsit renai-

xença – modernisme – avantguardes. 

· Context històrico–social: burgesia, la

Febre d’Or, patronals, moviment obrer, Set-

mana Tràgica. 

· Innovacions tècniques de l’època: electrici-

tat, gas, ràdio, fotografia, cinema, trens, autmò-

bils, dirigibles, submarins, etc.

· Clients de Gaudí: la Cooperativa Obrera

Mataronense, alta burgesia, Església. 

· Idees urbanístiques: Cerdà – Eixample

(trama reticular) versus Gaudí – Parc Güell

(ciutat–jardí).

· Models procedents dels regnes mineral, ani-

mal i vegetal (sistemes de cristal·lització, forma

de les muntanyes, ossos, closques, animals

marins, flors, fulles, arbres, etc.).

· Geometria de les estructures naturals:

observació de l’anatomia, cossos fibrosos,

joncs, canyes, ossos per explicar les superfí-

cies reglades i guerxades (conoides, parabo-

loides, hiperboloides i helicoides). 

· Pràctica del sistema científic: assaig, error i

troballa. Proves de llum, proves de so, proves

de resistència, manipulació de fotografies,

emmotllaments, maquetes, càlculs polifunicu-

lars, dibuix de catenàries.

· La passió de Gaudí pels oficis: manyans,

fusters, vidriers, ceramistes, guixaires, etc.

(enginy i habilitat manual).

· Des de la volta catalana fins a les superfí-

cies sinuoses.

· Columnes de granit, basalt i pòrfir. Tres

colors, tres resistències.

· Espais i llum: cúpula del Palau Güell, sala

hipòstila del Parc Güell, església de la Colònia

Güell, nau central del Col·legi de les Teresia-

nes, sales i passadissos de la Pedrera. 

· Signes, símbols i referències (religioses i

mitològiques): creu de quatre braços, creu de

Sant Andreu, alfa i omega, peix, crismó,

hosanna, al·leluia, l’Atlàntida, el jardí de les

Hespèrides, el temple grec, etc.

· El Gaudí tàctil: maons, marbres, pedres,

ceràmica, estucats, pintura, guix, fusta, lava,

reixes, vidres, etc. 

· L’amistat de Gaudí amb Verdaguer, Mara-

gall i Torras i Bages.

· Gaudí, Prat de la Riba i les Bases de Manresa.

· El Gaudí de les sentències recollides pels

seus deixebles, que parla del diví i de l’humà,

de l’art i la ciència, del nord i del sud, de la

geometria i de la llum...

· Gaudí vist pels ninotaires. Acudits satírics.

Diaris i revistes de l’època.

Un repertori d’opcions que podria fer-se infi-

nit i que abraça des de la dimensió més cere-

bral fins a la més sensorial, cosa que permet

parlar de Gaudí en tots els cicles escolars, per-

què per apropar Gaudí als infants no cal fer

distincions entre grans i petits o entre estu-

diants de ciències i lletres, només s’ha de tenir

clar que el que cal és estimular el plaer d’a-

prendre veient, tocant i descobrint. I és que

l’acte de pensar no es pot ni s’ha de separar de

l’acte de sentir, ja que el sentiment intensifica

el pensament. En un món on s’ha donat total

protagonisme a la raó no hem de marginar el

pathos. I en aquesta feina ens serà molt útil

Gaudí, perquè la seva personalitat i obra són el

resultat d’aquesta dualitat —entendre sentint,

sentir entenent. I és que la lògica dels concep-

tes va unida a la lògica dels afectes. 

Daniel Giralt-Miracle

Comissari general de l’Any Internacional Gaudí 

1 Entrevista a Joan Bassegoda. Crònica d’Ensenyament,

núm. 47 Barcelona. Juny 1992, p.12-14
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El nen digital quin home serà?

Els nens que fan anar molta tecnologia seran capaços de fer

més d’una cosa alhora. Seran éssers multifuncionals... Cosa

que sempre han sigut les dones!

Això, això. Es feminitzaran ells?

Limitem-nos a esperar que aconsegueixin fer una truita, vigi-

lar el nen, sentir la ràdio i concebre les grans línies d’un projec-

te, tot alhora. Si els homes es converteixen en éssers multifun-

cionals, estaran més dotats per compartir feines. A vegades

passen miracles!

Desapareixeran les aules i apareixeran els mestres virtuals?

No hi ha res que pugui reemplaçar el paper de la figura

d’un adult intel·ligent que ajudi els nens a desenvolupar els

seus potencials. 

Si d’adult no està cremat, com sol passar, potser sí.

Miri, sovint posem els professors en situacions impossibles.

Els temes que insistim que ensenyin els professors no són inte-

ressants ni rellevants per als alumnes. No els utilitzaran mai! I

no hi ha res pitjor que ensenyar una cosa que tant alumnes

com professors saben que no té sentit. A sobre, avui els nens,

educats per escollir i no per acatar, ho accepten pitjor. (...)

Com ha de ser l’escola ideal?

S’hauria d’organitzar amb l’únic objectiu de treure el màxim

partit de cada nen. A la nostra cultura occidental, l’escola ten-

deix a concentrar-se en les debilitats dels nois, no en les seves

fortaleses. Si es construeix la confiança del nen, és més fàcil

ajudar-lo en el que va fluix.

(Entrevista de Núria Navarro a Angela McFarlane 

apareguda a El Periódico de Catalunya, 

el 8 de març del 2002)

HEM LLEGIT...

Entrevista: Angela McFarlane. 

Experta en educació 

(Londres, 1957. Biòloga. Catedràtica 

d’Educació de la Universitat de Bristol)

El fantasma de la revàlida va encendre ahir els estudiants.

Angela McFarlane, experta britànica en matèria educativa,

coincideix amb ells quan diu que els exàmens no avaluen el

que de debò importa.

Animi’s i digui-li alguna cosa al Govern d’Aznar.

Hauria d’entendre què és el que té valor en educació. Els

exàmens pregunten el que l’alumne ja sap. I l’important no és

el que sap, sinó com ho sap. Fins i tot importa comprendre com

ho sap. (...) Qui creu que ha après només està preparat en el

passat. Però el món modern canvia i s’ha d’estar preparat per

continuar aprenent. L’examen concebut com el buidat en un

paper en blanc no és el mètode per valorar si el jove és un bon

aprenent o no.

És que vostè, al damunt, defensa el valor educatiu 

dels videojocs.

No tots en tenen! Els videojocs que inclouen la simulació de

l’aventura plantegen desafiaments que requereixen molt d’es-

forç, però no tant com per deixar-los córrer. Quan aprenen a

resoldre problemes, els nois desenvolupen habilitats sofistica-

des. I com que estan motivats, perseveren en la solució del

problema. Però és que hi ha més.

Què més?

Requereixen compartir certes coses amb els amics. Aprenen

a negociar. Això és importantíssim. Perquè, davant d’altres

experiències tecnològiques, com la televisió, en què es mos-

tren passius, els videojocs comprometen. (...)
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LECTURA

Verónica Bronstein y Ricardo Vargas

Niños creativos

RBA Libros. Barcelona. 2001

Com podem estimular la creativitat dels nens i les nenes? Aquest

llibre proposa idees i consells pràctics per fomentar l’adquisició

de coneixements, estimular l’activitat, la curiositat i la participa-

ció, i desenvolupar el potencial dels més petits.

Els autors defineixen la creativitat com la capacitat humana per

prendre decisions davant de necessitats, problemes o situacions

desconegudes, d’una forma nova i original.

Dibuixar, ballar, actuar, construir o inventar històries són mani-

festacions de la creativitat infantil. Però la creativitat no és només

això: ser creatiu va molt més enllà.

En el passat la creativitat s’associava a la genialitat: una capa-

citat que li ve donada a la persona, fonamentalment, per raons

genètiques. Malgrat que avui aquest plantejament encara sobre-

viu com a tòpic, es parla més de la creativitat com una capacitat

pròpia de tots els éssers humans, que convé estimular des dels

primers moments de la vida.

Verónica Bronstein i Ricardo Vargas prevenen famílies i mes-

tres tant de la sobreestimulació com de la manca d’estimula-

ció. Donat que la creativitat es manifesta, sobretot, en la presa

de decisions, és fonamental deixar que l’infant experimenti en

un ambient de llibertat.El desenvolupament de la creativitat es 

converteix en un dels reptes de l’educació del present. No

podem oblidar que d’ella depenen capacitats tan importants

com la sensibilitat i la curiositat: factors bàsics per estar en

condicions d’aprendre al llarg de tota la vida.

CONVOCATÒRIES

Taller: Integració lingüística d’immigrants

Ponents de Suïssa, Alemanya i Espanya presentaran projectes

d’integració lingüística de persones estrangeres que s’han rea-

litzat als seus països. L’objectiu és intercanviar idees i expe-

riències, i debatre problemes i solucions. Les intervencions es

traduiran de l’alemany al castellà. Els participants rebran la

documentació completa. 

El taller tindrà lloc en el marc de les I. Jornades d’Immigració a

Europa, que organitzen el Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona i els instituts de cultura estrangers. Dia: dissabte 27

d’abril, des de les 10 fins a les 14 h. Lloc: sala d’actes del Goet-

he-Institut (c/ Manso 24-28, 08015 Barcelona). 

Podeu confirmar l’assistència trucant al telèfon 93 292 60 06

abans del dia 10 d’abril. www.goethe.de/barcelona
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Tertúlia cafè:  

Joves, rebels amb causa

A la tertúlia Lluna verda de març, que

porta per títol La coeducació al segle

XXI: feminitats i masculinitats, el Pro-

jecte d’Educació en Valors de l’Institut

d’Educació presentarà algunes de les darreres publicacions

que han aparegut sobre el tema.

Dijous, 21 de març de 2002, a les 18 h a la Sala d’actes de l’Ins-

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

confirmació al telèfon 93 402 36 63, abans del 19 de març.

Tertúlia cafè: El segle XX en primera persona

A la tertúlia Lluna verda d’abril es presentarà un nou llibre de

Ciències Socials: El segle XX en primera persona. Es tracta d’un

crèdit comú per a 4t d’ESO, que intenta superar  les limitacions

de la majoria de llibres de text d’aquesta àrea de coneixement,

en considerar l’àmbit familiar com a escenari i motor de totes

les activitats humanes. La majoria de la població –i molt espe-

cialment les dones– recuperen així el protagonisme dels esde-

veniments històrics. Encarnación Hidalgo, coautora del llibre,

conduirà el diàleg vers una nova mirada per a l’ensenyament i

l’aprenentatge de les ciències socials. 

Dijous, 25 d’abril 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 23 d’abril.

ELS I LES QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Alejandro Ruíz de Azúa. Director del CEIP N-I de Pràctiques 

AMPA de La Sedeta

Ane Pereira.  Secretària de l’Escola 

de Música Municipal Andrés Isasi de Getxo

Daniel Giralt-Miracle. Comissari general de l’Any Internacional Gaudí 

Elisabet Ponce. Secretaria Tècnica de Carmel Amunt

Fòrum L’Escola i La Ciutat

Ignasi García de la Barrera. Institut d’Educació

Iñaki Azcona. Mestre del CEIP N-I de Pràctiques

Isidre i Quim. Professors de l’IES Joan Fuster

Joel i Pablo. Alumnes del CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Joxean Llorente. Director de l’Escola 

de Música Municipal Andrés Isasi de Getxo

Laura B. i Laura L. Alumnes de l’IES Joan Fuster

Pilar Pavón. Equip Pedagògic de l’Institut de Formació Online

Roser. Mestra del CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Secretaria del Consell Escolar Municipal

Secretariat de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

Victòria. Membre de l’AMPA del CEIP Dolors Monserdà-Santapau

Xavier. Delegat de l’AMPA a la Comissió de Menjador de l’IES Joan Fuster
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