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EULÀLIA

L’enterrament de l’Eulàlia Bota em va colpir profundament. No va ser per-
què la conegués d’una manera especial; ella havia estat per a mi la com-
panya del Josep, i només a través d’ell i d’altres companys de feina fou

que vaig anar seguint la seva malaltia. De fet, probablement, si ella no hagués
emmalaltit mai no hauria anat a raure a aquesta reflexió.

Va ser a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat de 2001, crec, que la vaig veure per darre-
ra, i potser única, vegada. Sobtava el color terrós de la seva cara, com diu la Mari-
na, però emetia una estranya energia que la feia sobresortir per damunt de tot-
hom. Era la que més reia, la que més ens renyava, la que més acariciava amb la
seva mirada. Llavors, em va provocar un sentiment de proximitat molt estrany. La
tendresa dels seus ulls m’atrapava, i tot i que no vam creuar més de dues o tres
frases, em va confortar la sensació que, per davant de tot, dipositava una mena
de confiança en mi. Sense qüestionament, sense pors, sense condicions.

Probablement, tot i la seva joventut, l’Eulàlia formava part d’aquest gran grup de
dones, i alguns homes, persones immenses que van educar la nostra generació,
que van inventar la nostra llibertat en les hores robades al son. Segurament, ella
era excepcional, amb aquella energia que –expliquen- la feia incansable, però val
a dir que fou tot un moviment que va treure el nostre país de les tenebres i li va
donar a la infantesa un motiu millor per viure i uns valors per anar pel món, dipo-
sitant en nosaltres aquella mateixa confiança.

L’altre dia, enmig de la gentada, em vaig adonar de la gran quantitat de persones
que van fer aquesta tasca. Mirava al meu voltant i veia cares conegudes, moltes
de les quals devien passar per l’escola, la meva escola; d’altres les he anades
acumulant al llarg dels anys. Me’n deixaria un munt si intentés relacionar-les
totes, persones amb un aire especial, aquella guspira als ulls que fa que les vegis
diferents i que les identifiquis com a grup. I gairebé totes dones; dones senceres,
molt fermes, sovint amb la cara prima, fins i tot severa, el cabell tallat com no el
duia ningú llavors, modern d’una altra època, amb bosses enormes que descom-
pensen l’esquena i arruguen la jaqueta i és igual, dones que encara fumen com si
trenquessin convencions, dones que van construir el futur i que mai van voler
pujar enlloc. Van fer la feina grossa, l’esforç constant, amb gran tenacitat, amb
tot el convenciment. Van creure, i van canviar el món.

I ara que comencen a marxar, prematurament, m’adono que tot i que gairebé mai
han agafat un micròfon ni han pujat a la tarima, és la seva veu la que més profun-
dament em ressona, tornant del passat per apuntalar el futur.

Gràcies. 

Eva Martínez-Picó
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Estimar. Ser estimat. No oblidar mai

la pròpia insignificança. No acostu-

mar-se mai a la violència i a la vulgar

incongruència de la vida al teu vol-

tant. Buscar l’alegria en els llocs més

tristos. Perseguir la bellesa fins el

seu amagatall. No simplificar mai el

que és complicat, ni complicar el que

és senzill. Respectar la fermesa i la

decisió, però mai la força. I per sobre

de tot, observar, provar i aprendre

dels errors. No mirar mai cap a l’altre

cantó. I mai, mai, oblidar.

Arundhati Roy

El final de la imaginació
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JORNADA DE VAGA CONTRA LA LLEI DE QUALITAT
El passat 29 d’octubre es va viure la jornada de vaga de l’ensenyament
contra la Llei de Qualitat. Les xifres de participació a Catalunya, segons
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, van ser del 70 % entre
els mestres de primària i del 60% en els de secundària. Segons les
mateixes dades, el seguiment de la vaga va ser quasi total en les esco-
les públiques i va arribar només al 30% en els centres privats.  

GUIA PER A UNA PÀGINA “WEB” ESCOLAR
Evaristo González, professor de llengua castellana a l’institut d’educació
secundària Torre del Palau de Terrassa ha realitzat un estudi titulat “La
comunicació global en l’educació”, on analitza l’ús de les noves
tecnologies a les escoles. González es va dedicar a buscar les virtuts i
mancances de les pàgines web que més de 1.300 centres educatius
tenen a través de la XTEC, la xarxa telemàtica educativa de la
Generalitat. Arran de l’estudi, aquest mestre de secundària va decidir
crear en format web una proposta de metodologia anomenada, “La web
escolar, eina de comunicació exterior del centre”, per elaborar els
continguts d’una pàgina web escolar. El treball es pot consultar a
Internet i va ser premiat pel portal educatiu de l’ajuntament de Terrassa.
Per a més informació: web.terrassa.org/web-pame/eduterrassa

96 ESCOLES ES COMPROMETEN AMB LA SOSTENIBILITAT
Un total de 96 escoles de Barcelona (78 públiques, 17 concertades i una
privada) han demostrat el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi
ambient després d’adherir-se a l’Agenda 21 escolar, una iniciativa que
agrupa diferents associacions, empreses i l’Ajuntament.  Durant el curs
passat, 69 escoles van participar en l’Agenda 21 amb projectes per
afavorir l’ús de l’energia solar, la mobilitat sostenible i la reducció del
soroll a la ciutat. El programa Agenda 21 té per objectiu fer del món un
lloc més habitable i fer front als problemes de la Terra com ara la
contaminació, l’exhauriment de recursos i la destrucció de la diversitat
de la vida. Per a més informació:
Centre de Recursos Barcelona Sostenible 
Nil Fabra 20. 08012 Barcelona. Tel. 932 373 804
www.bcn.es/agenda21 · agenda21escolar@mail.bcn.es

“COMUNICAR I EDUCAR” A LES III JORNADES DEL PEC
Els dies 5,6 i 7 de novembre es van celebrar al World Trade Center de
Barcelona les III Jornades Tècniques del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) amb el nom de “Comunicar i Educar”. En les jornades es va obrir
un debat al voltant de l’educació i els mitjans de comunicació.  Es va
discutir sobre el paper dels media que constitueixen un referent
cultural de primer ordre per la seva capacitat de crear opinió, i que
tenen una funció decisiva en l’educació de la ciutadania.  La conferència
a càrrec de Joan Majó, assessor de la Comissió Europea i president del
European Institute for the Media, amb el títol de “Societat de la
informació: educació i participació democràtica”, va tancar tres dies de
debat i reflexió al voltant de comunicar i educar. 
Per a mes informació: www.bcn.es/educacio

notícies

194 NOVETATS EN EL PROGRAMA 
D’ACTIVITATS ESCOLARS 2002-2003
El Consell de Coordinació Pedagògica, que impulsa l’Institut d’Educació
en col·laboració amb 88 entitats i institucions, ha programat 194 noves
activitats escolars per al curs 2002-2003. El total d’activitats programa-
des és de 2.190. 
L’objectiu és complementar l’aprenentatge dels escolars amb activitats
que abasten un ampli espectre temàtic. Cal destacar, aquest curs, la
incorporació al Consell del Museu de la Ciència, el Cibernàrium i Ende-
sa, cosa que permet augmentar l’oferta d’activitats dins l’àmbit científic
i tecnològic. El programa d’activitats escolars va registrar durant el curs
passat un total d’1.322.173 visites.
Per a més informació:
www.bcn.es/educacióM
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EL JOC DE LES RAJOLES D’ANTONI GAUDÍ
Oriol Comas i Jep Ferret van pensar en un joc que expliqués algun
aspecte de l’obra d’Antoni Gaudí, dins de la commemoració de l’Any
Gaudí. El febrer passat van crear un joc amb les rajoles del Passeig de
Gràcia, per a qualsevol nombre de jugadors i per a qualsevol persona a
partir de 8 anys. És un joc ràpid, agradable i amb una miqueta
d’estratègia. Amb l’ajuda de Francesc Pernas, arquitecte, van decidir
produir El joc de les rajoles de Gaudí, que ja es pot adquirir a la Pedrera
i a la botiga de Turisme de Barcelona a la plaça Catalunya.
Per a més informació: www.gaudipanot.com

CINEMA I DRETS DELS INFANTS
Del 18 de novembre al 3 de desembre se celebra un cicle de cinema
dirigit a l’alumnat de les escoles i que té com a eix la defensa dels
drets dels infants. Les pel·lícules que es poden veure al Cinema París
són: Els fills del bufador de vidre (Anders Gröns, 1998), els dies 22 i
25 de novembre per a cicle mitjà; Ni uno menos (Zhang Yimou, 1999),
els dies 26 i 27 de novembre per a cicle superior; ¡No me vengas con
historias! (VV.AA), els dies 28 i 29 de novembre per 1r cicle d’ESO; i
De  xerranques i nenes (Marquise Lepage, 1999), els dies 2 i 3 de
desembre per 2n cicle d’ESO.
Per a més informació i inscripcions:
Institut d’Educació·Plaça Espanya, 5.
Tel. 934 023 663
imebatenció@mail.bcn.es

RECONEIXEMENT AL CEIP M AVILLAR CHAVORROS 
La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, en el marc de les
Jornades de Cultura Gitana celebrades el dies 23, 24 i 25 d’octubre, va
fer un especial reconeixement a l’escola municipal Avillar Chavorros per
“la seva labor decidida i constant en l’educació infantil i juvenil dels
nens i nenes gitanos del barri de Can Tunis”. D’aquesta manera la
Federació explicita l’agraïment a la tasca duta a terme per aquesta
escola al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, conjuntament amb la dels
centres educatius Chavorrillos i Xavó Xaví. 
www.bcn.es/avillarchavorros

EUROPA COM A ASSIGNATURA AL CCCB
Com fer que els europeus coneguem millor la història i la cultura del
continent? Com hem d’ensenyar Europa a les escoles? Quina és la
història cultural comuna entre tots els europeus i què ens diferencia?
Amb el desig de trobar respostes i d’iniciar un debat sobre Europa i
educació, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organitza,
amb la col·laboració de la Fundació Collserola, un cicle de conferències
durant els mesos de novembre i desembre. Les conferències estaran
protagonitzades, entre d’altres, per Peter Burke –catedràtic d’Història
de la Universitat de Cambridge– ,  Steven Erlanger –corresponsal del
The New York Times a Europa– i Bronislaw Geremek –catedràtic de
Civilització Europea del College of Europe a Varsòvia–
Per a més informació i inscripcions:
CCCB (Oficina de cursos) · Montalegre, 5. 08001 Barcelona
Tel.9333 064 133 · Fax. 933 014 254
www.cccb.org · cursos@cccb.org



tres finestres i els balcons de les cases era
mínima, cosa que ocasionava problemes cons-
tants, que ara ens fan somriure però que ales-
hores ens amoïnaven força. És comprensible
que des del primer moment les respectives
comunitats educatives de primària i secundà-
ria comencessin una lluita per aconseguir de
les autoritats municipals i autonòmiques edifi-
cis dignes i definitius.

LLUITES I MOBILITZACIONS
L’Esplai, l’any 1981, havia arrencat de l’Ajunta-
ment la promesa de la construcció imminent
de l’escola nova en un solar entre els carrers
Porta, Andratx i Maladeta, i, poc després, al
desembre de 1982, la directora general de bat-
xillerat, la Sra. Carme Laura Gil, ens deia per
carta que s’havia inclòs una partida pressu-
postària destinada a la construcció del nou
centre en els antics terrenys dels tallers de la
Renfe, al costat de la Meridiana, pels voltants
del carrer Piferrer i del Cementiri. Aleshores,
allà a penes hi havia cases i el carrer Piferrer
es perdia entre giragonses on hi havia una
fàbrica lletera i uns camps oberts on pastura-
ven les mules i els cavalls dels carros dels gita-
nos que hi acampaven.

Però una cosa eren les promeses i una
altra els fets: les promeses trigaven molt a
materialitzar-se. La frustració que això gene-
rava va provocar un seguit de mobilitzacions
de professors, alumnes i pares que va culmi-
nar en una tancada a l’Institut durant el curs

Ara fa 25 anys (1977-2002)  que va

començar la història de l’Institut

Valldemossa. 25 anys de somnis,

de treball, de lluita i de projectes.

Mirant al passat, però sense

oblidar el futur, l’actual director de

l’IES Valldemossa, Francesc

Ibáñez, descriu sota la seva visió

personal alguns dels fets que han

marcat la vida del centre. Aquest

article està extret d’un dels

capítols del llibre que s’ha editat

amb motiu del 25è aniversari.
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L’IES VALLDEMOSSA CELEBRA AMB

ESTIMA EL SEU ANIVERSARI

25 ANYS DE MEMÒRIA
I PERSONALITAT

La història de l’IES Valldemossa comença
al setembre de 1977, el primer curs
acadèmic com a centre públic d’ensen-

yament secundari. Abans havia estat, però,
una acadèmia privada, el Col·legi Esplai, que
impartia ensenyaments de preescolar, EGB,
BUP i FP. L’edifici es trobava (i encara hi és)
en el barri de Porta, entre els carrers Deià i
Valldemossa.

Davant de la possibilitat de tancament del
col·legi, i a causa de la greu manca de places
escolars, l’any 1976 el Ministeri, pressionat
pels pares, va comprar aquell edifici. Naixia
l’“Instituto Nacional de Bachillerato C/. Deyá-
Valldemosa”: així va ser com ens va batejar el
Ministerio! El nom escurçat de Valldemossa va
acabar per imposar-se, de manera que, quan
uns anys després es va plantejar donar a l’Ins-
titut el nom d’una personalitat històrica, ens
havíem afeccionat tant a aquell nom que ho
vàrem desestimar.

La intenció era que aquell edifici albergués
només estudiants d’allò que ara en diem batxi-
llerat, però que aleshores s’anomenava BUP i
COU. Pel que fa a l’EGB (l’actual primària), la
intenció era extingir-la gradualment a mesura
que els alumnes matriculats al Col·legi anessin
acabant els estudis, però els pares dels alum-
nes de primària no van acceptar-ho i, tot
negant-se a l’extinció de l’EGB, van decidir llui-
tar per la creació d’una escola d’EGB pública
que donés continuïtat als estudis de primària
del Col·legi Esplai: començava la lluita per la
creació de l’actual CEIP Splai.

Així doncs, el curs 1977-78 (ara fa 25 anys!) va
començar en un edifici compartit entre una
escola de primària i un institut. 

A més de la seva petitesa i atrotinament, la
característica principal d’aquell edifici era la
proximitat enganxosa amb els habitatges del
costat. La seva petitesa contrastava amb els
alts blocs de pisos. La separació entre les nos-

«Igual que per a molts dels
meus companys i companyes,
l’Institut ha estat més que un
lloc de treball: la seva història
és també la nostra història.»      



Generalitat es va fer càrrec de l’ensenyament,
vam passar a ser un IB (institut de batxillerat); a
partir d’ara, seríem un IES (institut d’ensenya-
ment secundari).

En aquest sentit, un fet decisiu per al Vallde-
mossa va ser el canvi en el mapa escolar.
Quan, durant el curs 1995-96, ens van propo-
sar el nou mapa escolar, vàrem comprovar que
el Valldemossa havia estat segregat de les
escoles de Sant Andreu. Tant nosaltres com el
CEIP Mestre Gibert no ho vàrem acceptar i
vàrem aconseguir una rectificació perquè totes

les escoles que regularment ens havien enviat
alumnes, tant si eren de Porta com de Sant
Andreu, ho poguessin continuar fent. No
demanàvem excloure ningú, sinó no ser exclo-
sos nosaltres. L’èxit de la petició, que tenia el
suport de la Direcció i l’AMPA del CEIP esmen-
tat, varen marcar una fita en el futur del nostre
centre, una de les característiques del qual és
ser un institut de Porta i de Sant Andreu. La
personalitat del Valldemossa ho reflecteix
d’una manera positiva.

L’arribada de l’ESO va suposar al nostre
Institut, com a tot arreu, un sotrac enorme.
Ens havíem d’adaptar al nou tipus d’alumnat i
ho vam fer des del primer moment, i amb
ganes, malgrat l’escepticisme que ens susci-
taven, i encara ens susciten, alguns dels
aspectes de la Reforma. 

Des d’aleshores, no solament hem fet tots els
deures previstos (RRI, PAT, PEC, PL, PCC...), sinó
que hem anat més enllà, amb l’aprovació, per
una part, d’un Pla Estratègic que reuneix expe-
riències pedagògiques molt arrelades al centre,
com “L’has llegit aquest?” o “Explica-m’ho!”, i
el foment de les habilitats discursives, de rela-
ció i de raonament, i, per una altra part, la posa-
da en marxa del projecte Orator per ensenyar
algunes matèries en llengua anglesa.

Per a mi, igual que per a molts dels meus
companys i companyes, l’Institut ha estat més
que un lloc de treball: la seva història és també
la nostra història. 

Francesc Ibáñez i Melià
Director de l’IES Valldemossa 

1984-85, acompanyada d’altres accions.
Arran d’aquestes accions, al gener de 1985 la
directora general tornava a confirmar per
escrit que als terrenys de la Renfe es cons-
truiria en una primera fase un institut de FP
(l’actual IES Meridiana) i, més tard, un insti-
tut de batxillerat: el nostre.

L’escola Splai va marxar al nou centre a l’inici
del curs 1986-87. Com que disposàvem de tot
l’edifici, vàrem habilitar espais per a seminaris i
despatxos: o bé no ens crèiem les promeses de
la marxa imminent a l’edifici que s’estava cons-
truint, o bé estàvem delerosos de tenir tot allò
que tenen els instituts normals. 

Finalment, el curs 1987-88 es va produir el
trasllat a l’edifici dels terrenys de la Renfe cons-
truït per albergar un institut de formació profes-
sional, on s’havien de traslladar algunes de les
branques del Patronat Ribas. Era, doncs, una
ubicació provisional mentre esperàvem la cons-
trucció de l’institut de batxillerat.

El Valldemossa, en la seva nova ubicació,
s’atansava una mica més al barri de Sant
Andreu i va augmentar el nombre d’alumnes
procedents de l’altra banda de la Meridiana,
especialment a partir del curs 1989-90, quan
l’Extensió Atenea va ser incorporada al nostre
Institut (els alumnes, però també el material
de laboratori i els llibres de la biblioteca). L’A-
tenea tenia una vinculació amb l’escola de la
qual havia sorgit el futur CEIP Mestre Gibert, la
qual cosa preludiava futurs lligams. Amb tot,
va ser durant aquell curs quan el Valldemossa
va tenir més grups en tota la història, vint-i-
dos. Tants grups ens va obligar a habilitar com
a aules espais concebuts com a tallers.

CANVIS
Amb el trasllat al nou centre apareix un dels
problemes que ens han acompanyat des d’ales-
hores: el problema de l’entorn. Per una part, no
hi havia ni carrers, per una altra, quan plovia era
un drama. Des d’aquell 1987, les successives
juntes i AMPA han batallat davant de les autori-
tats perquè es dignifiqués l’entorn (enllumenat,
urbanització dels carrers i del parc, recollida
d’escombraries, etc.). S’ha avançat molt, però,
evidentment, queda molt per fer.

Finalment, al setembre de 1991 va tenir lloc el
segon i definitiu trasllat: ens vam traslladar a
l’edifici actual, el qual havíem vist com s’anava
aixecant a poc a poc. Indubtablement, és el
millor de tots: ampli, ben il·luminat, amb aules
grans, funcional i arquitectònicament molt bell.
Dissenyat per Maria Pilar de la Villa, va ser fina-
lista dels premis FAD d’arquitectura i interioris-
me de l’any 1991.

Un dels canvis més importants ocorreguts en
la història del Valldemossa és un fet general: l’i-
nici de l’ESO i del batxillerat. Primer que res, la
LOGSE va comportar el canvi de nom: la nostra
escola, l’any 1977 era, tal com hem dit, un Insti-
tuto Nacional de Bachillerato; després, quan la
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«Les promeses d’un nou
edifici trigaven molt a
materialitzar-se. La
frustració va provocar un
seguit de mobilitzacions de
mestres, alumnes i pares i
mares que va culminar en
una tancada a l’Institut
durant el curs 1984-85»

EL LLIBRE DELS RECORDS
Amb motiu de la commemoració del 25è ani-
versari de l’IES Valldemossa, i a més dels
diferents actes que es van celebrar del 14 al
19 d’octubre, s’ha editat un llibre amb un
recull i de vivències lligades a la vida de
l’Institut. Hi han col·laborat mestres, pares i
mares, administratius i alumnat. El resultat
és un llibre amè, nostàlgic, bonic i interes-
sant.  Aquest és un fragment del pròleg del
llibre, que ens dóna una visió del que hi
podem trobar.

“Per celebrar el 25è aniversari del Vallde-
mossa hem volgut fer un recull de records i
de vivències lligades a la vida de l’Institut. El
resultat és aquest llibre que us oferim.

Els que hi escriuen són o han estat profes-
sors, pares, personal administratiu o alumnes
del Valldemossa. La majoria no són, és clar,
escriptors i, per tant, aquest llibre no pretén
ser una obra literària, tot i que n’hem tingut
cura com si ho fos; representen una molt peti-
ta part del que ha estat i és la comunitat edu-
cativa del Valldemossa i, per tant, el llibre no
pretén ser exhaustiu en cap dels temes que
s’hi tracten, tot i que aconsegueix oferir una
visió prou àmplia de la vida de l’Institut.

En primer lloc, hi figura un recorregut per
la història del Valldemossa. A continuació, hi
ha una entrevista col·lectiva als directors i
directores del Centre. Després, professors,
pares, personal no docent, alumnes i ex-
alumnes miren d’expressar records i vivèn-
cies del seu pas per l’Institut, que sovint
acompanyen d’una reflexió sobre el fet edu-
catiu. Seguidament, hem inclòs uns escrits
que van ser llegits a la festa de comiat de les
dues últimes promocions de quart, perquè
ens ha semblat que donaven una visió, pot-
ser diferent de l’habitual, de l’arribada de la
secundària als instituts. Finalment, hem
inclòs un llistat d’alumnes, professors i per-
sonal no docent del Valldemossa”

Per a més informació:
IES Valldemossa
C/Pintor Alsamora, 5-9
08016 Barcelona
Telèfon: 93 352 01 52
www.xtec.es/centres/a8031812



El projecte Barcelona Identitats es promou des dels Serveis Educa-
tius de l’Institut d’Educació. El Projecte d’Educació en Valors fa una
convocatòria anual en la qual es convida les escoles i altres institu-

cions educatives a presentar projectes d’innovació en educació en valors
sobre els temes de sostenibilitat, d’igualtat de gènere o d’interculturali-
tat. La nova convocatòria de Barcelona Identitats per a aquest curs vol
promoure el valor de l’autonomia com a condició imprescindible de tot
encontre educatiu.

En cada convocatòria s’ha proposat a les escoles de posar l’èmfasi en
valors com la responsabilitat, el respecte i l’autonomia, en el benentès
que, en la pràctica, no es poden separar. Els projectes de les escoles que
són seleccionats reben un suport econòmic i també la possibilitat d’as-
sessorament per desenvolupar-los. La modalitat d’assessorament a pro-
jectes ha anat variant a mesura que s’ha progressat en l’experiència. Des-
prés de valorar la necessitat d’aprofundir en la metodologia, s’ha optat
per realitzar unes sessions de formació seguides de seminaris sobre la
interculturalitat i l’ús dels patis com a espais educatius de les relacions.

POSADA EN COMÚ
A mitjans de setembre es realitzà una sessió de posada en comú de les
conclusions a les quals s’havia arribat en cada projecte i en cada semina-
ri, amb la finalitat de fer un recull d’aquells elements d’innovació consi-
derats motors de canvi i valorats com a millores assolides. 

Les qüestions de les quals es va partir van ser les següents:
Quins són els criteris metodològics considerats més adients per acon-

seguir millores? Com fer accessible la participació de la comunitat educa-
tiva a projectes? Com potenciar canvis a curt i a llarg termini que arribin a
incorporar-se en la cultura d’escola o en una altra institució educativa?

Pel que fa a la metodologia es considera que, en educació en valors, el
recorregut del procés hauria de permetre d’establir un contrast entre allò
que es vol aconseguir i el que realment passa en el dia a dia per poder
apropar distàncies, ja sigui a l’escola, a casa o en altres àmbits de la ciu-
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BARCELONA  
INNOVACIÓ I  

CONCLUSIONS I ORIENTACIONS DELS PROJECTES    

En aquest article s’exposen les conclusions a les quals

han arribat les persones participants en el projecte

Barcelona Identitats 2001-2002 “Barcelona Educa en el

Respecte” pel que fa als factors que faciliten als centres

educatius i institucions millores en les seves pràctiques.

La seva difusió pot esdevenir un referent orientador per

a aquelles escoles que es volen comprometre en

projectes d’educació en valors.

tat. En la pràctica, el procés hauria de facilitar que es faci visible el currícu-
lum ocult a la manera d’un mirall que permeti l’autoobservació de tots els
implicats en situacions molt concretes. Per tant, és important decidir situa-
cions concretes sobre les quals es vol incidir. A l’inici, serà necessari poder
definir l’estat de la qüestió i imaginar possibilitats de millora que permetin
decidir objectius i repartir responsabilitats per a la realització del projecte. 

Un dels factors assolits en molts projectes ha estat la implicació de l’a-
lumnat en tots i cada un dels moments del procés. Els acords establerts els
serveixen de referent compartit tant per a l’autoregulació de l’activitat com
per a la regulació compartida del projecte. D’aquesta manera, el procés s’a-
companya del desenvolupament de la comunicació, que, ben organitzada,
pot esdevenir molt eficaç.

Entre les condicions per facilitar l’accessibilitat i la participació de les per-
sones a projectes, així com per assolir resultats a curt i a llarg termini, des-
taquem que cal tenir present i comprendre que:

- Les activitats proposades s’han de realitzar tan a prop com sigui possi-
ble de les activitats que ja fa l’escola i dels espais d’encontre de les estruc-
tures existents.

- Aquestes activitats no han de sobrecarregar la tasca del professorat. 
- Els llenguatges emprats i les propostes pràctiques han de ser accessi-

bles al punt de partida dels participants pel que fa a coneixements, a habili-
tats, a l’experiència assolida o als ritmes de progrés.

- Per l’experiència, els canvis que perduren no es donen d’un dia per l’al-
tre, sinó que necessiten temps, reflexió, valoració i generalització en nous
àmbits i contextos.

- El fet d’elaborar el disseny d’un projecte i descriure el procés i la valora-
ció en una memòria ajuda a la reelaboració i a la presa de consciència com-
partida de les condicions de canvi.

- La difusió del projecte, del procés seguit i dels resultats aconseguits, ja
sigui en la mateixa escola o entitat, a la comunitat educativa o a fora de l’es-
cola, en revistes o altres, etc, aporta legitimitat al projecte a la vegada que
funciona com a referent de bones pràctiques. 

- La metodologia no es pot separar de l’organització de les persones i de
la distribució de responsabilitats que facilitin la seva contribució.

- Un projecte d’educació en valors s’ha de concebre de manera integrada
al currículum escolar i al Projecte Educatiu de Centre o en una altra entitat.

- La metodologia de canvi pot arribar progressivament a formar part de la
cultura avaluadora de l’escola. 

«Pel que fa a la metodologia, es considera
que, en educació en valors, el recorregut del
procés hauria  d’establir un contrast entre allò
que es vol aconseguir i el que realment passa
en el dia a dia.»
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diferents edats per conèixer-se i ajudar-se mútuament; la comunicació entre
el professorat, i, en definitiva, una millor incorporació del diàleg, en sentit
múltiple, a l’escola, a la família i als fòrums de participació ciutadana.

D’un projecte a l’altre s’ha vist com milloraven les relacions de gènere,
entre edats, entre cultures, entre generacions, entre el professorat del
centre, amb les famílies i amb la comunitat educativa, o, donat el cas, en
una millor obertura als mitjans: revistes, ràdio, televisió local... 

En general, les millores en la comunicació interna s’acompanyen de
millores en la comunicació externa. 

Millores en l’educació en el compromís
S’ha donat el consens que educar en el compromís és educar en els drets
i en els deures, en la responsabilitat i en el respecte, i això és a la base de
l’educació en la ciutadania. Suposa la implicació des de la responsabili-
tat i l’autonomia i pren forma, per mitjà del coneixement i la comunica-
ció, en la cerca de consens i en l’establiment de pactes de treball. 

Es considera bàsic donar a l’alumnat la possibilitat d’aportar iniciatives i
un marge important d’autonomia per a la realització de les tasques. Tot ple-
gat ha repercutit en la millora de les relacions i del respecte mutu a l’aula.

Tots i totes coincideixen que l’educació en valors hauria de ser un com-
promís compartit amb la comunitat educativa entesa en sentit molt ampli.

Pia Vilarrubias
Projecte Educació en Valors

TRES GRANS EIXOS
Les aportacions del grup en relació amb les millores aconseguides es
poden agrupar sota tres grans eixos:

Millores en els coneixements
Més enllà de la informació, les millores comprenen la mateixa manera
d’entendre les situacions o de plantejar-se els problemes. Per exemple,
l’actuació sobre els comportaments violents o discriminatoris pel que fa
a l’ús del pati ha portat, després de múltiples mesures normatives o dis-
ciplinàries, a repensar la funció i les possibilitats del pati conjuntament
amb l’alumnat. En unes quantes escoles el pati ha esdevingut la conti-
nuïtat de l’espai educatiu i un espai obert al pensament per imaginar
altres formes de relació, per incorporar altres possibilitats de joc, altres
formes de mantenir-lo, i també per aprofitar-lo com un possible espai
verd o un jardí del qual cal responsabilitzar-se.

En l’àmbit de la interculturalitat, l’arribada d’alumnat de diferents pro-
cedències i cultures ha portat les escoles i altres col·lectius a donar
importància a la necessitat de conèixer millor les persones nouvingudes.
Un plantejament diferent permet entendre la qüestió com una nova
situació d’encontre des de la qual repensar també la pròpia cultura; per
tant, que tant l’alumnat com el professorat es considerin a si mateixos
com a subjectes de l’encontre per poder reconèixer tot allò que apropa o
diferencia dels altres.

Millores en les formes de comunicació
Les necessitats educatives de l’alumnat sovint han qüestionat l’adequació
de les formes d’organització existents en l’estructura escolar o institucional
i en alguns casos han donat lloc a transformacions d’horaris, d’espais o
d’organització d’aula per aconseguir una millor atenció a l’alumnat. Per
exemple, l’ampliació d’hores de tutoria; més interactivitat entre alumnes de

«Un dels factors assolits en molts projectes ha
estat la implicació de l’alumnat en tots i cada
un dels moments del procés.»

Amanda Ronda



d’adequar al que les empreses necessiten. I per part de l’empresa,
també hi ha d’haver una implicació pel bon funcionament de les pràcti-
ques. El tutor d’empresa pot delegar la seva feina, però sempre ha de
saber el que la noia o el noi en pràctiques està fent a cada moment. Ha
d’estar tant de temps com pugi “enganxat” a ell o ella, i és la persona
que ha de mantenir un contacte regular amb el tutor de l’escola. 

VICENS TERRATS, REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES (CCOO)
Les pràctiques, com a element fonamental de la formació professional,
estan més assumides i més valorades per tothom, i en els sindicats, més
ben enteses, sobretot a les empreses on hi ha representació dels treballa-
dors. En canvi, a les petites empreses tradicionals hi tenim més proble-
mes i l’alumne hi “fa hores”. Potser és una qüestió cultural i per això en
aquestes empreses es continua pensant que l’alumnat que fa pràctiques
fa d’aprenent. És difícil trobar on és el límit. Per exemple, si en aquests
petits tallers s’hi han de fer unes hores de més, les acaba fent l’aprenent.
Als sindicats hem de procurar que a les empreses no es tingui la visió que
els i les alumnes que hi fan pràctiques són uns treballadors més.

JOSÉ JOAQUÍN MOHEDANO, COORDINADOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE L’IES M JUAN MANUEL ZAFRA; MARIA CREUS, COORDINADORA DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L’IES M LLUÏSA CURA
José Joaquín: S’ha parlat que a les petites empreses s’utilitza més l’a-
lumnat com a aprenents. I jo, tot el que sigui formació, encara que sigui
per aquest camí d’aprenent, ho trobo positiu. Són diamants bruts, que
s’estan formant a l’escola, però amb el títol no vas enlloc: has de demos-
trar que sota el títol hi ha un bagatge. Pot passar que arribis a una
empresa de pràctiques i et toqui escombrar o anar a buscar els cafès. Si
ho fa tothom dins l’empresa, no ha de ser un problema; una altra cosa és
que siguis l’únic que ho fa. Una de les funcions de les pràctiques és la
integració en el món laboral.

La formació professional és un instrument de creixement

personal i, alhora, una eina de promoció en el món del

treball. Les pràctiques de l’alumnat a les empreses són un

pas molt important en la transició cap al mercat laboral. A

la seu del Consell de la Formació Professional de

Barcelona, que treballa activament per la cooperació entre

les escoles i les empreses, es varen reunir tots els sectors

implicats per debatre sobre la qualitat i l’actual

funcionament de les pràctiques en la formació

professional. Empreses, agents socials, coordinadors

d’escoles municipals i alumnes van fer el seu retrat.

SUSANA GIMÉNEZ, REPRESENTANTDE L’EMPRESA BARNICES VALENTINE, S.A.,
RAFAEL ZARCO, REPRESENTANT DE L’EMPRESA BAYER POLIMERO S.L.
Susana: El més important és la intenció o l’objectiu que es marca una
empresa amb l’alumnat que fa pràctiques. No volem que sigui un simple
aprenent; no perquè no vulguem que aprengui, sinó perquè creiem que
ha de fer una feina que li sigui útil per a la seva formació. No ha de ser
un lloc al qual va a fer qualsevol feina. Des de la nostra empresa tenim
molt clar què busquem, i aleshores intentem encaixar al màxim la for-
mació que ha tingut l’alumnat a l’escola amb la feina o el projecte que
ha de fer a l’empresa. S’ha de tenir en compte quin cicle formatiu ha fet
l’alumne, encara que també ens trobem amb alumnes que en certs
moments han de fer alguna feina diferent del que han estudiat i s’han
queixat. I és aleshores que ells no valoren l’oportunitat d’una experièn-
cia en el món del treball.

També ens preocupem que els tutors de l’empresa tinguin una forma-
ció adequada; per a ells és una feina addicional, però han de saber que
fan una tasca social molt important.

Rafael: Com que està en contacte real amb el món del treball, l’alum-
nat en pràctiques defineix molt més per on vol anar pel que fa al seu futur
lloc de treball i coneix les seves capacitats. Viuen el dia a dia del treball.
Veuen que no és fàcil, que moltes vegades s’ha de suar, que s’han de
prendre responsabilitats en pocs segons.

Hem discutit moltes vegades que les empreses avancem molt ràpid i
les escoles es queden molt endarrerides. Les escoles també s’haurien
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SÓN L’ÒPTIMA TRANSICIÓ CAP AL MÓN     

LES PRÀCTIQUES  
LA FORMACIÓ  

«A les empreses no volem que l’alumnat siguin
simples aprenents; no perquè no vulguem que
aprenguin, sinó perquè creiem que han de fer
una feina útil per a la seva formació.»



També necessitem la col·laboració de l’empresa en les necessitats de
l’alumnat. Per exemple, una empresa va posar a disposició de l’alumne
un ordinador perquè pogués desenvolupar el projecte fora de les hores
de pràctiques, o bé quan els alumnes tenen exàmens l’empresa els pot
permetre que canviïn els horaris. S’ha de trobar la predisposició de totes
les parts. El que s’ha de tallar és que les empreses demanin qualsevol
cosa i les escoles diguem que sí.

Maria: Si l’empresa té un objectiu i lliga amb el de l’escola, que és l’ad-
quisició dels aspectes de qualificació del cicle, hi tenim molt de guanyat
perquè les pràctiques siguin de qualitat. Des de l’escola, hem d’explicar
molt bé a l’empresa que no ha entès bé el sentit de les pràctiques que l’a-
lumnat ha de fer allò que és complementari a la formació a l’escola. L’alum-
nat, però, també ha de ser flexible i a vegades s’ha d’acceptar que facin
una funció d’aprenents. Les pràctiques, conegudes com el crèdit de forma-
ció en centres de treball, tenen dos objectius que segueixen sent vàlids:
l’un és assolir els aspectes d’inserció i l’altre assolir els de qualificació. 

Pel que fa a l’avaluació de les pràctiques, ara l’alumnat surt sempre
amb un apte o no apte. S’hauria de donar més importància a l’avaluació
establint unes notes. 

AUXILI BOSCH, EX ALUMNA DE L’IES M LLUÏSA CURA; 
SILVIA RAYA, EX ALUMNA DE L’IES M NARCÍS MONTURIOL;
ERNEST FERRER, EX ALUMNE DE L’IES M JOSEP SERRAT I BONASTRE
Auxili: Les pràctiques formen part del currículum del que estàs estu-
diant. Les podries veure com una obligació; que, de fet, ho són, perquè si
no les aproves no aproves el cicle. Però és important que des de l’escola
es transmeti la sensació que és un bé per a tu, sobretot com un pas a la
inserció laboral. De la mateixa manera que els artistes diuen que sortir
molt a l’escenari els dóna experiència i anys d’ofici, per a nosaltres anar a
fer pràctiques és un primer pas important. El primer dia et fa por fins i tot
tocar el pany de la porta. A mesura que passen les setmanes, vas fent

e 1128 OPINEMNúm. Novembre 2002

DEL TREBALL?

 A 
 PROFESSIONAL

pràctiques, parles amb la gent de la classe que també en fan i acabes res-
pirant. Dels estudis fas el salt al món laboral, i les pràctiques són com
una escaleta perquè puguis anar pujant a poc a poc. També va bé fer
pràctiques a diferents empreses perquè adquireixes capacitat de poli-
valència i aprens diferents metodologies de treball. 

Les pràctiques són un tret distintiu de les escoles. Entre nosaltres ens
preguntem: “On vas fer el cicle formatiu?” “I l’escola, com era?”, però
sobretot: “I les pràctiques?” Tothom s’interessa per les pràctiques, per-
què són molt importants.

Silvia: Quan un fa pràctiques hi ha d’haver un benefici mutu. El que
importa és que d’allò que fas, n’aprenguis alguna cosa. Per això sempre ha
d’haver-hi una persona de l’empresa que estigui pendent de tu, que no et
deixin sola i tinguis la sensació que allà no es valora la feina que pots fer.
Per tant, és important la presència constant del tutor d’empresa i que no et
deixin desemparat. Durant les pràctiques pots aplicar els coneixements teò-
rics que has après a l’escola. Hi ha botonets que no toques mai a l’escola.

Ernest: Per la meva experiència, puc dir que jo vaig estar treballant
més que no pas fent pràctiques. Era una empresa molt petita, amb dos
treballadors i jo. Però, també haig de dir que em va anar bé perquè vaig
aprendre i després de les pràctiques vaig continuar treballant a la matei-
xa empresa. Mai apliques realment el que t’han ensenyat a l’escola al
que has de fer a les empreses quan ets de pràctiques. Però aprens que
t’has d’espavilar tu “solet” i et formes també com a persona. Per tant, és
un complement perfecte. 

Cesc CruzateNatàlia Limones

«Les pràctiques són un tret distintiu de les
escoles. Entre l’alumnat ens preguntem: 
«On vas fer el cicle formatiu?» «I l’escola, com
era?», però sobretot: «I les pràctiques?».»



Araceli Vilarrasa, Mariona Escobar, Josep Ramos
Institut d’Educació

PARLEM DE LA LLEI
DE QUALITAT

Ens sentim responsables de l’educació més enllà de l’aula o
la classe que donem. Ens importa molt cap a on s’orienta el

fruit del nostre treball i hem volgut aportar la nostra reflexió
sobre el projecte de la “Ley Orgánica de la Calidad de la

Educación (LOCE)”.  El 29 d’octubre passat i davant la
convocatòria de vaga al sector de l’educació, molts mestres,

professors i professores, pares,  mares i alumnes, ens hem
reunit per debatre la LOCE. Els treballadors de l’Institut

d’Educació també ho vam fer i aprofitem aquestes línies per
sumar-nos a les moltes veus que demanen que s’aturi

aquesta contrareforma educativa.  Aquests tres articles, que
es van elaborar per ser llegits en aquesta trobada a l’Institut

d’Educació, no pretenen monopolitzar cap opinió, sinó que
volen iniciar un debat on hi càpiguen totes les veus.



OBRIM UNA REFLEXIÓ CRÍTICA
Necessitem un treball conjunt de les famílies, el professorat, els alumnes
i el conjunt de la societat, per aturar primer aquesta llei regressiva en
l’organització, en els mètodes i en el contingut ideològic. Després volem
continuar treballant junts per resoldre el dia a dia i pensar un futur que
permeti una educació compensadora de desigualtats.

Hem pretès també, com molts de vosaltres, aturar-nos en la nostra
feina quotidiana i fer un debat que ens permeti una reflexió global, tenir
una visió de conjunt de la situació de l’educació i de les respostes més
adequades que no trobem a la LOCE. No en tenim prou en voler fer bé la
nostra feina, volem veure en quin context l’estem fent, a què estem con-
tribuint, al servei de qui està el nostre treball educatiu i ens agradaria
sumar-nos a tots aquells que voleu que aquest debat tingui continuïtat.

La nostra reflexió ha estat motivada per l’aparició d’un marc legisla-
tiu que, sospitem, amenaça bona part dels avenços aconseguits fins
ara. Passem d’un marc legislatiu que pretén que l’educació sigui un
element compensador de desigualtats socials des de la primera infàn-
cia, a una proposta que en una primera lectura ens apareix com a
segregadora, amb mètodes i pedagogies retrògrades a la vegada que
és un evident pas enrera en la participació de la comunitat educativa.
Una llei al servei del liberalisme econòmic més primari que imposa la
Religió de nou com a assignatura.

Volem aturar la LOCE, però també creiem que val la pena analitzar com
hem arribat fins a aquesta llei i què ha passat en els darrers anys. Ens
preocupa com s’ha deixat d’aplicar l’autèntic esperit de la LOGSE, com
s’han amplificat en alguns casos els conflictes i les dificultats i quins
són els elements en crisi reals que s’han de corregir. Hem de plantejar-
nos un balanç sobre l’ESO, un dels sectors que més neguit ha creat
entre el professorat i les famílies, i buscar solucions integradores. S’ha
d’impulsar l’educació infantil en la seva totalitat i no permetre que els
nens i nenes de 0 a 3 anys tornin al preescolar i les guarderies d’empre-
sa. Plantejar-se per què el professorat defuig assumir tasques directives
i els punts febles de la primària. Com aconseguir una base sòlida de les
matèries instrumentals i fer un diagnòstic científic de les dificultats d’a-
prenentatge, més enllà del voluntarisme i les crides a l’esforç sens
dubte necessari però no exclusiu.

Existeix una demanda generalitzada de fer un diagnòstic seriós i con-
sensuat sobre la situació real del nostre sistema educatiu abans d’em-
prendre qualsevol legislació de forma unilateral. Però sobretot ens preo-
cupa que cada legislatura i segons l’alternança política es puguin
imposar noves lleis que facin trontollar el sistema d’educació. Creiem
que pel sol fet d’aquesta imposició ja ens hi hem d’oposar. Es necessari
que ara i sempre el marc general de la Llei d’Educació sigui consensuat.
Creiem interessant aturar-nos a reflexionar sobre els motius de la pro-
posta de llei i els interrogants i neguits que ens plantegen la seva estruc-
tura, la concepció del sistema educatiu, la funció que pretenen assignar
al sistema educatiu i les formes organització que s’entreveuen.

Josep Ramos

I QUÈ DIU LA PROPOSTA DE LLEI?
De moment, disposem del que és la proposta final, ara en mans del Par-
lament i del Senat, la lectura de la qual ja ens permet, no només refle-
xionar, sinó també opinar al respecte. Heus aquí uns breus comentaris
sobre alguns blocs temàtics; no hi són tots tractats ni tan sols els que
més fortament estan sent contestats per la comunitat educativa, però,
tanmateix,  crec que són significatius i caracteritzadors d’aquesta pro-
posta de llei:  

L’estructura del document
La LOCE serà una llei orgànica que, malgrat que no deroga totalment
totes les lleis anteriors –la LODE, la LOGSE i la LOPAGC–,  introdueix can-

vis significatius que afecten a les tres: la funció del primer cicle d’educa-
ció infantil (0-3), la funció i l’organització del currículum dels alumnes a
l’ESO, els continguts curriculars, la participació, gestió i organització del
centres, la funció docent pública.

Considerant el nombre d’articles i l’extensió que es dedica a cada una
de les etapes educatives i als diferents blocs temàtics, s’observa que hi
ha una gran diversitat  de nivells de tractament de temes: en uns casos
són simples enunciats genèrics, davant d’altres que estan extensament
desenvolupats. Així doncs, podem dir que és una llei adreçada bàsica-
ment a la secundària i al professorat que hi treballa.

La concepció  del sistema 
Hi ha una característica bàsica de partida: reforça els conceptes  de cen-
tralitat i jerarquia. L’Estat recupera competències en detriment les comu-
nitats autònomes, tot associant  bon funcionament a més regulació, con-
trol i tractament homogeni, en contraposició a l’actual model que permet
considerar normalitzada la diversitat i l’existència de projectes diferen-
ciats en funció de contextos.

La funció que s’assigna a l’escola i al sistema
Es recupera el concepte academicista d’instrucció per sobre del d’educa-
ció, i no es fa referència a continguts específics d’aprenentatge d’estratè-
gies per seguir aprenent al llarg de la vida, habilitats socials, valors...

L’etapa d’educació infantil passa a ser considerada com a preescolar i
té funcions assistencials.

Desapareix el concepte d’àrea a l’etapa de secundària obligatòria, con-
cepte que té un caràcter global, integrador de disciplines, i torna a aparèi-
xer el d’assignatura, en tant que unitat organitzativa dels continguts curri-
culars per abordar el coneixement i l’aprenentatge. Aquest canvi,  a més
de tenir repercussions pedagògiques molt importants,  incidirà en l’orga-
nització de centre, donat que l’assignatura determina els horaris tant d’a-
lumnes com del professorat. S’agreujaran problemes, malauradament
encara no ben resolts,  com  la desorientació i dispersió de l’alumnat,
davant d’uns horaris ja excessivament fragmentats i de la gran quantitat
de professors que acaben intervenint a cada grup de classe, i  l’increment
de dificultats per aconseguir un treball en equip d’aquests professors que
s’ha de poder coordinar prèviament. 

La Religió apareix com a assignatura obligatòria, amb possibilitat,
només, d’optar que sigui de caràcter confessional o no confessional.
Quant al tractament de les llengües, deixa en mans de les comunitats
autònomes amb llengua pròpia que puguin incloure el coneixement de la
seva llengua “cooficial”,  enfront de l’actual sistema que tracta per igual
ambdues llengües, en tant que obligatòries. L’educació tecnològica de
base passa definitivament a diluir-se, i s’orienta  progressivament  com a
formació per anar a treballar: al batxillerat s’associa definitivament a les
Ciències i a la secundària obligatòria és configura com un  dels itineraris
diferenciats que agruparan, a partir dels 13 anys, alumnes orientats cap
al món laboral.  

L’organització i la gestió del centre
El centre segueix sent la unitat  bàsica de gestió, sense avançar en el que
podria ser una resposta a les actuals necessitats de gestió d’un sistema
concebut com a xarxa de centres i serveis complementaris (itineraris dins
de l’educació bàsica, serveis de suport...)  que ajudaria a donar respos-
tes qualitatives als alumnes i les seves famílies. 

Es manté la classificació de centres en públics i privats, i que aquests
puguin acollir-se al règim de concerts. Es preveu, també, l’existència de
centres d’especialització curricular, que podran ampliar els horaris per
desenvolupar els seus projectes. 

Pel que fa al model d’organització i gestió de centre, planteja una orga-
nització eminentment vertical i jeràrquica. Perden funció les estructures
horitzontals i  de participació de la comunitat educativa en favor de les
estructures professionals, i els òrgans col·legiats davant dels càrrecs uni-
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No es parla de finalitats educatives, no es parla de democràcia, ni d’edu-
cació per a la ciutadania; no es parla d’educació per a la pau i la convivèn-
cia. La llei va al gra. Els eixos de la millora de la qualitat són l’esforç i l’e-
xigència personal, fomentats en el deure, la disciplina i el respecte al
professorat; i l’avaluació com a mesura de resultats i un sistema d’oportu-
nitats que anirà marcant les portes que es tanquen per als uns i s’obren per
als altres, definint així un veritable sistema de qualitat per a tots, perquè,
segons la llei, l’escola és capaç de compensar les diferències associades
als factors d’origen social i l’esforç és la garantia del progrés personal.

No sabem si aquest plantejament és enganyós o ignorant. El que sí que
sabem és que aquestes afirmacions contradiuen grollerament els conei-
xements que les ciències de l’educació han anat acumulant al llarg de
l’últim segle. 

Prenguem per exemple l’Informe PISA 2000 , que tant enrenou ha pro-
vocat als països de l’OCDE. Els resultats de l’informe corroboren que, com
ja sabíem per altres estudis i reflexions, els factors que més intervenen en
el rendiment dels alumnes són, en primer lloc, el nivell socioeconòmic de
les famílies; en segon lloc, la inversió en educació, que es tradueix en fac-
tors com el nombre d’hores lectives al llarg de l’escolaritat bàsica, la ràtio
alumnes per professor, la qualitat dels docents i de les instal·lacions, etc.;
i, en tercer lloc, el nivell sociocultural de l’entorn.

Una altra conclusió important d’aquest estudi és que la comparació
entre els sistemes educatius dels diferents països no permet afirmar que
els sistemes segregats obtenen millors resultats que els sistemes com-
prensius. Sembla que les polítiques educatives i la forma com es desen-
volupen són més importants que la mateixa ordenació legal.

Aquestes conclusions posen sobre de la taula diferents qüestions:
1) Els resultats relatius de l’alumnat espanyol no són tan dolents si

considerem que la inversió espanyola se situa per sota de la mitjana
europea i que la mitjana de titulats en educació secundària en la pobla-
ció l’edat de la qual correspon a la dels pares i mares de l’alumnat és
sensiblement més baixa que la mitjana europea. A les aules hi ha nois i
noies que són la primera generació de la seva família que accedeix a l’e-
ducació secundaria. Això ens complica la vida, però és una oportunitat
irrenunciable de millorar el nivell col·lectiu de coneixement. 

2) Si els resultats de l’estudi demostren que l’alumnat que obté millors
resultats és el que prové de capes socials privilegiades, un sistema edu-
catiu basat en l’esforç individual de l’alumne i en la separació en itinera-
ris des de ben aviat no farà sinó afavorir la segregació en itineraris resi-
duals dels nois i noies amb menys oportunitats segons el nivell econòmic
i cultural de les famílies. 

No, senyora ministra, no ens creiem els seus motius. L’engany és massa
palès. La seva qualitat és una careta al darrere de la qual s’amaguen uns
motius ben diferents: dissimular la manca d’inversions en educació i la
desviació de diners públics a escoles d’elit, és a dir, el finançament amb
diners públics d’una escola de qualitat per a una minoria destinada a ocu-
par llocs de responsabilitat en el terciari avançat i el funcionament d’un
sistema eficaç de selecció/segregació que etiqueti com a fracassats esco-
lars els futurs treballadors i treballadores precaris del terciari banal.

Desgraciadament, aquesta política no és una originalitat del PP
espanyol, sinó que respon a les polítiques neoliberals que aplica el
Banc Mundial i altres governs de dretes dels estats del nostre entorn.

A la societat de la informació els coneixements són la matèria primera
de la producció. Aquest fet dóna una nova dimensió al dret a l’educació, i
la lluita per la igualtat d’oportunitats té més sentit que mai. 

Araceli Vilarrasa

personals: el Consell Escolar de Centre, respecte del claustre; el claustre,
respecte de la direcció; el/la director/a, respecte de l’equip directiu; el
Departament respecte del cicle, l’etapa...

S’introdueix la professionalització de la direcció com a categoria que
s’adquireix de manera progressiva. A secundària es crea el cos de
catedràtic. Aquests seran els caps dels departaments de coordinació
didàctica.  Malgrat que es parla molt de gestió autònoma dels centres, no
s’intervé en els  factors que realment  la condicionen, com són l’organit-
zació curricular i, molt especialment,  la selecció dels recursos en general
i dels humans en particular (l’actual sistema d’accés i permanència a la
funció pública segueix essent intocable!).

L’organització de l’alumnat
A la secundària obligatòria es torna a recuperar el  curs com a unitat bàsi-
ca organitzativa i de promoció en detriment de la de cicle de 2 anys, que,
en ser més llarg, permet respectar processos més globals d’aprenentatge
associats als diferents ritmes de creixement personal i intel·lectual.

Es preveu crear grups diferenciats d’alumnes, a partir de finals de 2n
d’ESO, orientant-los cap als anomenats itineraris formatius –l’itinerari
Tecnològic queda clarament diferenciat del Científic i l’Humanístic–. Cal
recordar que el sistema actual ja preveu un percentatge de variabilitat i
les possibles adaptacions curriculars.

Els alumnes de 15 anys podran “voluntàriament” no optar per cap dels
itineraris;  els qui ho facin s’escolaritzaran en un Programa d’Iniciació
Professional. 

Preocupa la formulació d’aquests articulats,  sobretot per les pràcti-
ques que poden arribar a  permetre i les conseqüències que pot compor-
tar un ús de la norma que respon, un cop més, al criteri que la convivèn-
cia entre diversos perjudica la qualitat de l’educació, mentre que
l’organització de grups d’iguals permet millorar-la. 

L’anàlisi del que aquesta llei acabarà dient  en finalitzar el procés par-
lamentari requerirà fer un estudi sistemàtic i minuciós, tant des d’una
perspectiva tècnica com dels principis que la determinen. Caldrà també
preveure el seguiment específic de la normativa que es generarà per a la
seva implementació i que ens donarà la veritable dimensió del que en
aquests moments tot just s’anuncia.

Tot canvi que sigui significatiu necessita temps per incorporar-se i
fer-se visible a qualsevol organització, i molt especialment quan es
parla de la institució escolar. Aquesta proposta de llei ve a substituir
una normativa encara no ben implementada ni incorporada plenament
en l’actual sistema, en ple procés de desenvolupament. Calia trasbal-
sar la comunitat educativa amb una altra llei orgànica per seguir
avançant en qualitat educativa?

Mariona Escobar

ELS MOTIUS DE LA LLEI. UNS MOTIUS QUE DESMOTIVEN
La lectura de la primera versió del projecte de llei del PP feia esborronar.
Era com caure de cop pel forat de la història per retrobar les parets, tris-
tes i lletoses, de les escoles dels anys cinquanta. Després, el text s’ha
anat polint i ha anat agafant aquest to estantís, contradictori i poc clar,
d’allò que vol ser “políticament correcte” sense acabar-ho d’aconseguir.
Però el mal ja estava fet. Ja havíem entès el que ens cau al damunt: una
retallada del dret a l’educació; el segrest i el malbaratament de paraules
tan valuoses com qualitat i esforç, i una cultura de l’avaluació reduïda a
la mesura de resultats i utilitzada per justificar l’injustificable: la selec-
ció per l’exclusió.

L’equip de la ministra Del Castillo justifica la necessitat d’una nova llei
per les deficiències del sistema actual. Sobretot per la xifra elevada d’a-
lumnes que no superen amb èxit l’ESO i perquè en avaluacions realitza-
des per organismes nacionals i internacionals, es diu, els nostres nois i
noies obtenen resultats per sota de la mitjana europea.

Totes les persones que vulgueu opinar sobre la Llei de Qualitat, podeu
enviar els vostres comentaris a l’adreça: imebpublicacions@mail.bcn.es



El Fòrum Europeu d’Administradors de
l’Educació a Catalunya és una associa-
ció, fundada l’any 1988, que agrupa

persones a títol individual. Els seus asso-
ciats provenim de camps diversos de l’àmbit
de l’educació: directores, directors i profes-
sorat en general d’escoles i instituts, tant de
centres públics com de privats; professorat
de les diferents universitats; inspectors/es i
tècnics/ques d’educació que treballen a
l’Administració... L’àmbit d’actuació és Cata-
lunya, però tenim establerts nexes de comu-
nicació habitual i treball sistematitzat amb la
resta de fòrums de l’Estat espanyol —a tra-
vés de la Federació dels Fòrums de les Comu-
nitats Autònomes— i de països de la Comu-
nitat Europea, i formen part del European
Forum on Educational Administration.

La finalitat de la nostra associació és crear
espais i plataformes per fomentar la trobada
d’aquests professionals; promoure la reflexió i
l’intercanvi d’informació, experiències i conei-
xements; i elaborar propostes que contribuei-
xin a introduir canvis significatius per a l’ade-
quació dels serveis a les noves necessitats
dels ciutadans.

Amb aquesta finalitat organitzem al llarg del
curs conferències i debats, sopars col·loqui,
seminaris i jornades a l’entorn de temes que
són significatius per al món de l’educació.

Des de fa quasi quinze anys, el

Fòrum Europeu d’Administradors de

l’Educació a Catalunya és una aula

oberta on s’aporten i s’analitzen

idees en el camp de l’organització i

gestió escolar, que considera

factors fonamentals per a la

qualitat de l’educació.

fomentar l’ús de les noves tecnologies —correu
electrònic i una pàgina web— per tal de fer més
fàcil i ràpida la comunicació entre els mateixos
socis i amb tots aquells que puguin estar inte-
ressats en el que fa l’associació. 

La peculiaritat del FEAEC —i crec que el seu
gran valor— radica justament en el fet d’agru-
par professionals tan diversos —diversos en
formació, en experiències, en situació laboral
i, evidentment, en formes de pensar. Aquesta
diversitat determina que els seus objectius no
puguin ser de tipus corporatiu i facilita les
condicions necessàries per al desenvolupa-
ment del que ens proposem: estar presents en
un espai de trobada, d’aprenentatge i enriqui-
ment personal i professional per a aquelles i
aquells que estem interessats a contribuir a la
millora de l’educació. 

Fòrum Europeu d’Administradors
de l’Educació a Catalunya

Per a més informació:
www.feaec.pangea.org
faec@pangea.org

Les nostres jornades, al llarg d’aquest
temps, han tractat temes com “La direcció
escolar a la cruïlla de la Reforma” (1991),
“L’autonomia de centres a la reforma educati-
va” (1992), “El líder acadèmic: el cap d’estu-
dis” (1994), “La participació” (1995), “La insti-
tució escolar i la societat del coneixement”
(1999), “Organització i gestió dels centres
d’ensenyament a secundària” (2000), “La ges-
tió dels recursos humans i qualitat de l’educa-
ció” (2001), “La qualitat de l’educació: els
perills d’un discurs seductor” (2002)... 

El Fòrum també convoca anualment un
Premi de Gestió de Centres Docents —“la
Dimensió Europea” de Manel Belda i Sílvia
Maymó ha estat el treball guanyador de la ter-
cera convocatòria— , el qual té com a objectiu
potenciar nous models de gestió en el marc
del sistema educatiu, incentivant la recerca i
experimentació de projectes institucionals que
aportin propostes innovadores que siguin via-
bles, eficaces i transferibles, i que potenciïn
les capacitats d’autonomia i responsabilitat
dels professionals i de les institucions a l’hora
d’organitzar i gestionar els recursos, de ser
més eficaços i treballar en les millors condi-
cions possibles. 

Disposem d’un òrgan de comunicació interna
i de difusió consolidat, el Butlletí del FEAEC,
que en aquests moments acaba de publicar el
seu número 26. Darrerament hem començat a

e 1528Núm. Novembre 2002 A FONS

«La peculiaritat del FEAEC i el
seu gran valor radica en el fet
d’agrupar professionals tan
diversos en formació, en
experiències, en situació
laboral i, evidentment, en
formes de pensar».

UNA AULA OBERTA
A LA GESTIÓ
EL FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE

L’EDUCACIÓ A CATALUNYA
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Ara fa poc més d’un any va fer la

maleta i va marxar a El Salvador.

Una maleta plena d’il·lusió i,

sobretot, de compromís per aportar

valors i cooperar per una societat

més justa. Manel Iglesias,

professor de l’Institut Municipal

Ferran Tallada, va passar-se un any

a El Salvador impulsant uns centres

oberts per treure de la marginalitat

i la desesperança nois i noies

d’aquest país. Educant, però també

aprenent. Manel Iglesias ha tornat,

però el seu compromís no ha quedat

tancat en cap maleta.

Quins van ser els motius pels quals vas deci-
dir marxar un any a El Salvador?

Sempre m’havia passat per al cap marxar a
un altre país. Viatges i veus el que passa en
certs països del món i t’agafen ganes d’anar-hi
i ajudar-los en el que puguis. Ja volia fer-ho
feia temps, però no tenia la disponibilitat pro-
fessional ni familiar. I tampoc no trobava mai
el moment. El mes de març de 2001 va morir la
meva mare després d’una malaltia molt llarga i
aleshores vaig veure que fins i tot en el terreny
personal em podria anar bé marxar. Era el
moment de fer-ho. Després de demanar un any
d’excedència i parlar amb la Roser Vila, de
l’Institut d’Educació, que havia estat a El Sal-
vador i que va explicar-me la seva experiència i
quina era la situació del país, vaig decidir anar-
hi amb la meva companya, que treballa en el
món de l’educació social. La decisió també va
respondre a un compromís personal i polític,
de conèixer una altra cultura, de viure-la i d’a-
judar i cooperar. 

Arribes a El Salvador i què hi trobes? Quines
són les primeres sensacions?

Quan vaig arribar, em vaig deprimir bastant.
La meva companya i jo vam pensar: “I aquí ens
hi hem d’estar un any?”. El que ens va costar
més d’assimilar és el nivell de violència. És nor-
mal que durant un cap de setmana morin més de
trenta persones, la majoria menors de 25 anys.
La violència infantil i juvenil, el problema de les
drogues, el desànim... Nens i nenes deambulant
pel carrer. Tot això et fa pensar: Com podré tre-
ballar aquí? Hi podré fer una feina de profit per a
tota aquesta gent? I, curiosament, quan te’n vas,
també et quedes una mica deprimit. Però al
revés, perquè has conegut molta gent que t’esti-
mes i valores coses que a Barcelona ja no es
valoren tant. Gent molt més agraïda amb els ser-
veis que els pots donar; per exemple, quan inau-
guren una biblioteca es fan cues perquè tothom
té ganes de tocar un llibre. Quan arribes et cau el
món a sobre i quan te’n vas et torna a caure el
món a sobre perquè penses que si t’hi quedessis
un any més podries fer tantes altres coses. Això
al final et fa establir un lligam, que és el que ens
ha passat. Estic preparant un altre viatge al juny
per estar-m’hi tot l’estiu.

MANEL IGLESIAS
UN ANY D’EDUCADOR A EL SALVADOR

Quina va ser la feina que finalment vas fer a
El Salvador?

Per trobar la feina vam començar a moure
fils i a parlar amb gent, sobretot amb la gent
de l’Ajuntament de San Salvador, la capital
del país. El primer mes i mig vam anar amunt i
avall, observant experiències educatives que
s’hi feien, coneixent els barris més necessi-
tats de la ciutat. Una vegada fet el diagnòstic,
el nostre treball es va centrar a desenvolupar
activitats de temps lliure, un aspecte que
pràcticament desconeixíen, i crear un projec-
te de centres oberts. Ens vam trobar amb uns
locals, que pertanyien a associacions de
veïns, que no tenien les condicions mínimes,
però no teníem cap altra alternativa. En
aquests centres oberts hi fèiem activitats
esportives, plàstica, tallers de dibuix, pintura
i grafitti, i expressió oral i artística amb
tallers de teatre i dansa. També treballàvem
en les tasques de reforç escolar i en l’àmbit
lúdic: ensenyar els nens i nenes a jugar en
grup. Vam treballar en col·laboració amb l’A-
juntament, amb gent de l’Església i alguna
institució del Govern. La meva companya i jo
vam obrir dos centres municipals, en dues
comunitats perifèriques i marginals: La Cha-
cra i La Vista Bella, que de bonica només en
tenia el nom. Eren barris formats per petites
barraques. Però crec que la feina més impor-
tant —ja que teníem clar que no ens hi estarí-
em sempre, encara que ara ens ho estem
qüestionant— va ser formar joves perquè
poguessin continuar la tasca en aquests cen-
tres oberts quan nosaltres ja no hi fóssim:
formar joves que amb la seva idiosincràsia,
les seves idees i la seva cultura tiressin enda-
vant aquests centres.

Natàlia Limones

«Hi ha grans mancances pel
que fa a estructures, a
recursos. Però el més curiós és
que moltes vegades queden
substituïdes per la capacitat
imaginativa dels mestres. Amb
la imaginació ens superen».
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També vam col·laborar amb l’Ajuntament de
San Salvador en diferents coses, com ara
aspectes socials com la igualtat de gènere, ja
que allà el masclisme a la societat és brutal.
També vaig aconseguir treballar amb el Minis-
teri d’Educació i col·laborar en escoles de la
ciutat, i el més positiu va ser l’intercanvi d’ex-
periències amb professors de San Salvador. 

I com van rebre les institucions i organismes
d’El Salvador les teves propostes?

Després de moltes converses, les institu-
cions del país, principalment els ajuntaments,
veien que fer una inversió en els centres oberts
podia produir molts beneficis socials. Hi ha
unes necessitats tan fortes d’habitatge i altres
de bàsiques com el menjar o l’aigua que mai
s’havien plantejat apostar per projectes d’a-
quest estil. Els vam explicar què poden fer amb
una inversió econòmica petita a canvi d’una
alta rendibilitat social. L’alcalde de San Salva-
dor, finalment, ho va arribar a entendre molt bé
i ja en la tercera reunió va dir: “Si vostès fan
això amb 10.000 dòlars, és fantàstic. Si amb
aquesta inversió tenim 500 joves de la capital,
de les zones marginals, ocupats amb activitats
interessants, endavant”. L’Ajuntament de San
Salvador rep bastants ajuts, entre ells de l’A-
juntament de Barcelona, i el meu projecte final-
ment es va tirar endavant amb diners de la coo-
peració holandesa. Des de l’Institut Ferran
Tallada també es van portar molt bé i van fer
una recollida de material escolar.

Després de treballar amb les nenes i els
nens d’El Salvador, quins creus que són els
valors que més necessiten adquirir i quins
tenen dels quals fins i tot nosaltres ens podrí-
em enriquir?

Compararia els valors de la societat salva-
dorenca amb el que es va viure aquí en l’etapa
de la transició, com ara la participació. A Bar-
celona, ara hi hem d’incidir molt; allà, no cal.
Hi ha una efervescència de la ciutadania per
fer coses, per participar, per col·laborar, per
prendre decisions... Ens donen cent voltes,
perquè són valors que potser nosaltres hem
anat arraconant. Allà convoques un acte i és
ple de gent o persones que han caminat més
de sis hores per ser-hi. Hi ha la contrapartida
dels drets humans; un amic sempre em deia:
“En El Salvador no vivimos, en El Salvador
sobrevivimos”. Allà una mare pot arribar a
entendre com a fet quotidià que un fill es mori
perquè no ha pogut accedir a uns medica-
ments. Aleshores és quan t’estires els cabells.

És per això que és tan important cooperar
amb aquests països amb diners com amb
educació?

Hi ha d’haver una cooperació a l’hora de
construir infraestructures, però si tot això no
va acompanyat d’una inversió semblant o

superior en l’àmbit educatiu, no serveix de res.
L’ajuda es queda coixa. No es tracta d’anar a El
Salvador i fer habitatges —que són necessa-
ris— i res més. Si fem habitatges i no els
ensenyem a conviure amb els veïns, a preocu-
par-se pels altres, a establir mitjans de partici-
pació, d’organització, no haurem aconseguit
cap millora per a ells. És bo enviar menjar,
però la formació i l’educació és el millor ali-
ment que els pots donar. Està molt bé fer habi-
tatges i portar aliments, però l’educació és el
que els donarà capacitat d’organització i poder
sortir de la seva situació. Té una rendibilitat
social al cap de pocs anys altíssima, sense
desmerèixer les organitzacions que es dedi-
quen a millorar infraestructures. És la feina
educativa la que més pot ajudar el jovent a sor-
tir d’una situació de marginalitat extrema. I
arribes a entendre per què emigren cap a
altres països. 

A més, la barreja de necessitat brutal i anal-
fabetisme crea sistemes de corrupció infinits.
Si dones uns llapis, has de vigilar que no els
venguin. La gent s’hi acostuma. Si hi ha una
formació, una ètica, pots canviar moltes coses.
S’han de cobrir necessitats bàsiques, però
alhora també uns mínims de formació perso-
nal, global i humana que els permeti tenir cla-
res certes coses. Si això no es té, la incultura,
més la necessitat, dóna com a resultat la
corrupció per tot arreu.

Sense tenir els mateixos recursos, com fun-
cionen les escoles d’El Salvador?

Hi ha grans mancances pel que fa a estruc-
tures, a recursos. Però el més curiós és que
moltes vegades queden substituïdes per la
capacitat imaginativa dels mestres. Amb la
imaginació ens superen, jo diria. Es fan classes
en llocs que estan tapats per un plàstic que
s’aguanta amb quatre pals, sense pupitres,
sense taules, sense pissarres, sense ordina-
dors; en escoles que, quan plou, les han d’a-
nar desmuntant; amb professors amb sous
molt baixos i que treballen durant deu hores.
Pedagògicament parlant, estan molt lluny.
Però la imaginació substitueix moltes mancan-
ces: un exemple és com converteixen uns
papers de diari, una ampolla de vidre o unes
quantes fustes en material escolar.

Ha estat l’experiència de la meva vida. A
part del que deixes allà, tornes aquí amb una
altra mentalitat. Només veure les cares d’a-
quelles noies i nois quan preparava una obra
de teatre, ja m’omplia molt. Recordo un noi
de setze anys a qui li queia la bava veient uns
titelles: es tractava d’un noi que ja era con-
flictiu, que formava part de les bandes d’ado-
lescents i que entrava en el circuit de delin-
qüència, però ara fa teatre i està encantat. Ha
estat una experiència que recomanaria a
qualsevol professional de l’educació, i fins i
tot a qualsevol persona. 

«És bo enviar menjar i fer
habitatges, però la formació i
l’educació és el millor
aliment que els pots donar.»

Manel Iglesias
Vaig néixer el 19 de febrer de 1965 a Bar-

celona i sóc professor de castellà i literatura
a l’IES M Ferran Tallada. Vaig estudiar filolo-
gia hispànica perquè m’agradava la llen-
gua, però tenia molt clar des dels quinze
anys que volia ser mestre. Vaig començar
col·laborant en esplais, casals d’estiu i fei-
nes de voluntariat. El 1987 vaig entrar a tre-
ballar a Can Tunis durant sis anys. Tres dels
quals com a director de l’escola taller i els
altres tres com a gerent de la Fundació Avi-
llar Chavorrós. Treballar amb nens i nenes
gitanos va ser una gran experiència. Vaig
gaudir-la molt. Va ser a Can Tunis on vaig
redescobrir les ganes de ser professor, per-
què durant la carrera tens alts i baixos. En
aquest centre vaig veure clara la importàn-
cia de l’educació. Després vaig treballar a
Juan de la Cierva i quan va tancar vaig entrar
a l’Institut Ferran Tallada, ara fa quatre
anys. També mantinc un lligam amb l’edu-
cació d’adults discapacitats psíquics: orga-
nitzo un curs de temps lliure per a persones
d’aquest col·lectiu.

Per a tu, EL SALVADOR...
...De quin color és? Verd.
...Quin dia de la setmana? Divendres.
...Quina estació de l’any? L’estiu.
...Quin menjar? La pupusa (una mena de

coca de farina amb formatge o carn picada
a dins).

...Quina flor o quin arbre? El marañón.

Com explicaries què és EL SALVADOR a un
ésser vingut d’una altra galàxia?

És un país molt petit amb moltes ganes
de créixer.
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“Si tots ens hi comprometem, el

planeta on vivim ara nosaltres i

d’aquí a uns anys els nostres fills i

filles serà millor”. Així acaba un

dels manifestos que l’alumnat

d’una de les escoles del districte de

Ciutat Vella va elaborar el curs

passat dins del programa “Juga

Net”. Una activitat que impulsa el

Centre de Recursos Pedagògics de

Ciutat Vella per millorar la neteja

del barri i desenvolupar un cor verd

entre petits i grans.

Ja fa anys que l’activitat “Juga Net” la rea-
litzen conjuntament l’Associació de Veïns
i Veïnes Ponent, del Raval; el Centre de

Recursos Pedagògics Ciutat Vella; el Centre
Cívic Drassanes, i el Districte. En el curs passat
també hi va  col·laborar el Centre de Recursos
Barcelona Sostenible.

El missatge que “Juga Net” transmet és que
cal que els ciutadans i ciutadanes joves del
Raval siguin conscients que la millor manera de
contribuir que els espais comuns siguin nets és
no embrutar-los, alhora que per tenir una ciutat
més sostenible cal evitar fer tants residus i ten-
dir al residu mínim. Com diu l’Associació de
Veïns i Veïnes Ponent: Cal tenir el �verd.

La proposta que es fa al professorat per
desenvolupar aquesta tasca consta de dues
parts diferenciades: la primera, de treball previ
amb l’alumnat de cada centre, i la segona, una
activitat de tipus lúdic amb totes les persones i
institucions participants.

TREBALL PREVI 
AMB L’ALUMNAT A L’AULA
Es fan diverses propostes, que cal analitzar i
triar segons les necessitats i els interessos de
cada professor professora participant en fun-
ció de l’alumnat que té.
�Entrega d’un dossier que conté un recull

d’activitats de la Guia Hàbitat per realitzar a
l’aula, una petita bibliografia i una relació dels
materials que disposa el CRP en qualitat de
préstec.
�En Reciclus arriba a l’aula. Aquest perso-

natge visita l’alumnat a classe i, durant una
hora, explica de manera divertida com es fa la
neteja a la ciutat i com es recullen selectiva-

ment les escombraries. Aquesta activitat la
van seguir 106 alumnes de primer d’ESO de
tres centres del Raval el curs passat.
�Taller Dactilar. Aquesta activitat forma

part dels tallers oberts d’artesans que podem
trobar a Ciutat Vella i ens ofereix una proposta
de caràcter plàstic. Es tracta de transformar
materials i objectes en desús en útils i bonics.
S’ofereix una visita al Taller (c/ Mirallers, 7)
on l’artista Anna Picó explica com recicla, ela-
bora i crea els objectes a grups d’alumnes.
Després, la mateixa Anna fa una sessió a l’au-
la on aquests grups d’alumnes elaboren els
seus propis objectes amb els materials que
han decidit aportar. El curs passat els nens i
nenes van treballar amb el porexpan, perquè
és un material que no es pot reciclar ara per
ara. En aquesta activitat hi van participar  54
alumnes dels 106.

�Preparació d’un manifest per ser llegit per
un o dos representants de l’alumnat durant la
celebració d’un acte lúdic que l’anterior curs
es va celebrar el dia 10 de maig. El tema esco-
llit va ser: Com millorar la neteja al barri? 

Per a aquest curs està previst que aquesta
activitat s’ampliï als barris del Nucli Antic,
Gòtic i La Barceloneta.

EDUCACIÓ AMBIENTAL: UN COR VERD

A CIUTAT VELLA

�JUGA NET

«El missatge que ‘Juga Net’
transmet és que per tenir una
ciutat més sostenible cal 
evitar fer tants residus i 
tendir al residu mínim»



Aquests són els tres manifestos que es van llegir en l’acte celebrat el curs passat i que van
ser elaborats per l’alumnat de l’Escola Vedruna-Àngels, l’Escola Laboure i l’IES Miquel
Tarradell.

Manifest de l’Escola Vedruna-Àngels
Nosaltres, els alumnes de l’Escola Vedruna-Àngels, MANIFESTEM que volem un medi
ambient millor.
Hem pensat algunes propostes que ajudarien a fer-ho possible. Són aquestes: 
-Que hi hagués més carrils bici. Així seria més fàcil reduir la quantitat de cotxes circulant pel
carrer i hi hauria menys contaminació.
-Que hi hagués un nombre més gran de papereres als llocs on acostumem a jugar els nens.
Així seria més fàcil trobar els carrers més nets.
-Que fessin més pipicans. N’hi podria haver un a la nova plaça d’Emili Vendrell?
-Que es netegés molt més sovint el tros de plaça que queda davant de la nostra escola.
Quan arribem al matí és bruta i fa molta pudor.

Però nosaltres també ens comprometem a ser responsables i respectuosos amb el medi
ambient.
- No utilitzant material difícil de reciclar com el porexpan, el plàstic i l’alumini.
-Llençant les deixalles al contenidor corresponent.
-Recollint les caques dels nostres gossos.
-Utilitzant el paper per les dues bandes i no fent-lo malbé.
-Utilitzant paper reciclat.
-Explicant a casa nostra, als amics, coneguts, totes aquelles coses que aprenem que són
bones per a la terra.

Si tots ens hi comprometem, el planeta on vivim ara nosaltres i d’aquí a uns anys els nostres
fills serà millor.

Manifest de l’Escola Laboure
Perquè el barri i la ciutat estiguin nets cal la col·laboració de tots. Hauríem de reduir els
residus, reutilitzar-los i reciclar-los. Nosaltres, els joves, som la gent del futur. Intentem evi-
tar el consum innecessari de llaunes, envasos i embolcalls d’un sol ús. Comprem l’aigua, la
llet, el vi, etc., en envasos retornables sempre que puguem. Per anar a comprar, portem la
nostra bossa, un cistell o un carretó. Utilitzem estris de plàstic i paper reciclat.
Reciclar és bo per a tothom. Llencem cada tipus de residu al contenidor correcte: al verd, el
vidre; al groc, el plàstic, les llaunes i el bric; al blau, el paper i el cartró, i al gris, la matèria
orgànica. Portem els residus de productes problemàtics al punt verd.
Tothom ha de col·laborar a mantenir el barri net. No llencem pipes, xiclets, papers, etc., a
terra. Som responsables dels nostres animals domèstics i, per tant, hem de recollir si
embruten.

Respectem i cuidem el que és de tot.

Manifest de l’IES Miquel Tarradell
-No llençar escombraries al carrer ni xiclets, ni papers, ni llaunes, ni ampolles. Si veiem
alguna persona llençant escombraries al carrer hem de dir-li que les llenci a la paperera.
-La gent, com que veu el carrer brut, també l’embruta més, perquè pensa: “un més, no passa
res”, però si tothom col·laborés, aquest barri es veuria millor.
També caldria canviar els contenidors perquè no facin tanta pudor i no hi hagi escombraries
pel carrer. S’hauria de posar una multa a la persona que embruti el carrer. Hi hauria d’haver
guàrdies vigilant i fent recollir les porqueries.
-Cal que l’Ajuntament posi més pipicans al barri i que tothom els faci servir.
-Cal que no hi hagi tantes xeringues a terra i que hi hagi contenidors especials per llençar-les.
-Cal que els escombriaires netegin tots els carrers, per més petits que siguin, cosa que no es fa.

Els tres manifestos elaborats pels centres IES Miquel Tarradell, Escola Laboure i Escola Vedru-
na-Àngels, també els trobareu consultant a la pàgina web www.xtec.es/crp-ciutatvella.
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ACTE LÚDIC
En la convocatòria que es va celebrar el curs
passat a la plaça dels Àngels hi van assistir 106
alumnes de 1r d’ESO de tres centres del Raval. 

Durant l’acte s’hi van realitzar diferents tallers:
- Depuració d’aigua
- Matèria inorgànica: s’han construït jocs de taula
- Selecció de materials de rebuig
- Informació general a càrrec del CR BCN Sos-
tenible
- Observació de les diferents màquines i uti-
llatges que s’empren en la neteja de la Ciutat.

A cada taller, que té una durada de 20
minuts, hi participen grups d’alumnes dels
tres centres, ja que així es pretén aconseguir
una major comunicació entre ells i elles. Cada
any l’acte és animat per algun grup d’animació
o de música. 

CRP Ciutat Vella
www.xtec.es/crp-ciutatvella

RECURSOS

«La proposta que es fa al
professorat consta d’un treball
previ amb l’alumnat de cada
centre i  una activitat de tipus
lúdic amb totes les persones i
institucions participants».

ELS MANIFESTOS
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4.400 i 4.318 membres respectivament. Estem
parlant d’una xarxa de més de 500 consells
escolars amb prop de 9.000 persones que
almenys una vegada al trimestre es troben per
participar i gestionar els centres educatius a
Barcelona.

En contra només hem trobat una certa visió
burocràtica i de tràmit en alguns consells
escolars dels centres públics i una manca d’in-
formació interessada de les competències del
consell escolar del sector concertat que fan
perdre l’interès a alguns representants.

EFECTES FUTURS
En aquesta mateixa secció de la revista (vegeu
el número 27), l’advocat Ramon Plandiura va

ELECCIONS ALS  
ESCOLARS DE  

Durant el mes de novembre s’han

desenvolupat les eleccions de

renovació parcial als consells

escolars dels centres docents de

Catalunya. La convocatòria del

Departament d’Ensenyament de la

Generalitat afecta tant els centres

públics com els concertats i ha de

finalitzar amb la constitució dels

nous consells escolars abans del 13

de desembre del 2002. La

convocatòria, una mica avançada —

les anteriors eleccions van celebrar-

se el febrer del 2001 i són per

períodes de dos anys—, vol evitar

de manera immediata haver de

patir les possibles conseqüències

de la Llei de Qualitat  en la

composició i funcions dels consells

escolars. 

El fet de l’existència i el funcionament dels
consells escolars de centre tant en el sec-
tor públic com en el privat concertat amb

una composició asimètrica —representació
dels sectors professionals i dels afectats—, és
a dir, de tots els sectors de l’anomenada comu-
nitat escolar, conforma una xarxa de participa-
ció democràtica i d’intervenció en la gestió del
sistema educatiu en l’àmbit dels centres que,
malgrat alguns dèficits de funcionament, és de
primera magnitud.

Avui que les tendències democràtiques més
renovadores cerquen la intervenció directa i
pautada dels ciutadans en els afers de la vida
quotidiana, la presència d’una xarxa participa-
tiva i coresponsable com són els consells esco-
lars en la gestió dels centres docents és una
garantia democràtica que no s’hauria de perdre
ni veure’s amenaçada per una visió conserva-
dora de la participació, com proposa l’avant-
projecte de la Llei de Qualitat de l’Educació.

Aquesta afirmació queda reforçada amb les
dades de Barcelona, una ciutat amb 512 con-
sells escolars de centre: 258 del sector públic i
254 del sector privat concertat i formats per

«Un increment de la
participació seria un reforç 
del rol democràtic i de
coresponsabilitat social dels
consells escolars.»

L’OMBRA DE LA “LLEI DE QUALITAT”     

Amanda Ronda
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fer una extensa anàlisi dels efectes i ombres que
es veuen venir en el futur dels consells escolars
de centre si prospera l’actual redactat i l’esperit
del projecte de Llei de Qualitat de l’Educació, del
qual voldríem assenyalar tres aspectes:

-La transformació de la naturalesa dels con-
sells escolars de centre d’òrgans de gestió i de
govern a simples òrgans de participació amb
una important pèrdua de competències.

-El trencament de la correspondència entre
concert educatiu i control de la gestió per part
de la comunitat educativa.

-La restricció de la participació de l’alumnat a
partir de 3r d’ESO.

Són tres aspectes que desvirtuen les cotes de
funcionament democràtic dels actuals consells
escolars i la seva coresponsabilitat social, mal-
grat els dèficits en el seu funcionament. Per dir-
ho de manera clara, no sembla una proposta de
reforma de futur, sinó un retorn a l’autoritat dels
càrrecs unipersonals per sobre dels col·lectius i
una ombra en la gestió dels recursos públics.

En aquest escenari caldria un esforç decidit
dels agents socials i, sobretot, de les administra-
cions públiques per fer una bona campanya
informativa sobre la importància de participar en
les eleccions per la renovació dels consells esco-
lars de centre i de les seves funcions. Un incre-
ment de la participació seria un reforç del rol
democràtic i de coresponsabilitat social dels
consells escolars.

LES DADES DE 
LES DARRERES ELECCIONS
Les darreres eleccions celebrades al febrer de
2001 van proposar-se al sector públic de Barce-
lona ciutat1. Hi havia 1.721 llocs per renovar:
801 per al sector docent, 718 per al sector de
mares i pares i 202 per al sector de l’alumnat.

Van anar a votar 42.622 persones, 6.078 del
sector docent, 14.178 del sector de mares i
pares i 22.366 del sector de l’alumnat.

La distribució i el volum de persones de cada
sector de la comunitat educativa són molt
desiguals, així com la participació.

 CONSELLS
CENTRE

«La presència d’una xarxa
participativa i coresponsable
com són els consells escolars
en la gestió dels centres
docents és una garantia
democràtica que no s’hauria de
perdre ni veure’s amenaçada
per una visió conservadora.»

Segons dades facilitades pel Consell Escolar
de Catalunya:

-Al sector del professorat, la participació
global va ser del 84,6% (92,5% a primària,
84,5% a secundària i 77% a centres concer-
tats).

-Al sector de mares i pares, la participació
global va ser del 10,4%, però molt desigual
(19,8% a primària i 3,4% a secundària, i 8% a
centres concertats).

-La participació de l’alumnat es va situar en
total en el 58,8% (46,7% a centres públics i
71% a centres concertats).

-El personal d’administració i serveis va
votar en un 82% (86% a primària, 83,1% a
secundària i 77% a centres concertats).

Les dades disponibles2 d’àmbit de Catalunya
situen globalment la participació del professo-
rat en el 89,3%, dels pares i mares en l’11,2% i
de l’alumnat en el 72%.

Una dada a retenir és l’alt percentatge de
dones entre les persones elegides a Barcelona
ciutat1: un 68% del professorat a primària i un
58% a secundària; en el sector de mares i
pares, un 73% a primària i un 68% a secundà-
ria, i sols entre l’alumnat el percentatge és
equilibrat, amb un 51% de noies electes.

Una altra dada a tenir en compte és la renova-
ció quasi total de la representació de l’alumnat:
un 94%. Aquest percentatge fa pensar a trobar
noves fórmules de representació més a la mesu-
ra de l’estat actual de l’estament estudiantil.

Del conjunt de dades, podem assenyalar
l’important dèficit de participació en les elec-
cions del sector de mares i pares, especial-
ment a secundària del sector públic. 

Secretaria del Consell Escolar Municipal
cem@mail.bcn.es

(1) “Informe eleccions als consells escolars en els

centres públics. Convocatòria de febrer 2001”.

Secretaria del Consell Escolar Municipal

(2) Dades facilitades per la Secretaria del Consell

Escolar de Catalunya

     PLANA SOBRE LA CONVOCATÒRIA
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l’encetament d’un projecte conjunt amb l’Esco-
la Massana per donar suport als joves creadors
són alguns dels resultats d’aquesta nova
etapa. I també ho són, en un àmbit més educa-
tiu, la instal·lació del Col·legi de Teatre de Bar-
celona, que a banda dels cursos de formació
d’actors organitza casals infantils d’estiu, i l’o-
bertura dins del recinte de l’Escola Pauta For-
mació de disseny tèxtil, que també ofereix
mòduls del Programa de Garantia Social.

En aquest context, la interacció amb la
comunitat escolar de la ciutat —i de tot Cata-
lunya— es feia indispensable: el Poble conté
un munt de coneixement (històric, cultural i
artístic) i té un emplaçament (tancat i segur,
però a l’aire lliure) que calia posar a disposició
de les escoles. Així va néixer el programa “Vine
amb l’escola”, que l’any passat va atreure
prop de 50.000 escolars.

EL PROJECTE EDUCATIU
A finals dels anys vuitanta, el Poble Espanyol
va encetar un programa d’activitats educatives
adreçades al públic infantil. Des d’aleshores,
aquest programa ha evolucionat a partir de les
demandes realitzades per les mateixes esco-
les. Com a resultat, d’una banda les activitats
que el componen són avui més participatives i,
d’altra banda, el seu contingut educatiu té
més pes que no pas el lúdic i incideix en el
desenvolupament d’actituds i coneixements
que reforcen els valors cívics.

És per això que els objectius genèrics que
intenta assolir “Vine amb l’escola” tracten de
potenciar la diversitat cultural, la cooperació i
el valor del treball, tant propi com en equip.
Les seves activitats s’adrecen a incentivar la
creativitat, el joc i la lectura tot aprofitant les
potencialitats que ofereixen les noves tecnolo-
gies de la comunicació. En aquest sentit, el
Poble disposa d’una aula informàtica amb
ordinadors connectats a Internet que es posa
a disposició dels escolars. 

UN POBLE PER A
LES ESCOLES

EL POBLE ESPANYOL: UN ESPAI PER A LA

CREATIVITAT, LA LECTURA I EL JOC

Les noies i els nois de la nostra

ciutat poden gaudir de diverses

activitats educatives passejant pels

carrers d’un poble. I no cal anar

massa lluny. És al Poble Espanyol

de Montjuïc on el programa “Vine

amb l’escola” posa a disposició de

l’alumnat d’entre tres i catorze anys

un munt de coneixements i un espai

per potenciar la creativitat, la

lectura i el joc. 

Fa cinc anys el Poble Espanyol de Montjuïc
va iniciar el desplegament d’un pla
estratègic que, per dir-ho en poques

paraules, s’imposava l’objectiu de superar el
caràcter estrictament turístic i d’oci nocturn
amb què es coneixia entre els habitants de
Barcelona. No era una idea nova. En el seu ori-
gen, com un dels pavellons dedicats a l’art en
l’Exposició Universal de 1929, el Poble Espan-
yol es va concebre com un museu d’arquitectu-
ra i de cultura popular de les diferents comuni-
tats de l’Estat espanyol. Va néixer, doncs, amb
una clara vocació cultural i artística, que es va
anar perdent amb el pas del temps.

El 1997, la gestió del Poble Espanyol va pas-
sar a mans d’un equip que ha treballat des de
llavors en una oferta de serveis i activitats de
tipus cultural, educatiu, artístic i ciutadà. Això
implica considerar el Poble com una infraes-
tructura essencialment cultural, i, per aquest
motiu, una de les línies estratègiques de la
nova gestió és potenciar-lo com a “centre de
cultura, art i lleure de la ciutat de Barcelona”
fent una clara aposta per atreure i promocionar
artesans i artistes locals, per configurar una
“ciutat de les arts” dins la ciutat de Barcelona. 

La inauguració recent del Museu d’Art Con-
temporani de la Fundació Fran Daurel (el d’Ar-
tesania Ibèrica obrirà les portes aquest curs), la
instal·lació de més de 45 tallers d’arts i oficis, i

«El contingut educatiu del
programa ‘Vine amb l’escola’
té més pes que no pas el
lúdic i incideix en el
desenvolupament d’actituds i
coneixements que reforcen
els valors cívics».
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UNA OFERTA DIVERSA
En aquests moments, el programa “Vine amb
l’escola” ofereix cinc activitats per a nens i
nenes d’entre tres i catorze anys, i està en pre-
paració una sisena activitat, que entrarà en
funcionament el febrer del proper any, sobre
art contemporani vinculada a la visita de la
col·lecció de la Fundació Fran Daurel.

Aquesta fundació compta amb un fons artís-
tic de més de 200 obres d’art contemporani:
pintures, escultures, dibuixos, estampes, tapis-
sos i ceràmiques. El seu museu proporciona,
per les seves reduïdes dimensions i la gran
diversitat d’autors representats, un espai idoni
per repassar els moviments, estils i artistes

que han protagonitzat l’art del segle XX: Picas-
so, Óscar Domínguez, Tàpies, Plensa, Clavé,
Pous, Sicilia, Guinovart, Saura, Chillida... 

Aquesta activitat està pensada per a alumnes
de segon cicle de l’ESO, tindrà una durada de
poc més de dues hores i té dues parts. en la pri-
mera, els alumnes hauran de cercar una sèrie
d’obres que representen paisatges, respondre
un qüestionari i comentar lesrespostes. En la
segona part, se’ls lliurarà un full d’acetat per
grups de 3 a 5 persones, i sobre ell haruan de
dibuixar el que els suggereix l’netorn en què es
troben (un racó a l’aire lliure del Poble Espan-
yol). L’activitat està monitoritzada per un pintor
pprofessional en actiu, en Daniel Berdala.

Joc del Drac (P3-P5): El drac, un element molt
present en l’imaginari popular català, és l’objec-
tiu d’aquest joc de pistes. Els nens i nenes,

guiats per monitors i ajudats pels seus mestres,
han de cercar missatges per diversos indrets
del Poble —i superar algunes proves— per arri-
bar al drac de set caps. Aquest viatge pels diver-
sos racons de la geografia espanyola reproduïts
al Poble Espanyol es clou amb un espectacle de
titelles, dramatúrgia i efectes musicals.

Escudella de contes (1r i 2n de primària): A
l’escudella de contes són els nens els que
construeixen l’acció perquè els actors que
representen els personatges dels contes
populars es fan un embolic tal, que el que
expliquen no té ni cap ni peus. De nou, aques-
ta activitat és una combinació del joc de pis-
tes-cercavila i espectacle teatral.

Taller d’artesania (3r i 4t de primària): Els
nens i nenes fan una visita comentada a dife-
rents tallers artesanals i realitzen una peça
d’artesania (aquest curs serà una cistella; el
passat va ser una màscara). Cal destacar que
el Poble reuneix una àmplia gamma d’oficis
artesans, que van des de l’artesania tradicio-
nal, passant per la contemporània, fins a expe-
riències més investigadores pròpies del dis-
seny i de l’art.

De fet, el Poble Espanyol és un fenomen únic
a Europa donat que concentra, en un mateix
espai, diverses modalitats d’oficis artesans:
puntes de coixí, estampació, diferents tècni-
ques de treball del vidre, joieria, forja, espel-
mes..., que es barregen harmoniosament amb
d’altres activitats més artístiques, com el gra-
vat, la pintura o l’escultura. És aquesta realitat

la que dóna sentit al concepte de ciutat dels
artesans que reivindica el Poble Espanyol, i
que no es limita a acollir els tallers, sinó també
a promocionar-los amb exposicions temporals
a l’Espai Agustí Massana.

Activitat d’Autonomies (5è i 6è de primària i
1r d’ESO): Té dues parts: un recorregut per les
mostres arquitectòniques de les diferents
comunitats autònomes de l’Estat i un exercici
en el qual els estudiants han d’omplir un qües-
tionari amb informació que han de cercar a les
pàgines web oficials i de les oficines de turis-
me d’algunes comunitats autònomes. A banda
de mostrar la diversitat cultural de l’Estat
espanyol i fomentar l’ús de la xarxa com a eina
de cerca d’informació, aquesta activitat treu el
màxim rendiment d’una altra característica
força única del Poble: el seu caràcter de
museu d’arquitectura popular amb, precisa-
ment, un traçat de poble.

El treball del vidre (1r i 2n d’ESO): És la
resolució d’un senzill dossier de treball mit-
jançant l’observació directa de la fabricació de
peces de vidre i la recerca a Internet. El curs
passat es va posar en marxa aquesta activitat i
va funcionar molt bé. No és estrany: el Poble
Espanyol és un dels pocs indrets a Europa, si
no l’únic, que apleguen totes les modalitats
artesanals de fabricació del vidre, llevat del
tallat: fusing, colorejat, vitralls i bufat.

A més, les escoles poden sol·licitar una visi-
ta guiada al recinte (a partir de vuit anys), que
pot ser preparada a mida per satisfer els inte-
ressos del professorat. 

Joan Abellà
Director general de la Ciutat dels 
Artesans-Poble Espanyol de Montjuïc.

Per a més informació del programa 
“Vine amb l’escola”:
www.poble-espanyol.com/cat/escoles/index.html

«Els objectius que intenta
assolir tracten de potenciar la
diversitat cultural, la
cooperació i el valor del treball,
tant propi com en equip».

La ciutat dels

Poble Espanyol de Montjuïc Barcelona
artesans
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EL CAMÍ ESCOLAR

Som conscients que no hem de caure en la
resignació fatalista d’acceptar que la
ciutat és un laberint i un marc ensordi-

dor. Cal plantejar mesures innovadores i
sobretot responsables. Es fa necessari inven-
tar noves col·laboracions entre el sector privat
i el públic, científics, experts i usuaris per tro-
bar alternatives al que sembla que ens espera.
La voluntat de canvi serà l’única via per plante-
jar noves estratègies i la coresponsabilitat
entre tots els sectors implicats serà la clau per
abordar una temàtica tan complexa i contro-
vertida com és la mobilitat.

En el marc d’aquest enfocament, volem plan-
tejar una nova educació per a la mobilitat. Fins
ara parlàvem d’educació viària entesa com un
aprenentatge passiu de normes i comporta-
ments amb l’objectiu que els infants s’adaptes-
sin al trànsit. En aquests moments entenem l’e-
ducació per a la mobilitat com una temàtica per
construir un coneixement que es fonamenti en
el respecte, en la convivència i en l’exercici de
la responsabilitat individual i col·lectiva. El
temps que els nens i les nenes són al carrer ha
de recuperar-se com a temps per educar en el
civisme i la convivència. Els veïns i les veïnes,
els comerciants, els conductors i els i les res-
ponsables municipals han de convertir-se en
agents educatius de primer ordre.

El “Camí Escolar” apareix en aquest nou
marc de referència com una proposta concreta
d’educació per a la mobilitat. A partir del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat i del Pacte per a la
Mobilitat de la ciutat de Barcelona, el Pla d’Ac-
tuació Municipal per al quadrienni 1999-2003
del municipi ha adquirit el compromís de
potenciar el projecte “Camí Escolar”.

La idea va néixer a la dècada dels vuitanta en el
context dels moviments que advocaven per la
pacificació del trànsit a les ciutats. Aquests movi-
ments van ser impulsats pel Parlament Europeu a

El carrer fa temps que ha perdut els

elements imprescindibles que

donaven un paper rellevant a la vida

dels nens i les nenes. 

Les necessitats de joc, de relació,

d’exploració i de mobilitat que

cobria han estat relegades pels

perills, els sorolls i les curses

d’obstacles. El “Camí Escolar” és un

projecte que intenta fer més segurs,

autònoms i agradables els

desplaçaments dels nois i les noies,

i de tots els habitants de la ciutat, de

casa a l’escola i de l’escola a casa.

«El temps que els nens i les
nenes són al carrer ha de
recuperar-se com a temps per
educar en el civisme i la
convivència.»

L’EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT

PEC
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ELS AGENTS IMPLICATS
Posar en marxa un “Camí Escolar” ha de ser
una iniciativa impulsada des del mateix territo-
ri, el lideratge de la qual prenen els districtes
de la ciutat. Des de l’Institut d’Educació i la
Regidoria de Via Pública, s’orienta, s’assesso-
ra, s’impulsa, es creen recursos per al segui-
ment del procés —com ara publicacions espe-
cífiques, jornades d’intercanvi, materials
didàctics— i es dóna viabilitat a algunes pro-
postes concretes.

El paper més rellevant de tot el procés és el
dels diferents agents implicats. És a dir, que
sense una complicitat entre els nens i les
nenes que van a l’escola, els centres i el pro-
fessorat, les famílies, els establiments del
barri, les associacions i entitats i l’Administra-
ció mateixa, la tasca a desenvolupar serà
infructuosa. 

Marta Carranza 
Servei de Promoció Educativa  
mcarranza@mail.bcn.es

CAMINS, PROPOSTES 
I ESTUDIS A BARCELONA
En aquests moments a la ciutat de Barcelo-
na, a més dels camins escolars del CEIP
Tàbor del districte de l’Eixample i del CEIP
Barcelona del districte de Les Corts, en
tenim tres en la seva darrera fase.

Als barris de Sant Antoni i de l’Esquerra
de l’Eixample, hi estan treballant des del
curs 1999/2000 vint-i-una entitats i centres
docents. La reflexió i el debat conjunt els ha
portat a fer propostes per crear un eix
remodelat que prioritzi les persones per
sobre dels vehicles.

Al barri de la Bordeta, del districte de
Sants-Montjuïc, en aquesta mateixa línia,
s’està posant en marxa un “Camí Escolar”
que aglutinarà un gran nombre de centres
docents. Les opinions i propostes de 3.000
famílies han estat fonamentals per concre-
tar la proposta definitiva de millores.

Des del districte de Sant Andreu, amb el
nucli impulsor ubicat al CEIP Ferran i Clua,
també s’estan donant les darreres passes
del treball. La comissió formada pels dife-
rents agents implicats ja està valorant i con-
sensuant les diferents propostes recollides.

Per altra banda, el districte de Sarrià-
Sant Gervasi ha dut a terme una tasca de
recollida d’informació molt completa refe-
rent a una zona àmplia del seu territori. Les
problemàtiques detectades difereixen de la
resta de la ciutat, ja que el transport rodat
—tant privat com compartit— és una de les
formes habituals d’acostar-se als centres
docents. Mentre que als altres districtes, i
segons les dades de l’enquesta de la mobi-
litat 12-16 anys, els desplaçaments són
majoritàriament a peu, a Sarrià-Sant Gerva-
si el nombre de desplaçaments en cotxe i
transport col·lectiu (públic o privat) aug-
menta significativament. Així doncs, en
aquest cas, la fase d’elaboració de propos-
tes i solucions està sent particularment
complexa.

Els districtes d’Horta-Guinardó, Gràcia i
Sant Martí estan iniciant el desenvolupa-
ment de diferents Camins Escolars.

El que es constata, després de fer un breu
repàs per les diferents iniciatives endega-
des, és que cada nova experiència s’identi-
fica com un producte nou, innovador i crea-
tiu per a la comunitat.

partir de la Carta Europea dels Drets dels Via-
nants (1988) i per la Comissió Europea, amb el
moviment Car Free Cities (1994). Una nova redis-
tribució de l’espai públic per recuperar l’equilibri
i l’harmonia entre la ciutat i les persones va ser el
propòsit d’aquestes iniciatives pioneres.

METODOLOGIA
El “Camí Escolar” se’ns presenta com un
recurs educatiu d’una gran riquesa. Es tracta
d’un espai experimental i d’un fet quotidià que
ofereix la possibilitat d’interpretar la realitat i
actuar-hi. L’associació La Città Possibile  arti-
cula la metodologia que cal seguir, adaptant-la
a cada centre, en els punts següents:
-Observar críticament la situació existent.
Aquesta observació ha d’estar dissenyada a
l’abast dels nens i les nenes.
-Estudiar les solucions viables que hi pugui
haver.
-Proposar i projectar el canvi.
-Seguir el procés administratiu dels canvis.

Aquest procés metodològic ajuda a desen-
volupar l’esperit crític davant l’entorn, però
cercant sempre alternatives possibilistes i
consensuades amb tots els sectors de la zona.
L’alumnat haurà de tenir molt clares les neces-
sitats dels transportistes, dels vehicles, de la
gent gran, de les persones amb disminu-
cions..., i les d’ell mateix. Aquesta visió com-
partida de l’espai comunitari portarà a consoli-
dar una educació cívica més viscuda. El “Camí
Escolar” ens posa fàcil el fet de poder educar
aquesta dimensió ciutadana de l’alumnat, la
qual, molt sovint, queda oblidada o en mans
d’agents poc adequats.

«Es tracta d’un espai
experimental i d’un fet
quotidià que ofereix la
possibilitat d’interpretar la
realitat i actuar-hi.»



Quatre dies de discussions, debats,

trobades, xerrades, conferències i,

per sobre de tot, d’intercanvi

d’experiències tan diverses com

enriquidores. El VII Congrés

Internacional de Ciutats

Educadores, celebrat el mes de juny

a Tampere (Finlàndia), ja és

història. Aquesta és la crònica del

que va quedar després de Tampere.

ciutat, l’educació en les noves tecnologies,
etc., atès que el temps de què es disposa al
Congrés per aprofundir en temes que podrien
donar molt de si és molt limitat. D’altra banda,
es va confirmar que, tot i que l’objectiu del
Congrés és la presentació d’experiències, cal-
dria organitzar algunes sessions teòriques i es
proposà concretament, com a exemple, plan-
tejar com l’educació on-line influeix en el pen-
sament teòric i viceversa.

VALORS I ASPECTES 
ÈTICS I ÈTNICS EN L’EDUCACIÓ
Es va concloure que és bàsic que el debat sobre
els valors continuï en l’àmbit de la societat, de
la família i de l’escola i, també, en el terreny
personal; cal, també, parlar dels valors des del
punt de vista dels drets humans. La coordina-
dora d’aquest tema considerà que els aspectes
d’ètica i ètnia s’han debatut en el Congrés des
de molt diversos punts de vista a través de les
actuacions de les ciutats, que han aportat
noves idees i maneres de veure la realitat.

IGUALTAT, DESIGUALTAT,
MARGINACIÓ
Es va plantejar com podem ajudar-nos els uns
als altres i a nosaltres mateixos i si funciona
el vell lema: pensar globalment i actuar local-
ment, potser el que cal és tenir una visió glo-
bal, per tractar qüestions concretes. En
aquest grup també s’ha subratllat, a través de
les experiències presentades, la importància
que té per a l’educació el temps que dedi-
quem als infants, als joves i als adults, així
com el paper que juguen els mestres, els con-
sellers i els mediadors en els projectes. D’al-
tra banda, se subratlla la necessitat de l’edu-
cació d’adults, atès que l’aprenentatge ha de
ser al llarg de tota la vida. 

Del 16 al 20 de juny passat es va celebrar
a Tampere, una bonica ciutat finlandesa
situada entre dos llacs, el VII Congrés

Internacional de Ciutats Educadores. Una tro-
bada d’intercanvi d’experiències en la qual van
participar 467 persones inscrites, provinents
de 130 ciutats de 46 països. Setanta de les ciu-
tats participants són membres de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) i és
molt possible que algunes de les ciutats que
han participat i que no són membres ho siguin
d’aquí a poc temps.

Més enllà de les conclusions i les experièn-
cies aportades al Congrés, aquesta vol ser una
crònica, un recull de comentaris i valoracions,
del que es va viure en cadascun dels continguts
del programa. Cinc eren els temes a tractar dins
del lema del Congrés: “El futur de l’educació: El
paper de la ciutat en un món globalitzat”.

EL PAPER DE LA CIUTAT EN LA
CREACIÓ I EL MANTENIMENT DE
SISTEMES EDUCATIUS
Durant les jornades es va ressaltar la constata-
ció de les dificultats per trobar mètodes de tre-
ball per lluitar contra l’exclusió social i l’anal-
fabetisme, sobretot en les grans ciutats. Es
parlà també de la gran importància de l’educa-
ció en la societat per al desenvolupament sos-
tenible, així com del rol de les ciutats, sigui
quin sigui el país al qual pertanyin, en la crea-
ció i el manteniment de sistemes educatius.

ENTORNS EDUCADORS: 
XARXES GLOBALS I LOCALS
Es va considerar convenient que abans del
Congrés es dediqués un dia a tallers i tutories
on els participants poguessin dedicar més
temps a qüestions que els interessen, com
poden ser l’avaluació, l’educació on-line a la
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«Es van ressaltar les
dificultats de trobar mètodes
de treball per lluitar contra
l’exclusió social i
l’analfabetisme, sobretot 
en les grans ciutats.»

I DESPRÉS DE
TAMPERE...

CRÒNICA DEL VII CONGRÉS INTERNACIONAL DE

CIUTATS EDUCADORES



EDUCACIÓ I TREBALL
Es va arribar a la conclusió que les presenta-
cions que s’hi havien realitzat havien estat
molt interessants i suggeridores. Tot i que
s’exposaven a nivells concrets, tal com el Con-
grés demana, les experiències haurien pogut
donar més de si, de manera que s’haguessin
pogut conceptuar els casos d’una forma més
general, si hi hagués hagut més temps.

També caldria destacar els comentaris que
Annikki Järvinen, presidenta del comitè cientí-
fic del Congrés i professora del Departament
d’Educació de la Universitat de Tampere, va fer
en què ressaltava la concordança de les expe-
riències presentades amb els principis de la
Carta de Ciutats Educadores. Així mateix,
remarcà la gran quantitat d’experiències per-
tanyents al tema dels Entorns educadors: xar-
xes globals i locals, i el fet que la majoria de
les actuacions exposades van dirigides princi-
palment a la participació ciutadana en general
i a la instauració de serveis per a la joventut i
la infància, i tracten la ciutat com a context
educatiu. Va considerar que fóra bo prioritzar
la presentació d’aportacions amb una visió
educadora més àmplia i donar molta rellevàn-
cia a les que exposen cooperació entre ciutats.
Finalment, va afirmar que caldria especificar
més els temes a debatre i tenir més temps per
aprofundir-hi. 

1 Vegeu el número 25 de la revista.

Secretariat de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores

Per a més informació:
www.tampere.fi/iaec2002

NETTI-NYSSE: EL BUS-INTERNET
Aquesta és una de les experiències més completes entre les presentades al Congrés de
Tampere. El projecte Netty-Nysse forma part del Programa Electrònic de la ciutat finlandesa e-
Tampere project. És una mostra de la forta aposta en favor de l’accés de tota la ciutadania a la
informació i la comunicació que es fa en aquesta localitat de Finlàndia.

El bus Internet té com a objectiu guiar i oferir suport gratuït per a l’adquisició de coneixe-
ments bàsics en la utilització d’Internet i de les aplicacions de l’ordinador en general, i s’adreça
d’una manera especial a les persones amb risc de marginació i a les persones grans que sovint
es consideren a si mateixes poc capaces de sortir-se’n. Així doncs, dóna a tothom l’oportunitat
de participar en la societat de la informació, oportunitat que ja és en ella mateixa un mitjà de
no-marginació.

A més del suport esmentat, ofereix la possibilitat d’utilitzar Internet i correu electrònic a la
ciutadania en general. Es tracta d’un antic autobús articulat de divuit metres de llargada amb
dotze ordinadors, que s’havia utilitzat com a mitjà de transport i que ara s’ha adequat i destinat
a aquest programa, amb l’objectiu d’eliminar barreres per a la participació de tota la ciutadania
en la societat de la informació. 

Els monitors que atenen els usuaris són persones en atur que reben una formació específica
per fer aquest treball. El fet que provinguin de molt diversos sectors dóna com a resultat un
grup heterogeni que permet atendre tots tipus de públic.

L’autobús recorre tota la ciutat i, d’una banda, convida grups determinats de persones a uti-
litzar-lo: mestresses de casa, aturats, immigrants, gent gran i persones que viuen en àrees
rurals. D’altra banda, a través de l’oferiment de suport a tothom, va creant un sentiment de
comunitat.

El bus va ser present a la porta del Palau de Congressos durant els quatre dies de celebració
del Congrés, i totes les persones participants varen poder utilitzar-lo per navegar per Internet i
per comunicar-se a través del correu electrònic, i d’aquesta manera es va constatar en la pràcti-
ca les prestacions que dóna a la ciutadania.

El principi 13 de la Carta de Ciutats Educadores afirma: “Cal que una ciutat educadora formi
en la informació. Haurà d’establir instruments útils i llenguatges adequats a fi que els seus
recursos es trobin a l’abast de tothom en pla d’igualtat. Comprovarà que la informació atenyi
veritablement els habitants de tots els nivells i de totes les edats”.
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«Es considerà que fóra bo
prioritzar la presentació
d’aportacions amb una visió
educadora més àmplia i
donar molta rellevància a les
que exposen cooperació
entre ciutats.»
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L’actual xarxa municipal d’escoles bres-
sol té el seu origen a la segona Repúbli-
ca (1931), quan es creen 9 centres per

atendre necessitats benèfiques i assistencials
fonamentals i que, amb el pas del temps, pas-
saran a tenir un marcat caràcter educatiu.
Aquestes primeres guarderies depenen dels
Serveis Socials. A l’inici dels anys 70, la manca
d’oferta educativa a la ciutat, en un moment de
canvi social en què les dones s’incorporen pro-
gressivament al món laboral, fa que famílies i
professionals de l’educació creïn cooperatives
per tal de posar en marxa centres d’educació
infantil. Es tracta d’un dels moviments reivindi-
catius més importants del moment.

A partir de 1977, amb l’arribada de la
democràcia, part de les cooperatives i escoles
infantils d’iniciativa privada són assumides
econòmicament per l’Ajuntament de Barcelo-
na, que crea el Patronat Municipal de Guarde-
ries, amb 30 centres. Al 1979, el primer consis-
tori democràtic traspassa les 9 guarderies de
Serveis Socials a l’Àrea d’Educació, que inicia
un procés de reordenació i unificació de crite-

LA XARXA CREIX AMB NOU CENTRES 

INAUGURATS AQUEST CURS

ris pedagògics i de funcionament de la xarxa,
tasca que segueix amb el pas a l’Institut d’E-
ducació, a partir de 1993. També es recupera el
nom d’Escola Bressol, terme emprat pel Con-
sell d’Escola Nova Unificada de 1936 (CENU).

El conjunt de centres s’ha anat transformant
per l’acció renovadora del patrimoni, ja que
s’ha promogut la remodelació o el trasllat de
les escoles que estaven situades en els locals
més inadequats, dotant-les de millors condi-
cions i de l’espai necessari per desenvolupar
la seva tasca educativa.

A partir de l’any 2001, amb la signatura d’un
conveni específic entre la Generalitat de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció i finançament de places de nova creació,

LES ESCOLES
BRESSOL

MUNICIPALS

L’Ajuntament de Barcelona s’ha

destacat històricament per la seva

acció educativa. Al llarg del darrer

segle, l’administració local ha estat

constantment amb la mirada

posada sobre la qualitat de

l’educació i l’abast de l’oferta a la

ciutadania, cobrint sovint els buits

deixats per les administracions

responsables. En els últims anys,

un dels àmbits en què s’ha fet un

esforç més gran ha estat en

l’atenció a la petita infància, el tram

de 0 a 3 anys d’edat i, de manera

especial, en les escoles bressol.

Una feina que es podrà veure

reflectida en l’exposició “Escoles

bressol, cultura de ciutat”, que

s’inaugurarà el 3 de desembre al

Palau de La Virreina.

«S’ha promogut la
remodelació o el trasllat de les
escoles que estaven situades
en els locals més inadequats,
dotant-les de millors
condicions i de l’espai
necessari per desenvolupar la
seva tasca educativa.»

CIUTAT

En aquests moments, l’Ajuntament de Bar-
celona és titular de 47 escoles bressol, amb
un total de 2.790 places. Cada escola s’or-
ganitza en cinc grups d’infants:
- 4 mesos a 1 any: un grup de 7 infants
- 1 a 2 anys: dos grups de 10 infants
- 2 a 3 anys: dos grups de 18 infants
Aquesta estructura permet una capacitat de
63 infants per centre.

L’escola està a càrrec d’una directora, i l’e-
quip docent el formen educadores i educa-
dors que atenen els infants i les seves famí-
lies, amb les quals treballen conjuntament
per dur a terme el projecte educatiu de l’es-
cola. L’equip de l’escola el completen feine-
res i cuineres.

PERFIL DE LA XARXA ACTUAL
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s’ha donat un nou impuls al creixement de la
xarxa. En la primera fase d’execució, al setembre
de 2002, s’han posat en funcionament 9 noves
escoles de titularitat municipal per a l’educació
d’infants de 0 a 3 anys. Els projectes de la resta
de centres inclosos al conveni estan ja en marxa,
de manera que se seguirà ampliant l’oferta de
places de cara al curs 2003-2004 i següents. La
signatura d’un nou conveni entre les dues admi-
nistracions donarà continuïtat a aquesta política
d’ampliació de l’oferta de places públiques en el
primer cicle d’educació infantil. El desplegament
del Consorci d’Educació de Barcelona, ens for-
mat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya, vindrà a donar marc a aquesta
línia d’acord entre les dues administracions en
matèria educativa.

ESPAI EDUCATIU
A l’escola bressol, tot el que s’hi fa té una fina-
litat única: potenciar el desenvolupament de la
persona, la seva relació amb els altres i el des-
cobriment de l’entorn; és a dir, l’educació. És
fonamental, en aquest període, acompanyar
cada infant en la conformació de la seva perso-
nalitat i, poc a poc, de la seva autonomia res-
pecte a la persona adulta. És el moment de
conèixer el món i de començar a desenvolupar-
s’hi, aprenent tant el propi cos i els canvis que
s’hi van donant com les peculiaritats de l’en-
torn i les necessitats que ens genera. En
aquest espai educatiu, les relacions personals
són un eix fonamental. A partir del contacte
interpersonal l’infant incorpora els models i
valors culturals, i adquireix les habilitats
socials necessàries per desenvolupar-se com a
membre de la societat. L’escola proporciona

als infants la primera experiència de socialitza-
ció fora del marc familiar.

L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Les famílies són l’altre puntal d’aquesta política.
Ens trobem al capdavall d’un procés d’evolució
social que ha provocat grans canvis en l’estructu-
ra familiar. Avui ja no parlem de família, sinó de
famílies. En molts casos les formen dues o tres
persones, és a dir, són petites, nuclears, molt
lluny ja de les famílies extenses que sovint reu-
nien avis i àvies, oncles, ties, pare i mare, i força
germans, i en les quals no només s’ajuntaven

CIUTAT

criatures d’edats similars sinó que sempre hi
havia persones a casa que se’n podien fer càrrec.
Poc a poc, aquestes configuracions han anat
evolucionant, per acabar de modificar-se amb
l’accés massiu de les dones al mercat de treball.
Així, per tal de facilitar la conciliació entre la vida
familiar i la laboral, és necessari establir les con-
dicions perquè les famílies puguin organitzar el
seu temps i perquè tant els homes com les
dones, i tant les parelles com les persones soles,
puguin trobar aquest equilibri. 

Institut d’Educació

Ciutat Vella: Portal Nou (Portal Nou, 2)

Eixample: Els Tres Tombs (Manso, 28 bis)

Sarrià-Sant Gervasi: L’Oreneta (Vallvidrera, 9. CEIP Dolors 
Monserdà-Santapau)

Horta-Guinardó: L’Arquet (Jorge Manrique, 12. 
CEIP Pau Casals)
Valldaura (Parc de la Unitat, s/n)

Nou Barris: Ciutat de Mallorca (Ciutat de Mallorca, 
31. CEIP Palma de Mallorca)

Sant Andreu: El Caminet del Besòs
(Quito, 2. CEIP Baró de Viver)

Sant Martí: El Xalet de la Paperera (Passeig del Taulat, 149)
La Mar Xica (Carmen Amaya, 2. CEIP Vila Olímpica)

«És fonamental, en aquest
període, acompanyar cada
infant en la conformació de la
seva personalitat i, poc a poc,
de la seva autonomia respecte
a la persona adulta.»

Manolo S. Urbano

NOVES ESCOLES BRESSOL, CURS 2002-2003
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cia, por ejemplo, que tiene un gasto privado en escuelas menor y
uno de los gastos públicos mayores en la UE, tiene una tasa de
fracaso escolar de sólo el 7% comparado con el 34% en Cataluña,
uno de los porcentajes más altos de la UE. La otra realidad que
obvia el argumento defensor de la polarización social aducido por
algunas autoridades educativas catalanas es que la Generalitat
está también financiando las escuelas privadas, bajo la categoría
mal llamada de conciertos, y que en realidad son subsidios públi-
cos (los más altos en España) al sector privado, que restan fon-
dos públicos que podrían invertirse en las escuelas públicas
cuyas necesitadas son mucho mayores que las de las privadas, ya
que absorben, por ejemplo, al 80% de los inmigrantes. En reali-
dad, si tales centros privados fueran auténticamente concertados
y se convirtieran en componentes del sistema público, tales
escuelas concertadas deberían ser gratuitas, no podrían seleccio-
nar y excluir alumnos, y su profesorado y contenido debería estar
aprobados y supervisados por la Generalitat. Ninguna de estas
condiciones se da en el sector privado, generosamente subsidia-
do por la Generalitat. Esta escasez de recursos públicos en la
educación escolar de Cataluña y la polarización social que la sus-
tenta explica que los indicadores de calidad de la enseñanza en
Cataluña sean peores  que los del resto de España, que son, a su
vez, inferiores a los de los países desarrollados. Y esta inferiori-
dad afecta tanto a las escuelas privadas como a las públicas,
puesto que la calidad de las primeras está íntimamente ligada a
la calidad de la escuela pública. Según el último informe TIMS,
que comparó en 1997 el conocimiento de lenguas, ciencias, idio-
mas y matemáticas de los países de la OCDE, más los del Este de
Europa y Asia, los alumnos españoles de 14 y 16 años (tanto de la
pública como de la privada) estaban por debajo del promedio de
tales países. Y según un informe comparativo realizado en Espa-
ña también en 1997, los alumnos catalanes estaban por debajo
del promedio español. Estas cifras confirman que en educación
escolar España no va bien y Cataluña va peor. 

(Article de Vicenç Navarro, catedràtic de Polítiques Públiques
de la Universitat Pompeu Fabra, publicat a El País el 31 de octu-
bre de 2002)

HEM LLEGIT

La educación en Cataluña
A raíz de la publicación de un artículo que escribí recientemen-
te en el que analizaba la situación preocupante de la educación
en España recibí muchas cartas de lectores que me pregunta-
ron sobre la situación de la educación en Cataluña. Ello me
estimula a expandir aquel artículo, analizando también la edu-
cación en Cataluña, una situación incluso peor que la existente
en España. Veamos los datos.

Indicaba en mi articulo que uno de los problemas que todavía
persisten en España es el bajo gasto público en educación. Así,
el gasto público en escuelas primarias y secundarias era sólo del
3,26% del PIB, muy por debajo del promedio de la UE (excluyen-
do Grecia y Portugal), que era del 4,2%. Pues bien, el gasto
público en Cataluña es incluso menor. Si analizamos por ejemplo
el gasto público en escuelas por estudiante, es el 6% (en la edu-
cación primaria) y el 7,5% (en la educación secundaria) más bajo
que el promedio español, y nada menos que el 24% y el 30% del
promedio de la UE, respectivamente. En realidad, Cataluña es la
comunidad española que con relación a su PIB invierte menos en
educación no universitaria. (Pedró, F. Una avaulació dels resul-
tats de les polítiques  educatives a Catalunya).

Una consecuencia de tal escasez de recursos es que el curso
escolar en Cataluña (y en España) es mucho más corto (875 horas
en la escuela secundaria) que el curso escolar promedio de la UE
(alrededor de 1.000 horas), con lo cual, si sumamos este déficit de
horas durante la vida escolar de los niños, resulta que los niños
catalanes (y españoles) van a la escuela secundaria menos que
sus homólogos en la UE ( y dos años menos que en Bélgica, Italia y
los Países Bajos). Es interesante subrayar que en un estudio com-
parativo reciente se vio que los estudiantes de 14 años en España
(incluyendo Cataluña) tenían unos conocimientos semejantes a
los que tenían en Europa los chicos de 13 años. Otro indicador del
bajo gasto público en Cataluña es que los maestros eran hasta el
año 2001 los peor pagados de España (después de Galicia).

La segunda característica preocupante que señalaba en mi artí-
culo sobre la educación en España era su polarización social de
manera tal que, en general, las clases de renta alta y media alta
envían sus hijos a las escuelas privadas, mientras que los hijos de
la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares utili-
zan las escuelas públicas. Así, el sistema educativo español
reproduce la estructura de clases sociales del país, con escuelas
privadas que gozan de mayores recursos que las escuelas públi-
cas. Pues bien, la situación en Cataluña no es sólo igual, sino que
para las clases populares es incluso peor. Mientras que en Espa-
ña el 31% de los niños van a la escuela privada, en Cataluña este
porcentaje asciende al 42%. Algunas autoridades educativas
catalanas han señalado que esta polarización social favorece en
realidad a la escuela pública, pues el hecho de que Cataluña
tenga un elevado porcentaje de niños que asisten a las escuelas
privadas libera fondos públicos para concentrarlos en los alum-
nos de las escuelas públicas. Este argumento, sin embargo, pasa
por alto dos hechos importantes. Uno de ellos es que esta divi-
sión de las escuelas en dos tipos, una privada que atiende a las
familias de renta alta y media alta, y otra pública que atiende a
las rentas medias bajas y bajas, debilita enormemente a la públi-
ca, pues se diluye la presión social para mejorar la escuela públi-
ca. Las familias pudientes creen (erróneamente) resuelta la edu-
cación de sus hijos y se despreocupan de lo que ocurre con las
públicas. En Europa, se muestra que las mejores escuelas públi-
cas son precisamente aquellas que, además de tener un gasto
público mayor, atienden a niños de todas las clases sociales. Sue-

CONVOCATÒRIES

Tertúlia-cafè Lluna Verda
Cosir i cantar: fer punt de creu a l’escola.

El Projecte d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació de l’A-
juntament de Barcelona, us convida a la propera Tertúlia cafè
Lluna Verda, Cosir i cantar, a càrrec d’Isabel Nadal, directora
del CEIP Cervantes.

No es tracta d’una classe de "labors" ni d’un taller de costu-
ra. Es presentarà una activitat ancestral però alhora, un taller
actiu, creatiu i motivador que ajuda a desenvolupar estratègies
i capacitats importants per l’aprenentatge i que permet treba-
llar de forma globalitzada eixos transversals i diverses àrees
del currículum tot utilitzant eines informàtiques i comptant
amb la diversitat d’alumnes, particularment de cicle superior
de primària i de primer cicle de l’ESO.

Dijous, 28 de novembre de 2002, a les 18h. A la Sala d’Actes
de l’Institut d’Educació. Pl. Espanya, 5, 08014-Barcelona.

Es prega confirmació al tel. 93 4023663, abans del dia 26 de
novembre
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Nom

Cognoms          

Adreça i telèfon de contacte       

Codi postal i població      

Professió         

Lloc de treball   

Remeteu-la a:
Revista Barcelona Educació: Pça. Espanya, 5    08014 Barcelona   
Fax: 93 402 36 01    e-mail: imebatencio@mail.bcn.es
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“La finalitat de les dades personals sol·licitades serà oferir-li serveis de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dades

s’inclouran en un fitxer confidencial i estaran protegides conforme al que s’estableix en la Llei 5/1992 de 29 d’octubre, de regulació del tractament

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

LES I ELS QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Araceli Vilarrasa, Institut d’Educació
Auxili Bosch, ex alumna de l’IES M LLuïsa Cura
Centre de Recursos Pedagògics Ciutat Vella
Ernest Ferrer, ex alumne de l’IES M Josep Serrat i Bonastre
Francesc Ibáñez, director de l’IES Valldemossa 
Joan Abellà, director general de la Ciutat dels Artesans-Poble
Espanyol de Montjuïc
José Joaquín Mohedano, coordinador de Formació 
Professional de l’IES M Juan Manuel Zafra
Josep Ramos, Institut d’Educació
Manel Iglesias, professor de l’IES M Ferran Tallada
Maria Creus, Coordinadora de Formació Professional de l’IES
M LLuïsa Cura
Mariona Escobar, Institut d’Educació 
Marta Carranza, Institut d’Educació
Pia Vilarrubias, Institut d’Educació
Rafael Zarco, representant de l’empresa Bayer Polimero S.L.
Secretariat de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
Secretaria del Consell Escolar Municipal
Silvia Raya, ex alumna de l’IES M Narcís Monturiol
Susana Giménez, representant de l’empresa Barnices
Valentine, S.A.
Vicens Terrats, de Comissions Obreres

L
A

 T
IR

A
 C

Ò
M

IC
A

 

P
er

 F
er

ra
n
 N

ie
to

. 
E

sc
o
la

 M
as

sa
n
a

CINEMA

Los lunes al sol
Direcció: Fernando León de Aranoa
Compromesa, colpidora, humana, reivindicativa. Fernando León,
director de La familia i Barrio, torna amb un retrat de la vida d’uns
aturats en una ciutat portuària de Galícia. Ara que els diaris van
plens de notícies sobre tancament d’empreses, retall de planti-
lles i el conegut decretazo,  el director nascut a Madrid col·loca la
seva mirada sobre les persones que de sobte i després de molts
anys de treball es queden “sense futur”.  Los lunes al sol, premia-
da a l’últim Festival de Cinema de Donostia és la història de la
vida quotidiana d’un grup d’aturats que intenten sobreviure en
un món que ja els ha deixat apart. 

Seguint la tradició del cinema social, León deixa que els seus
personatges – encapçalats per un magistral Javier Bardem -, un
col·lectiu d’aturats que es reuneixen cada dia al bar d’un amic,
expliquin amb els seus sentiments la duresa d’una vida sense
esperança. Una vida on encara hi tenen lloc els somriures però on
el drama els col·loca molt a prop de la desesperació. Tota una
lliçó per aquells que amb lleis sota el braç intenten demostrar
que els aturats ho són perquè volen.

Com ha explicat el propi director, en aquesta pel·lícula els pro-
tagonistes són “ells, els que fins ara protagonitzaven successos
de barri, petites columnes locals. Els que viuen als barris, els que
llegeixen la vida a les revistes, els que tenen problemes per arri-
bar a final de mes. Que el cinema s’ocupi del que té a prop, del
que oblida perquè no ho veu clar, perquè no ho vol veure”. I així
és. Los lunes al sol ens obre els ulls.
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