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EL DESERT DE LA VIDA
Quan tanquem aquesta edició de Barcelona Educació ja han començat a caure bom-
bes sobre l’Iraq.

Una vegada vaig conèixer el desert. La mort i la vida s’hi troben, com arreu, però en
proporcions exorbitants. L’erm de les roques eixutes i cantelludes; la calor sufocant i
inevitable; la sequedat de les sorres roges, blanques, negres i grises; els barrancs
insondables de parets abruptes en contrast amb les vastes extensions de terres apre-
tades i d’horitzons infinits. Tot s’hi dóna, en un joc màgic amb els alegres rierols
ocults que desemboquen en oasis exuberants, amb palmeres que graten mandroses
el cel blanc de llum i amb frondositats verdes tan tendres, aparegut tot plegat com
per art d’encanteri. De vegades, tempestes terribles desfiguren el cel i la terra en una
batalla sobtada de vent atronador i pols encegadora. D’altres, el silenci feixuc del
temps que no passa és trencat per l’eco viatger i evocador del crit a l’oració. I després
tot desapareix, i les eternitats, de nou, es superposen. Minúsculs llangardaixos i
escarabats recorren les esquerdes mil·lenàries i cap al tard, després de totes les
hores del sol, les ombres apareixen, s’allargassen i acaricien cada duna, cada còdol, i
el crepuscle fa que tots els colors de l’espectre prenguin vida en la tremolor de l’aire
calent, en la sorra que aixeca el vent, en els murs imponents de les fondalades, fins
que arriba el fred de la nit. I al bell mig de l’immens espectacle, es dóna aquesta altra
contradicció profunda, interior, per la qual una se sent alhora tot i res.

Al desert, al meu desert, paisatge inigualable de quietud, escenari a la terra de l’e-
ternitat i l’inabastable, bressol que va ser de la vida, bèsties mecàniques avancen
avui sense compassió, convertint paradís en abocador. A les primeres planes de tots
els diaris, el meu somni és ara el raval d’un imperi.

Malauradament, encara hi ha més ravals per denunciar. Les lleis i les legalitats vio-
lades, els parlaments ignorats, els acords trencats, els fòrums internacionals banalit-
zats... Llegeixo en una columna amiga, al diari, "no tornaré a creure en l’ONU" i m’es-
panto. Perquè, de fet, és molt més que una invasió (o una guerra, en diuen); s’estan
perdent massa coses. La confiança, el respecte, la coresponsabilitat, s’estan conver-
tint en recel, actuacions en solitari i decisions autoritàries que ignoren la col·lectivi-
tat. És la descripció ajustada del trencament de la comunitat i la destrucció de la
democràcia com l’hem coneguda fins ara.

No són dies per pensar a la lleugera que la destrucció d’allò que hem fet nostre ens
portarà de manera natural a la construcció de quelcom millor. La força per reinventar
el món només ve de manera fàcil quan som nosaltres mateixos els que l’hem enfon-
sat perquè se’ns ha quedat petit, perquè ja és enterc, s’ha fet ranci i s’estella. En
canvi, quan ens arravaten el patrimoni col·lectiu amb violència –perquè d’això només
se’n pot dir violència- ens sentim abans que res víctimes, ens trobem perdudes i per-
duts, fràgils. Potser no era el millor món, però era nostre.

Ara llegim als diaris mil reflexions i ens saturem amb inacabables debats televisius,
tertúlies radiofòniques i manifestos de carrer. Però no trobem les raons. Se’ns encén la
sang, la ràbia ens puja als ulls i ens surt per la boca en forma de crit. Potser perquè no hi
ha raons. Ahir, avui, demà, sortim al carrer i cridem, ens abrandem, ens agafem les mans
i sentim que l’energia és una, que la voluntat és una, que l’objectiu és només un.

Dempeus a les places de la meva ciutat, però, gairebé tota l’estona m’he sentit com
al desert: ningú. No sé si m’escolten -sé que no-, no sé si se’m veu, no crec que em
tinguin en compte. Tanmateix, sé que, com al desert, la màgia –la contradicció de la
vida, en realitat– fa que sigui ningú i algú alhora. De fet, fa que sigui tothom, fa que
sigui vital. Jo, que no sóc ningú, faig –com totes i tots– que potser, un dia, un altre
món sigui possible. 

Eva Martínez-Picó

Si els éssers humans hem estat

capaços de crear, al llarg de la histò-

ria, belleses i meravelles que ens 

dignifiquen i engrandeixen, ara és

l'hora de posar-nos a fer la més

meravellosa i bonica de totes les tas-

ques: la incessant construcció de la

pau.

José Saramago

La fotografia de portada és una imatge
de l’acte contra la guerra realitzat el 14
de març per l’alumnat del centre públic
La Sedeta
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PASSEJADES PER LA BARCELONA CIENTÍFICA
El 31 de març es presentà el llibre Passejades per la Barcelona científi-
ca, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquesta publi-
cació, editada per l’Ajuntament, ens informa dels recursos que la ciutat
ofereix per a una didàctica de les ciències que posi de relleu la dimensió
històrica i social del desenvolupament tècnic i científic a la ciutat, i pot
servir de base al treball interdisciplinari a les escoles i a la integració de
múltiples sabers i dimensions de la cultura humana. Xavier Duran i
Mercè Piqueras són els autors de l’obra.

notícies
L’INICIATIVA DEL DIARI DE LA PAU
El Diari de la Pau és una publicació setmanal de l’associació sense ànim de
lucre FORA DE QUADRE, que torna al carrer davant del nou conflicte que es
viu a l’Iraq. Un diari que aposta per la pau i que compta amb la col·labora-
ció de diferents periodistes i persones del món literari. Una de les seccions
de la publicació està dirigida a les escoles i a l’educació per a la pau i pre-
tén aportar la visió que tenen els infants i el professorat dels conflictes i de
la pau i donar a conèixer activitats educatives sobre la pau.
Per a més informació: diaridelapau@correu.vilaweb.com

PRIMERS DECRETS DE LA LLEI DE QUALITAT
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ja ha presentat el calendari i els
projectes dels primers decrets de desenvolupament de la Llei de quali-
tat de l’educació. Entre d’altres decrets, ja es coneix que el període
d’implantació de la Llei de qualitat serà de cinc anys. El pròxim curs
2003-2004 s’aplicaran els nous criteris d’avaluació i promoció de curs,
amb l’eliminació de la “promoció automàtica”. Això vol dir que les repe-
ticions i els exàmens de recuperació tornaran el proper curs. En el 2004-
2005 s’implantarà la gratuïtat de l’educació infantil, els itineraris a 3r
d’ESO, el primer curs de batxillerat i el primer curs dels programes d’ini-
ciació professional. 

III EXPORECERCA JOVE
L’Institut d’Investigacions Científicas i Ecològiques de Catalunya convo-
ca la III Exporecerca jove, una exposició de treballs de recerca adreçada
als nois i noies de 12 a 25 anys de tot l’Estat espanyol, que tindrà lloc
els dies 4,5 i 6 d’abril a l’Escola d’Enginyeria de La Salle. Un mostra
oberta al públic, on els participants exposen el seu treball en un estand
per mostrar tant els resultats de la seva recerca amb pòsters i mitjans
multimèdia, com l’utillatge utilitzat, muntatges, maquetes, etc.  Els tre-
balls tracten sobre temes referits a tots els àmbits i mostren creativitat,
originalitat i noves aportacions.
Per a més informació: www.inicecatalunya.eresmas.com

ENERGIA EDUCATIVA A LES ESCOLES
El 4 de març es van inaugurar a l’IES M Juan Manuel Zafra els nous siste-
mes fotovoltaics, instal·lats en vuit centres municipals. Un projecte que
té una doble funció, educativa i energètica. Un sistema de monitorització
de dades permet a l’alumnat fer el seguiment de l’energia produïda, de
l’estalviada i la quantitat d’emissions reduïdes. També es crea la xarxa
“Escoles x l’energia”, que estaran connectades a Internet i faran exten-
siu a tots els centres educatius l’ús didàctic d’aquestes instal·lacions.
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SANT ANDREU ESTRENA EL PRIMER CAMÍ ESCOLAR
El passat mes de febrer es va posar en marxa el primer camí escolar al
Districte de Sant Andreu. Concretament, els 500 nois i noies del CEIP
Doctor Ferran i Clua ja gaudeixen d’aquesta iniciativa que promou i facili-
ta el camí de casa a l’escola i de l’escola a casa. L’actuació s’ha dut a
terme als carrers de Garcilaso, entre el passeig Maragall i el carrer de
Felip II; i de la Manigua, entre el passeig de Maragall  i el carrer d’Alexan-
dre Galí. És el tercer camí escolar que existeix a Barcelona, després dels
que ja funcionen a Les Corts i l’Eixample (escoles Barcelona i Tàbor).
Per a més informació: www.bcn.es/educacio

LA BIBLIOTECA A CASA
La xarxa de biblioteques públiques de Barcelona ha posat en marxa el
projecte “La biblioteca a casa”, un nou servei de préstec i lectura a domi-
cili per a persones grans o amb mobilitat reduïda. S’adreça a les perso-
nes amb problemes de mobilitat temporal o permanent, que poden rebre
a casa llibres, revistes, CD i vídeos de les biblioteques públiques. Trucant
per telèfon a una de les biblioteques, es pot sol·licitar el servei i una
vegada triat el material, un persona col·laboradora, després de cita
telefònica prèvia,  el farà arribar al domicili.
Per a més informació: www.bcn.es/bilbioteques · Tel. 93 301 77 75

LA TERTÚLIA LLUNA VERDA ARRIBA ALS 25 ACTES
El passat 26 de març es va fer al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona i dins del Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat, la 25ª Ter-
túlia cafè Lluna Verda. “De llocs i memòries: pràctiques, usos i espais
construïts”, va ser el títol de la 25ª tertúlia. M.Teresa Tapada Berteli,
professora d’Antropologia Social de la Universitat Autònoma  de Bar-
celona, va reflexionar sobre el valor de l’espai com a marc de les rela-
cions i les pràctiques socials. L’acte va finalitzar amb una performan-
ce al Pati de les Dones del CCCB.
www.bcn.es/educacio

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A L’ILLA BACARDÍ
El passat mes de febrer se celebrà l’acte de signatura per a la construcció
d’un nou edifici d’equipaments a l’antiga illa Bacardí, situada al districte
de Les Corts. Un dels equipaments de què disposarà l’illa serà una escola
bressol municipal de nova creació que està previst que entri en funciona-
ment el 2004. Aquesta escola és fruit de l’acord signat el 2001 entre l’A-
juntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la creació de
noves places de primer cicle d’educació infantil a la ciutat. 

L’AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES VIATJA AL BRASIL
Els ajuntaments de Barcelona i Donostia han tingut un reconeixement
especial en el “II Certamen de Drets de la Infància i Política Municipal”
organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el
Comitè espanyol de la UNICEF, pel projecte de l’Audiència Pública als
nois i noies. Aquest reconeixement representa un viatge d’estudis a
Brasil amb l’objectiu d’intercanviar experiències amb els municipis amb
els quals UNICEF-Brasil està desenvolupant programes d’aplicació de la
Convenció dels Drets de la Infància. www.bcn.es/educacio
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únicament com a persona de consulta, per la
qual cosa vaig intentar no donar solucions
sinó tan sols les pautes i limitacions que
l’espectacle requeria. 

Tot i les dificultats que aquest projecte podia
representar per a la Laia i en Carlos, les concre-
cions no es van fer esperar: quinze dies des-
prés, la major part de la composició ja estava
concebuda i escrita. Encara calia, però, instru-
mentar-la, elaborar una escenografia i organit-
zar els assajos en relació amb la data del con-
cert, entre altres coses. Al cap de vuit dies ja
havien solucionat totes aquestes qüestions i
van arribar amb la partitura acabada i una pro-
posta de calendari d’assajos parcials i general
que només van haver de retocar per a la setma-
na següent. Van concebre una música que
representava una confrontació entre el llangar-
daix del Parc Güell, figura emblemàtica de
Gaudí, i l’ocell de L’Atlàntida de Verdaguer. Per
representar-ho més fidelment, van decidir divi-
dir l’orquestra en dues parts: els ocells —que
dirigiria la Laia— i els llangardaixos —que diri-
giria en Carlos. En definitiva, una doble orques-
tra amb doble direcció. Al principi, els alumnes
de cada escola van treballar la seva part amb el
seu professor: l’Oriol Rigau a la Casa dels
Nens, en Quim Ollé a Can Ponsic i la Cèlia Gon-
zález i jo mateix a Sant Andreu. Més endavant
van venir els assajos d’orquestra, que es van
fer a Sant Andreu, i un únic assaig general al
lloc del concert, l’Escola del Bosc de Montjuïc.
L’espectacle es va fer l’11 de juny de l’any pas-
sat amb un èxit molt notable.

UN CONTEXT REAL
La interdisciplinarietat i l’autonomia, a què ens
hem referit com a interessos pedagògics de
l’experiència exposada, es carreguen de sentit
si parteixen d’un context real i, alhora, tenen
una fita concreta. La composició, l’edició de

L’Escola de Música de Sant Andreu

va participar al final del curs passat

en el concert que, sota el títol de

“Trencadís”, es va fer conjuntament

amb els altres dos centres

municipals de música. El director de

l’escola de Sant Andreu ens explica

en aquest article com es va viure

l’experiència i quines conclusions

se’n poden treure per al futur de les

escoles de música.
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Durant el curs passat, l’Institut d’Educació
va proposar fer un concert conjunt de les
tres escoles de música municipals exis-

tents actualment (Casa dels Nens, Can Ponsic i
Sant Andreu). Es tractava de fer un concert per
celebrar la clausura del curs escolar, sota el
títol de “Trencadís” (amb motiu de l’Any
Gaudí), que no excedís l’hora de durada —cada
grup participant disposava d’un temps màxim
d’actuació—amb la participació i la diversitat
d’estils com a lema general. A partir d’aquí,
cada escola va fer diverses propostes de parti-
cipació, una de les quals implicava l’orquestra
de flautes que des de l’any 2000 funciona a
l’Escola de Música de Sant Andreu. Aquesta
proposta es va concretar en una experiència
que oferia uns interessos pedagògics —rela-
cionats, bàsicament, amb l’autonomia i la
interdisciplinarietat— afegits als que ja es
derivaven de la proposta inicial de la comissió:
participació i diversitat.

Vaig pensar en dues persones, en Carlos i
la Laia, que s’havien mostrat interessats a
ampliar el seu grau d’implicació i de respon-
sabilitat com a membres de l’orquestra de
flautes. No solament anava al seu càrrec la
composició de l’obra sinó també la instru-
mentació, l’edició de partitures, la direcció
de l’orquestra, l’organització dels assajos,
l’escenografia, la presentació en el programa
de mà, en definitiva, totes les tasques inhe-
rents a la posada en escena de qualsevol
espectacle musical. Per tal de forçar la inicia-
tiva i fomentar l’autonomia, jo em vaig oferir

«Una experiència que va oferir
uns interessos pedagògics,
relacionats amb l'autonomia i
la interdisciplinarietat.»

COMPONDRE A   
UNA EXPERIÈNCIA PER AL FUTUR DE     

Tattiana D Matthews
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creatiu, no fomenten entre els alumnes
altres valors tan necessaris com l’autonomia
i la interdisciplinarietat. Això, possiblement,
és a causa del fet que els professors que
impartim docència a les escoles de música
som, majoritàriament, intèrprets, i hem après
la música i/o l’instrument evangèlicament
del nostre professor. Ens trobem, doncs,
davant l’aplicació rutinària de la tradició ver-
sus la reflexió sobre les necessitats, els
desitjos, del nostre alumnat?

El futur de les escoles de música hauria de
passar, probablement, d’una banda, per
incloure matèries que formin els i les alum-
nes com a músics en el sentit més ampli i, de
l’altra, per reforçar l’autonomia en tots els
terrenys i des de la base. Els mitjans que ens
ofereix l’actualitat són il·limitats: Internet,
metodologies intensament diversificades,
músiques de nova concepció... Les nostres
alumnes posseeixen infinitat d’aptituds que
ni tan sols sospitem, i un desig de ser inde-
pendents i un coneixement de les noves tec-
nologies que supera àmpliament el nostre. A
les escoles de música, hauríem de saber anti-
cipar-nos a aquesta allau d’informació i de
realitats per gestionar-les amb intel·ligència.
Joubert ho diu amb netedat: “El professor ha
de ser contemporani de si mateix”. 

Joan Vayreda
Director  de l’Escola de 
Música Municipal Sant Andreu

Per a més informació:
www.bcn.es/educacio/emm

partitures, la direcció i la promoció són alguns
dels nombrosos “oficis” del sector de la músi-
ca, i hem d’entendre que, si aquests es treba-
llen amb una fita concreta (en aquest cas, l’es-
pectacle “Trencadís”), treballarem en un
context real. A més, hem de tenir en compte
que per als flautistes i les flautistes partici-
pants és tan engrescador interpretar una obra
escrita per uns companys i companyes com per
a la Laia i en Carlos compondre-la, per la qual
cosa, en aquest cas, l’activitat esdevé funcional
i estimulant per a tothom. 

Aquesta experiència, amb alguns matisos
evidents, és extrapolable al context d’una
escola de música: els alumnes, organitzats
segons els nivells, els interessos i les edats,
intervindrien de la manera més autònoma i
cooperativa possible en l’elaboració d’un
espectacle comú. Això obligaria, d’una banda,
a incloure en el currículum del centre una sèrie
de noves matèries relacionades amb els oficis
a què abans ens hem referit i, de l’altra, a
posar en comú (i, per tant, transversalitzar) els
continguts de totes aquestes matèries amb
una fita concreta: l’espectacle.

Actualment, a les escoles de música s’aprèn
a interpretar, bàsicament, amb la pràctica ins-
trumental i vocal —uns aprenentatges que
estan carregats de continguts procedimentals
(saber fer) interessantíssims: escoltar, analit-
zar, implicar-s’hi, coordinar, llegir, entendre el
llenguatge musical, superar el track de l’esce-
na—, però hi ha una manca preocupant de
matèries que facin referència a altres coneixe-
ments també imprescindibles per a una forma-
ció integral de l’alumnat en música. 

En el millor dels casos, les escoles organit-
zen cantates compostes, dirigides i gestiona-
des per professionals en la matèria i inter-
pretades per l’alumnat. Tot i que són
activitats que promouen el treball col·lectiu i

e 731 SOM XARXANúm. Març 2003

«El futur de les escoles de
música hauria de passar per
incloure matèries que formin
els i les alumnes com a músics
en el sentit més ampli.»

  SANT ANDREU
    LES ESCOLES DE MÚSICA
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PROJECTES REALS  

Des del Consell de la Formació Professional de Barcelona

s’experimenta una metodologia per aplicar a la formació

en els centres de treball, que permeti a l’alumnat participar

en un procés que tingui resultats i aplicacions reals, que

impliqui un grau de motivació i de responsabilitat, que

comporti un aprenentatge més profund i relacionat, i que

ofereixi l’oportunitat de connectar els elements teòrics

apresos al centre amb la pràctica. 

En el camp de la formació professional, l’Ajuntament de Barcelona
treballa a fons les relacions entre l’escola i l’empresa i procura dis-
senyar programes que posin l’entramat institucional i empresarial

de la ciutat com a recurs pedagògic.
En aquesta línia,  amb la creació del Consell de la Formació Professio-

nal es va iniciar l’establiment d’un marc adequat per afavorir la col·labo-
ració entre el sector públic i el privat a l’entorn de la formació professio-
nal, i la transició al món del treball, com a plataforma estable de treball
entre els diferents agents de la ciutat que hi intervenen. S’han impulsat,
des d’aquest consell, diferents iniciatives per aconseguir la millora de la
qualitat de la formació professional i per afavorir la transició laboral del
jovent de la ciutat.

Ja fa més de dos anys que es treballa en l’experiència dels projectes
reals. Un projecte real és l’aplicació d’una metodologia que possibilita
treballar de manera conjunta els crèdits de formació als centres de tre-
ball i de síntesi en els cicles formatius de grau superior, sota la perspecti-
va d’un projecte a desenvolupar a l’empresa i que, per realitzar-lo, reque-
reixi desenvolupar les competències més significatives del cicle formatiu
corresponent.

L’experiència de projectes reals es vol ampliar a tots els centres
públics de la ciutat amb formació professional i compta amb la
col·laboració d’un grup significatiu d’empreses del Consell de la For-
mació Professional de Barcelona. Els resultats són positius: s’han pro-
posat als centres públics amb formació professional de Barcelona 104
projectes en els àmbits d’activitats artístiques, administració, arts
gràfiques, comerç i màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i
electrònica, fabricació mecànica, fusta i moble, hoteleria i turisme,
informàtica i química.

OBJECTIUS I RESULTATS
Els objectius dels projectes reals són l’optimització de la coordinació
del tutor d’empresa i del tutor del centre formatiu en el procés de
seguiment i avaluació de les pràctiques a les empreses. També vol
donar un sentit d’aproximació a la realitat del crèdit de síntesi que
desenvolupa l’alumnat de cicles formatius de grau superior.  

UN IMPULS PER A LA QUALITAT     

«L’aplicació d’una metodologia per treballar de
manera conjunta els crèdits de formació als
centres de treball i de síntesi en els cicles
formatius de grau superior.»

RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS IMPLICATS 
EN ELS DIFERENTS PROJECTES

Activitats artístiques
-Tècnic/a superior en disseny d’interiors
Administració
-Tècnic/a superior en administració i finances
-Tècnic/a superior en secretariat
Arts gràfiques
Tècnic superior en producció en indústries d’arts gràfiques
Comerç i màrqueting
-Tècnic/a superior en comerç internacional
-Tècnic/a superior en gestió comercial i màrqueting
-Tècnic/a superior engestió del transport
-Tècnic/a superior en serveis al consumidor
Edificació i obra civil
-Tècnic/a superior en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Electricitat i electrònica
-Tècnic/a superior en instal·lacions electrotècniques
-Tècnic/a superior en sistemes de regulació i control automàtics
Fabricació i mecànica
-Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes mecànics
-Tècnic/a superior en producció per mecanització
Fusta i moble
-Tècnic/a en fabricació a mida i Instal·lació de fusteria i moble
Hosteleria i turisme
-Tècnic/a superior en agències de viatges
-Tècnic/a superior en informació i comercialització turístiques
Infromàtica
-Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Química
-Tècnic/a superior en anàlisi i control
-Tècnic/a superior en fabricació de productes farmacèutics i afins
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 A LES EMPRESES

Els projectes reals són uns instruments que afavoreixen la implica-
ció de l’empresa, que facilita la formació en centres de treball, a tra-
vés de la definició del projecte i de la coherència entre les activitats
que proposa i els competències que ha d’adquirir l’alumnat. Un alum-
nat  que s’implica en un procés que té resultats i aplicacions reals, i
que veu com s’incrementa el seu grau de motivació i responsabilitat
de l’alumnat.

Els projectes reals signifiquen un treball en equip en el qual partici-
pen l’empresa, el centre de formació, l’alumnat, el tutor o tutora d’em-
presa i el tutor o tutora del centre de formació. És, al mateix temps,
l’espai on s’ofereix l’oportunitat de connectar els elements teòrics que
s’aprenen al centre, amb l’aplicació pràctica que s’assoleix en aquest
tipus de projectes.

Són les empreses qui proposen els projectes i la participació a l’ho-
ra de l’avaluació, és molt àmplia: el centre de formació, l’empresa, el
Consell de la Formació Professional de Barcelona i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.  Aquests mateixos
acrediten la realització del projecte a través d’un certificat.  L’alumnat
compta, finalment, amb l’oportunitat de fer conèixer el seu projecte
mitjançant una exposició a la seu de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona.

Els projectes reals també poden servir per fer pràctiques en ciutats
europees. Els i les alumnes que hagin realitzat els cinc projectes reals
més ben avaluats, tenen accés a una beca per fer pràctiques en una
empresa de la Unió Europea, ubicada en una de les 22 ciutats que for-
men part de l’Associació XARXA FP. 

Secretaria del Consell de la Formació Professional de Barcelona
www.bcn.es.consellfpo
consellfpo@mail.bcn.es

    DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

«Els i les alumnes que realitzen els cinc
projectes reals més ben avaluats, tenen accés a
una beca per fer pràctiques en una empresa de
la Unió Europea.»

ASSOCIACIONS EMPRESARIALS, 

INSTITUCIONS I EMPRESES COL·LABORADORES

-ABX Logistics España, S.A.

-Associació / Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

-Associació Espanyola d’Exportadors d’Electrònica i Informàtica -

Secartys

-Barnices Valentine, S.A.

-Bayer Hispania S.A.

-Bit On Consultores, S.L.

-Boehringer Ingelheim España, S.A.

-CTC Servicios Integrales, S.A.

-El Corte Inglés S.A.

-Fundació Fòrum Ambiental

-Gremi d’indústries gràfiques de Barcelona

-Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CSIC)

-Institut Municipal de Salut Pública

-Laboratorios J. Uriach, S.A.

-Mare Nostrum Productos Turísticos, S.L. / Barcelona Apartment

-Monolitic, S.A.

-Mútua Universal

-Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

-RACC S.A. Reial Automòbil Club de Catalunya

-Siemens, S.A.

-Símul 21, S.C.C.L.

-Styl Arkitectura, S.L.

-Tàndem Assessors, S.C.C.L.

-Tui España, S.A.

-Univeristat Politècnica de Catalunya - UPC

-Uría & Menéndez

-Viajes Orange, S.A.

- Escola Massana
- IES M  EMAV
- IES M Ferran Tallada
- IES M Joan Manuel Zafra
- IES M Josep Serrat i Bonastre
- IES M Lluïsa Cura
- IES M Narcís Monturiol
- IES M Rubió i Tudurí
- IES M Anna Gironella de Mundet
- IES Ausiàs March
- Centre d’Estudis d’Hostaleria i Turisme CETT
- IES Consell de Cent
- IES Escola del Treball
- IES Jaume Balmes
- IES Joan Brossa
- IES La Guineueta
- IES Mare de Déu de la Mercè
- IES Meridiana
- IES Poble Nou
- IES Rambla Prim
- IES Salvador Seguí
- IES Vall d’Hebrón

CENTRES PROPOSATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES REALS
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difícil crear carrils bici, ja que tenen carrers molt estrets. Serà necessari
que es continuï donant suport i recursos als transports públics i que la
gent prengui consciència de no utilitzar tant els cotxes. El cas dels ano-
menats busos de barri és un bon exemple.

Eva: L’ús de la bicicleta té molts avantatges: ocupa menys espai, és
més econòmica, ajuda a fer una ciutat menys contaminada. I també fas
exercici físic, i crec que aquest és un dels motius principals per què cada
vegada la gent la utilitza més.

EDUARD, PROFESSOR DE L’IES SECRETARI COLOMA

Des de l’institut, intentem impulsar una educació viària cívica, on es res-
pectin els drets de cadascú. Fem xerrades amb la Guàrdia Urbana i,
també, bicicletades per Collserola o la Barceloneta. Fins i tot vàrem orga-
nitzar el Dia de la bicicleta, i més de seixanta alumnes van utilitzar-la per
venir fins al centre. Però necessitaríem, per exemple, un espai dins l’ins-
titut per guardar-les, ja que molts, amb la gran quantitat de robatoris de
bicicleta que ara es produeixen, no s’atreveixen a venir-hi. Els fa por.
Necessitem molt civisme i molta convivència per tenir una ciutat més
ecològica, on sigui més fàcil moure´s.

MILES, PARE D’ALUMNE DE L’IES SECRETARI COLOMA

Ens agradaria promoure l’ús de la bicicleta i que els nostres fills i les nos-
tres filles poguessin utilitzar-la per venir a l’institut amb uns itineraris
previstos i alternatius. Si a la gent li dius per on pot anar i li garanteixes
una certa seguretat, segur que augmentaria el nombre d’usuaris de la
bicicleta. Totes aquestes coses s’haurien de tenir en compte quan es

Educar per a la mobilitat és una tasca que l’escola no

pot defugir. No n’hi ha prou amb l’educació viària,

excessivament teòrica, i sembla necessari buscar la

conscienciació de tota la ciutadania. De tot això i dels

problemes i desitjos al voltant de la mobilitat, n’hem

parlat amb la gent de l’IES Secretari Coloma i del CEIP

Doctor Ferran i Clua, que fa poc ha inaugurat el seu

“camí escolar”.

ARNAU, JULIA, LARA, ALUMNES DE 3R D’ESO,
EVA, ALUMNA DE 1R D’ESO, DE L’IES SECRETARI COLOMA

Arnau: Jo vinc amb bicicleta a l’institut i acostumo a utilitzar-la com a
mitjà de transport. Considero que, durant les hores de molt trànsit, és
perillós anar pels carrils destinats als cotxes. Van molt ràpid i tinc una
mica de por. Però si vas per la vorera, la gent també es queixa. No saps on
posar-te. També és veritat que els carrers que tenen carril bici funcionen
molt bé, i cada vegada n’hi ha més.

Julia: Els usuaris de cotxes i motos haurien de tenir més respecte a la
gent que utilitza la bicicleta. He vist un carrer sencer on els cotxes apar-
quen al carril destinat a les bicicletes. Falta una mica de conscienciació per
part de la gent, perquè l’ús de la bicicleta serà cada vegada més generalit-
zat. I això serà molt beneficiós per a la ciutat i per als seus habitants.

Jo i les meves amigues anem caminant fins al centre, perquè el tenim a
prop. Ens agrada fer-ho, perquè podem parlar i explicar-nos coses. El
carrer és molt socialitzador.

Lara: M’agradaria molt veure en el futur una ciutat amb més bicicletes i
menys cotxes. Hi ha barris com Gràcia o la Barceloneta en què és molt
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UN DEBAT AL VOLTANT DELS PROBLEMES     

COM ENS MOVEM  
fotos 1,2: Jordi Oliver 

«Moltes vegades, em sembla que la gent jove i
els infants són molt més respectuosos que la
gent gran a l'hora de circular per la ciutat.»
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construeixen centres educatius. Seria també molt important la coexistèn-
cia pacífica entre tots els mitjans de transport. Per exemple, saber que
les bicicletes poden tenir preferència en els carrers més estrets i que els
cotxes o les motos ho tinguessin en compte.

CRISTIAN, ROGER, ANAÏS I NIEVES, ALUMNES DE 6È DEL CEIP DOCTOR FERRAN I CLUA

Cristian: Fa molt poc hem inaugurat el “camí escolar”, que servirà perquè
puguem anar pels carrers del barri molt més tranquils i segurs. Fent
aquesta experiència hem vist que cal ser respectuosos a l’hora de circu-
lar per la ciutat, però també volem que els cotxes ens respectin quan
anem caminant de casa a l’escola. Jo prefereixo arribar tard a l’escola que
no creuar un carrer quan el semàfor és vermell i no ve cap cotxe.

Roger: M’agradaria molt poder anar amb bicicleta fins a l’escola, però
ara em fa una mica de por. La gent, quan va amb cotxe o amb moto, ha de
respectar els senyals de trànsit i moltes vegades no ho fa.

Anaïs: També seria molt bonic poder venir a l’escola amb patinet. Anar
amb cotxe per la ciutat no és bo, ja que contamina molt. I els conductors
moltes vegades no respecten els senyals.

Nieves: Una vegada, a una noia de l’escola, la van atropellar, perquè un
vehicle li va tapar la visibilitat del carrer i va creuar sense veure que venia
un cotxe. I també hi ha motos que no respecten les zones per on només
poden passar els vianants. A nosaltres, ens agradaria anar més
tranquil·les pel carrer.

ÀNGELS, MESTRA DE 6È DEL CEIP DOCTOR FERRAN I CLUA

Hem aconseguit crear, a prop de l’escola, zones al carrer on els nens i les
nenes poden jugar sense haver de patir per si vénen cotxes. Això és molt
important per impulsar de nou el carrer com a lloc de socialització, i s’ha
d’estendre. Iniciatives com el “camí escolar” hi poden ajudar molt. Però
queda molta feina per fer. Els nois i les noies han comprovat que el carrer
és ple de llocs perillosos per transitar, i per tant, ha estat molt positiu
implicar-los en aquest procés de millora. També hem descobert la
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    DE MOBILITAT A LA CIUTAT

 PER BARCELONA?

importància que tenen els arquitectes i els dissenyadors urbans a l’hora
de planificar la construcció de carrers i voreres, de repartir el trànsit, etc.
Tenen una funció molt important per fer una ciutat més habitable.

EVA, CRISTINA, CARME I ISABEL, MARES D’ALUMNES DEL CEIP DOCTOR FERRAN I CLUA

Eva: Als pares i a les mares, encara ens fa por deixar que els nostres fills
vagin sols pel carrer. Tenim sort que ara es fan voreres molt amples i s’hi
posen pilons. Així, no es permet que els cotxes aparquin damunt de la
vorera.

Cristina: Vivim en una ciutat en què el transport públic encara s’hauria
de millorar molt més. Amb cotxe no es pot anar enlloc, però el metro, per
exemple, a les hores punta va molt ple. I si es vol, des de l’ajuntament,
que s’agafi més el transport públic, també hauria de ser més barat.

Carme: És curiós que ara que la gent jove aposta molt per la bicicleta
en moure’s a la ciutat, i que m’agradaria que els meus fills ho poguessin
fer, sembla que la moda és robar bicicletes. S’hauria de vigilar molt més i,
fins i tot, fer pàrquings de bicicletes a dins dels centres.

Isabel: Moltes vegades, em sembla que la gent jove i els infants són
molt més respectuosos que la gent gran a l’hora de circular per la ciutat.
És increïble veure com molts conductors deixen els cotxes aparcats sobre
la vorera, quan saben que han de passar-hi mares i pares amb els cotxets
dels nadons. Caldria també educar la gent gran i, sobretot, els conduc-
tors perquè fossin els primers a donar exemple de civisme. 

fotos 3, 4, 5: Natàlia Limones

«Hem aconseguit crear, a prop de l'escola,
zones al carrer on els nens i  les nenes poden
jugar sense haver de patir per si vénen cotxes.
Això és molt important per impulsar de nou el
carrer com a lloc de socialització.»
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Francesc Vidal i Pla
Inspector en cap a Barcelona ciutat

Natàlia Limones
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L’inspector en cap a Barcelona ciutat, Francesc Vidal i Pla,

analitza en aquest article alguns els reptes de la

inspecció a l’ensenyament. L’autor vol deixar constància

que, encara que tot el que hi diu ho afirma des de

l’exercici, avui, de les funcions d’inspector en cap a

Barcelona,  expressa únicament punts de vista personals

i, tot i que potser hi pugui coincidir, no representa cap

opinió institucional ni de col·lectius d’inspectors.

ELS REPTES ACTUALS 
DE LA INSPECCIÓ 

Per començar, permeteu-me un aclariment de caràcter semàntic per
precisar que les dues maneres com normalment s’adjectiva la ins-
pecció (inspecció d’ensenyament i inspecció d’educació) compor-

ten dos significats relativament diferents. La inspecció d’ensenyament és
la unitat administrativa del Departament d’Ensenyament que engloba els
funcionaris, els recursos i l’organització que exerceix, a Catalunya, la ins-
pecció del sistema educatiu; inspecció d’educació és l’expressió usada
per referir-se a la funció inspectora en el sistema educatiu i als funciona-
ris que se n’encarreguen.

Les situacions, problemes i reptes que es presenten a la inspecció es
poden classificar en dues grans categories: els directament relacionats
amb l’exercici professional de la funció inspectora i els derivats de les
prioritats que, en cada moment, assenyalen els responsables de la
política educativa.

REPTES ASSOCIATS AMB L’EXERCICI PROFESSIONAL 
DE LA FUNCIÓ INSPECTORA
Les lleis i reglaments vigents a Catalunya estableixen que l’exercici de la
funció inspectora en el sistema educatiu consisteix en la supervisió, l’as-
sessorament, l’avaluació i el control dels centres docents, dels serveis
educatius i dels programes i les activitats que directament s’hi relacio-
nen. Està encomanada a uns funcionaris (inspectores i inspectors d’edu-
cació) triats per un procés selectiu específic entre funcionaris docents
amb experiència acreditada. Aquest procediment de selecció converteix
el conjunt d’inspectores i inspectors d’educació en un col·lectiu de fun-
cionaris docents que ha de ser capaç de reunir, de manera útil per a la
millora de la prestació del servei educatiu, l’experiència i el coneixement
del sistema i la necessària capacitat d’adaptació als nous corrents,
tendències i realitats. Per dur-ho a terme, és d’utilitat conjuminar el tre-
ball individual amb el treball en equip. Al costat de les responsabilitats
individuals assignades a cada inspector (a qui la llei atorga la considera-
ció d’autoritat pública en l’exercici de les seves funcions), les normes
faciliten i estimulen el treball en equip. Això es dóna tant en l’àmbit terri-
torial –en equips de cinc a vuit inspectors en cada equip d’àrea geogràfi-
ca– com en l’àmbit curricular –agrupant tots els inspectors de Catalunya
segons la seva especialitat curricular en àrees de treball específiques.
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Un segon repte professional està directament relacionat amb la delimi-
tació de la professió d’inspector/a. Als inspectors ens resulta evident
que exercim una professió específica, que requereix una formació profes-
sional inicial i permanent ben determinada, a la qual és bo poder-hi acce-
dir des de diverses procedències i experiències docents prèvies. El caràc-
ter de professió que té la feina dels inspectors a vegades no és percebut
prou clarament pels entorns del sistema educatiu, i això s’ha demostrat
en moltes ocasions, tant en la regulació de la funció inspectora (per
exemple, en la Llei de mesures urgents de reforma de la funció pública de
1984, que es va haver de modificar al cap de poc temps) com en la frivoli-
tat amb què els menys coneixedors del tema pretenen, a vegades, assig-
nar feines específiques a la inspecció d’ensenyament. 

L’exercici de la professió inspectora en educació requereix coneixe-
ments de fets i de conceptes –del sistema educatiu i del món de l’Admi-
nistració–, però exigeix també coneixements procedimentals –de rela-
ció entre l’Administració pública i la ciutadania, d’intermediació, de
conducció de reunions, d’observació de situacions, d’identificació de
problemes, etc.– i, molt especialment, requereix l’adopció d’unes acti-
tuds i l’adhesió a uns valors –entre els quals vull destacar els que fan
compatible la independència de criteri tecnicoprofessional amb la
lleialtat institucional– que configuren plenament la professió. Aconse-
guir que així sigui reconegut en el treball diari i que se’n derivin les
conseqüències necessàries quant a la formació inicial i permanent és
un bon repte per a la inspecció. 

Una altra conseqüència de la professionalitat específica és l’interès
que té compartir problemes amb les inspeccions d’altres administra-
cions educatives. Quan això es mou en el terreny de l’intercanvi de
coneixements i d’experiències, és totalment enriquidor, però sempre
caldrà estar amatents en no caure al parany de contribuir involuntària-
ment, per aquesta via, a la regressió centralitzadora de la interpretació
de la distribució territorial de competències en educació que preveuen
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.

Hi ha un tercer repte per a la inspecció, vinculat a com s’articula
orgànicament en el Departament d’Ensenyament. L’articulació és
doble: en els serveis centrals i en les delegacions territorials. L’e-
xistència d’una unitat central específicament responsable de la ins-
pecció –avui, una subdirecció general situada a la secretaria general
del departament– facilita l’existència de mecanismes de normalització
i d’homologació del treball de la inspecció a tot Catalunya, mentre que
l’articulació territorial permet la concreció eficaç de les actuacions en
cada entorn geogràfic. 

Però la qüestió té més implicacions: la dependència dels serveis cen-
trals fa possible una planificació a mig termini (“el Pla Director de la Ins-
pecció”) de l’exercici de les seves funcions essencials, articulades entorn
de les prioritats de política educativa del govern. La dependència imme-

«El caràcter de professió que té la feina dels
inspectors a vegades no és percebut prou
clarament pels entorns del sistema educatiu.»
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diata de cada delegació territorial hi afegeix la col·laboració immediata
en la gestió educativa territorial, la qual cosa, en moltes ocasions, podrà
absorbir una part important del temps dels inspectors. El repte, en
aquest punt, és clar: ¿com treballar a la inspecció de manera que, donant
resposta a les demandes territorials –sempre immediates i molt conjun-
turals–, no es desdibuixin les actuacions de la inspecció definides per les
nocions de supervisió, d’assessorament, d’avaluació i de control dels
centres i serveis del sistema educatiu?

REPTES QUE PLANTEGEN A LA INSPECCIÓ LES ACTUALS
PRIORITATS EDUCATIVES DEL GOVERN DE CATALUNYA
Les prioritats de política educativa del govern de la Generalitat aparei-
xen en el programa “Educació 2000 – 2004” del Departament d’Ensen-
yament. Aquí en vull subratllar només algunes, per exemplificar
alguns dels reptes que se’n dedueixen per a la inspecció.

· Plans estratègics de centres: la concepció i desenvolupament de
plans estratègics de centre han generat en la inspecció el repte d’in-
duir els centres a la suficient reflexió per tal que descobreixin els
aspectes que podrien perfeccionar amb un plantejament explícit de
millora i la forma d’ordenar els seus recursos  per aconseguir-ho. 

· Competències bàsiques: la delimitació de les competències bàsi-
ques que haurien d’assolir tots els alumnes en l’ensenyament obliga-
tori ha plantejat a la inspecció un primer repte d’ajudar els centres a
situar-se en aquests plantejaments i incorporar-los de manera que no
contradiguin el currículum. Entenem que, a l’ensenyament primari,
aquesta qüestió ha generat una dinàmica d’actuacions entre centres i
inspectors que s’està revelant molt positiva. El repte en les competèn-
cies bàsiques, avui, queda situat –per a tots els agents del sistema
educatiu, no només per a la inspecció– en l’ensenyament secundari
obligatori.

· Avaluació de centres: aquest és un repte al qual la inspecció ha
donat resposta des de 1997, i la continua donant avui, a dos nivells.
D’una banda, estimula els plantejaments d’avaluació interna dels cen-
tres, fet que ha comportat també liderar la formació dels directius dels
centres en aquest aspecte i, de l’altra, du a terme successius plans
d’avaluació externa. L’avaluació de centres es planteja com una eina
de millora de la prestació del servei educatiu en cada centre docent i,
en aquest sentit, més enllà de qualsevol reglamentació concreta,
entronca amb la finalitat última de la funció inspectora de contribuir a
la millora de la qualitat educativa. Cal ressaltar que l’avaluació com a
eina de millora i no de simple control de resultats fa temps que està
estudiada formalment, però només avui es pot començar a considerar
assimilada per tots els elements que constitueixen el sistema educa-
tiu. Per això, en aquest camp tenim el repte d’impulsar accions imagi-

natives i, a la vegada, contundents per transformar el plantejament i la
percepció de l’avaluació dels centres  en una eina que els faciliti l’a-
dopció responsable de decisions de millora.

· Atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques: el
sistema escolar català ja fa temps que hi dedica esforços i n’obté mag-
nífics resultats. Però ara s’hi han afegit les necessitats educatives
específiques derivades de la incorporació al sistema, en proporció
considerable, d’infants i joves de famílies immigrants que acaben d’a-
rribar al país procedents de contextos culturals i socials diferents i
que, en general, estan en situacions econòmiques molt més precàries
que les de la majoria de les famílies del nostre país. La inspecció té el
repte de ser present en la detecció i caracterització de les noves
necessitats educatives que van sorgint, facilitar –en el context d’ac-
tuacions més globals de l’administració educativa– a centres i famílies
(autòctones i immigrants) la comprensió dels nous contextos educa-
tius que es van creant i impulsar en els centres l’adopció de totes
aquelles iniciatives que facilitin una integració enriquidora de tots els
escolars que, tanmateix, asseguri el manteniment de la identitat del
país i de la seva escola.

UN REPTE ESPECÍFIC PER A LA INSPECCIÓ 
A LA CIUTAT DE BARCELONA
Per acabar, no puc oblidar el repte específic que ha de comportar a la
inspecció a Barcelona en els propers anys, el ple desenvolupament del
Consorci d’Educació, previst en la llei de la Carta Municipal de la ciu-
tat, i ja creat. Entenc que aquest repte se centrarà en saber adaptar la
funció inspectora a la nova situació administrativa, en què dues admi-
nistracions (l’educativa i la municipal) actuen sobre el sistema educa-
tiu de la ciutat i el gestionen a través d’un organisme únic –el consor-
ci–, a la vegada que l’administració educativa manté l’exercici de les
competències d’ordenació del sistema i l’administració municipal con-
tinua –a reserva d’altres consorcis– amb l’exercici de competències en
els àmbits dels serveis personals i socials que indirectament influei-
xen també en el sistema educatiu. Tindrem aquí una altra ocasió de
demostrar si tots plegats som o no som capaços d’adequar la inspec-
ció a situacions noves –en aquest cas, de nova organització de l’Admi-
nistració– sense perdre qualitat en l’exercici de les funcions de super-
visió, assessorament, avaluació i control que li són pròpies. 

«La inspecció té el repte de ser present en la
comprensió dels nous contextos educatius i
impulsar l’adopció d’iniciatives que facilitin una
integració enriquidora de tots els escolars.»

«Transformar el plantejament i la percepció de
l’avaluació dels centres  en una eina que els faciliti
l’adopció responsable de decisions de millora.»
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Asseguda ara al seu despatx del

Districte d’Horta-Guinardó, recorda

quan, estant embarassada, anava a

les manifestacions per reclamar

escoles públiques per al Carmel. I és

que la vida de Custodia Moreno és

també la vida del Carmel. Una dona

que no ha perdut l’esperit rebel, que

li va servir per acabar amb el

barraquisme i aconseguir un barri

digne quan va ser, durant 25 anys,

presidenta de l’Associació de Veïns

del Carmel. Una dona que té molt clar

que la ciutat del futur ha d’apostar

per mirar cap als barris i també per

una educació pública de qualitat.

Vostè tenia quatre anys quan va arribar a
Barcelona amb la seva família des de Grana-
da. Era el 1947 i va anar a parar a les barra-
ques del Carmel.

Els meus pares van decidir marxar, com
moltes altres persones en aquella època, i
venir a Catalunya per trobar un futur millor.
Vam arribar després de tres dies de viatge
amb tren. Ens havien buscat un habitatge,
però quan vàrem arribar ens vam trobar que
era una estafa. Ens vàrem quedar a viure a
les barraques de la part baixa del Carmel,
que era part del barri de Can Baró.

Als 14 anys vaig entrar a treballar a la Clínica
Barraquer, ja que m’agradava molt la inferme-
ria. Vaig tenir dubtes, perquè també ho passa-
va molt bé amb la música i em van oferir anar
al conservatori. Durant el dia treballava i a la
nit estudiava el batxillerat. He d’agrair als
meus pares que insistissin que no deixés d’es-
tudiar, ja que els diners que guanyava no eren
suficients per pagar els estudis. Estudiava de
nit a la barraca, on no hi havia ni llum ni aigua.
Havia de llegir amb una espelma. Durant la nit,
era la meva habitació i, de dia, era la sala.
Guardàvem el llit plegable i posàvem el gerro
amb unes flors a sobre. 

CUSTODIA MORENO
UNA VIDA DEDICADA AL BARRI DEL CARMEL

Quan va començar a implicar-se en la lluita
per la millora del barri?

Jo era rebel per genètica. Els meus pares van
patir la repressió franquista després de la Gue-
rra Civil. El fet de ser d’esquerres, la lluita i la rei-
vindicació social van ser l’herència seva. De peti-
ta, jo li preguntava al meu pare: “Per què soc tan
lletja?”. I ell em deia: “Tu no ets lletja, ets rara”.
Tot va començar protestant per les condicions en
què vivíem, lluitant contra el barraquisme.
Recordo que m’indignava quan els diumenges
venien els nens de “bones escoles” a fer l’obra
de caritat i ens donaven caramels. Pensava que
allò era com el zoològic i que venien a tirar
cacauets. A patir del 1965, ens vàrem començar
a reunir veïns i veïnes del barri amb gent de par-
tits polítics, en aquella època clandestins. Entre
tots vàrem crear, el 1968, l’Associació de Veïns
del Carmel, que fins al 1972 ens vam haver de dir
el Centro Social del Carmelo i actuàvem sota la
protecció de l’Església, ja que les associacions
no estaven autoritzades. 

Vam fer un pla amb totes les mancances que
tenia el barri i les vam mostrar en una exposició
sota el títol “El Carmelo ignorado”. Carrers per
asfaltar, clavegueres per construir, no teníem
cap escola pública, ni centre d’assistència
primària, no teníem res. Aquest pla era tan com-
plet que fins i tot les coses que s’hi fan ara en
són fruit. Després de moltes protestes i mobilit-
zacions, es va aconseguir la redacció del Pla
Especial de Reforma Interior (PERI), que va ser
aprovat per l’Ajuntament el 1986. 

Va convertir el compromís amb el barri en la
seva vida?

He lluitat tota la vida per acabar amb el
barraquisme al Carmel, des del 1968 fins al
1990, quan van marxar els últims barraquistes
del barri. Ara recordo la primera entrevista
amb qui aleshores era l’alcalde, Porcioles. Vaig
arribar a agafar per la corbata el qui era tinent
d’alcalde en aquell moment. Ens oferien que
marxéssim tots a la Mina, però nosaltres no
volíem marxar del barri.Tanta implicació en
aquesta lluita va perjudicar la meva vida per-
sonal. No podia viure sense bregar per una
societat més justa i per unes condicions dig-
nes de vida. Vaig sacrificar gran part de la
meva vida personal i també la meva salut. Però
no me’n penedeixo gens ni mica.

Natàlia Limones
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També va lluitar per l’escola pública. De
fet, va ser unes de les reivindicacions més
sonades.

Sí, així va ser. Dins de l’associació vam
crear un pla estratègic i diferents vocalies.
Una d’elles era la d’educació. Hi va treballar
un grup de gent impressionant: la família
Carbonell, el meu marit Alejandro Bosque...
La primera gran lluita important va ser per
l’escola Tramuntana. Va ser una batalla que
ha fet història en aquesta ciutat. Per aconse-
guir una escola pública vàrem haver de fer
moltes mobilitzacions. Recordo que anàvem
a l’ajuntament i ens deien: “Avui per què
protesteu?” “Doncs, per les escoles”. I a
l’endemà, hi tornàvem per reivindicar una
altra cosa. Protestàvem permanentment. He
tingut la gran sort d’estar al costat de gent
fantàstica, que ha lluitat pel barri. Érem
capaços de tot. Vam creure en una utopia i la
vam aconseguir.

Per tant, devia ser difícil prendre la decisió
de passar a l’altre cantó. Passar d’estar a la
primera fila de les manifestacions a treballar
dins de l’administració.

Va arribar el moment de retirar-me de la
primera fila quan ja havíem aconseguit mol-
tes millores per al barri, encara que avui
queda molta feina per fer. Em van oferir tre-
ballar com a consellera del Districte d’Horta-
Guinardó. Va ser una decisió difícil. Més tard,
i després de ser a la llista de la candidatura
de Pasqual Maragall per a l’Ajuntament, no
vaig sortir escollida i pensava deixar el Dis-
tricte. Aleshores em van oferir el lloc de
comissionada per al desenvolupament inte-
gral de la zona nord del districte d’Horta-Gui-
nardó. Era una nova oportunitat per incidir
en la dinàmica del barri. Molta gent pensa
que quan passes a l’altre cantó t’has venut.
Però jo des d’aquí també em barallo i penso
que sóc una veu del barri que està dins de
l’Administració. Jo ara estic compromesa a
lluitar perquè un ajuntament d’esquerres
estigui a prop de la gent més necessitada i
fer-ho, si cal, de forma descarada. I per fer
això, la inversió en educació, per exemple, és
fonamental. Hem d’apostar per una escola
pública de qualitat i això requereix destinar-
hi molts recursos i diners. 

Cap a on creu que ha d’anar la Barcelona
del futur?

No s’ha de descuidar el passeig de Gràcia o
Pedralbes, o la Barcelona que mira cap al mar,
però els que mai no han tingut res ni ningú som
la gent dels barris més humils. A vegades em
queixo, perquè hem de ser més atrevits a l’hora
de destinar recursos on més es necessiten. Els
més solidaris amb la ciutat som la gent dels
barris. Per això demanem que se’ns tingui en
compte i, sobretot, a un ajuntament de progrés.
El gran repte ha de ser la mirada cap als barris.
Hem obert la ciutat al mar, però també cal mirar
cap a la muntanya. La inversió ha de ser tres
vegades més gran als barris com el Carmel. Hem
tardat vint-i-cinc anys a tenir una biblioteca al
barri, vint-i-cinc anys per acabar amb el
barraquisme. No podem ser tant lents.

I per quins valors s’ha d’apostar en l’edu-
cació de la ciutadania?

La gent jove d’ara no ha estudiat amb una
espelma. Ara s’estranyen de no tenir un ordina-
dor. Però viuen en un món competitiu, amb atur,
amb l’habitatge car; tampoc no tenen les coses
fàcils. Jo crec en el jovent i m’agrada que sigui
rebel. Ara també tinc discussions amb els joves
pel problema de la immigració. Els dic que
nosaltres també vam venir de fora i hem de ser
solidaris. Però hi ha una contradicció. Demanem
un altre esforç solidari a la gent que ja el va
haver de fer una vegada i, per això, es creen cer-
tes incomprensions. Nosaltres també vàrem ser
incompresos per molta gent quan vam arribar. Jo
vaig lluitar per l’escola catalana i vaig rebre les
primeres hòsties de la policia per defensar l’es-
tatut, i alguns encara em deien xarnega. I això
no ens agradava. Hem d’insistir en la solidaritat.

El paper de les dones també va ser fona-
mental en la lluita per un barri millor.

Una de les primeres vocalies que vàrem
crear a l’associació era la de dones. Allò va ser
un escàndol. Aconseguir que una dona deixés
de planxar per venir a una reunió, ja era
massa. Les dones al Carmel han sigut el cor,
l’ànima i la vida. Eren elles les que tiraven
endavant les famílies, i quan anàvem a les
manifestacions, majoritàriament érem dones.
Si haguéssim de fer un monument en aquest
barri, l’hauríem de fer a les dones. 

Custodia Moreno i Rivero
Vaig néixer el 1943 a Granada, i als quatre

anys vaig venir a Barcelona amb la meva
família. Vaig créixer en les barraques de Rai-
mon Caselles, al barri del Carmel. Vaig fer la
carrera d’infermeria a l’Hospital del Nen
Déu entre els anys 1965 i 1968. Aquest any
es va formar l’Associació de Veïns del Car-
mel, de la qual en vaig ser fundadora i, des-
prés, presidenta durant vint-i-cinc anys. Em
vaig casar el 1972 i tinc dos fills. 

Del 1961 al 1986 vaig treballar com a auxi-
liar, després com a infermera i, més enda-
vant, com a responsable en el Centre de
Medicina Preventiva de l’Obra Social de la
Caixa d’Estalvis. El 1986 “la Caixa” va cedir
les instal·lacions i el personal a l’Ajunta-
ment, a través de l’Institut Municipal d’As-
sistència Sanitària, institució per a la qual
vaig treballar fins al 1996. Aquest any vaig
ser nomenada per l’alcalde Pasqual Mara-
gall comissionada per al desenvolupament
integral de la zona nord del districte d’Hor-
ta-Guinardó.

Per a tu, el BARRI DEL CARMEL…
De quin color és? Gris, pel ciment, però

m’agradaria que fos verd i blanc.
Quin dia de la setmana? Dijous, quan ens

reuníem a l’associació.
Quina estació de l’any? La primavera i

l’estiu.
Quin menjar? Uns ous ferrats amb pernil.
Quina flor o planta? Les violetes.

Com explicaries què és el BARRI DEL CAR-
MEL a un ésser vingut d’una altra galàxia?

És el resultat d’una lluita de molta gent,
de l’esforç de moltes persones. És un lloc
pel qual no podem deixar de lluitar.

«La primera gran lluita 
va ser per aconseguir una
escola pública al barri. 
Una batalla que ha fet
història a la ciutat.»
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PUBLICACIÓ POLIVALENT
La col·lecció Conèixer el Districte de Sants-
Montjuïc ja és una experiència consolidada: en
deu anys, dotze títols. Es dugué a terme a partir
de la iniciativa d’un grup de docents que troba-
va a faltar aquesta mena de materials. La seva
proposta va encetar la col·laboració entre Ser-
veis Personals, que assumiria el cost de la
col·lecció, l’Arxiu Històric del Districte i el Cen-
tre de Recursos. La coordinació de la col·lecció
la du a terme un consell assessor que proposa,
planifica i aprova els continguts. Està constituït
pel regidor, el gerent, la cap de serveis perso-
nals, la tècnica d’educació, l’arxivera del distric-
te, el director de la col·lecció i la directora del
CRP. El director és responsable de gestionar l’e-
dició de cada número, assegurar el rigor en la
recerca històrica i garantir la coherència de
cada número monogràfic i de la col·lecció. 

Es tracta d’una publicació de caràcter poliva-
lent; cada número està integrat pels materials
següents: 

-Materials d’ús general, a càrrec d’una per-
sona experta en la matèria a tractar. Són
monogràfics inèdits i rigorosos, però escrits en
un llenguatge planer per tal d’acomplir el seu
doble objectiu. Ha de ser una eina de divulga-
ció de la història de Sants-Montjuïc per a la
ciutadania dels seus barris, per això es distri-
bueix gratuïtament. La prova que aquest
objectiu s’assoleix és l’expectació que genera
cada any la presentació de cada un dels
volums entre el veïnat del districte. D’altra
banda, també s’ha concebut com un material
de consulta, manejable per l’alumnat, ideal
per col·leccionar a la biblioteca de la classe o
del centre. Tots els volums mantenen una
mateixa estructura: el desenvolupament cro-
nològic del tema en sis breus capítols, un
apartat de documents i vestigis degudament

El primer pas per respectar i estimar el
nostre entorn és conèixer-lo, estudiar-lo.
Però, a més, en educació infantil i primà-

ria partirem, molts cops, de l’estudi del barri,
del poble, de la ciutat, de la comarca, d’allò
que ens és més proper, més concret, per tal
d’arribar a conceptes més generals i abstrac-
tes. A la secundària, el medi local sovint esde-
vé l’objecte d’estudi més adient per aplicar
procediments d’anàlisi i de recerca del medi
social i natural. Molts crèdits de síntesi i força
treballs de recerca tracten d’aspectes dels
nostres barris, del seu passat, dels seus ser-
veis i dels seus equipaments.

Precisament, els centres de recursos pedagò-
gics (CRP) tenim assignada la funció de la “cata-
logació dels recursos educatius del medi local i
comarcal i elaboració de pautes i informacions
complementàries per facilitar-ne l’ús del profes-
sorat” . La manera com cada un dels CRP du a
terme aquesta tasca és tan variada com diversa
és la realitat de cada territori. 

A la ciutat de Barcelona també han estat
ben diferents les experiències que en aques-
ta línia s’han dut a terme en cada un dels deu
districtes. Precisament, el juny de 2001, en
una jornada de treball entorn els materials
sobre el territori, arxivers i arxiveres munici-
pals, tècnics i tècniques d’educació dels dis-
trictes i dels CRP vam poder contrastar una
mostra ben variada de materials didàctics
per treballar el medi local: maletes pedagò-
giques, itineraris, guies, catàlegs sobre
indrets d’interès, col·leccions temàtiques,
monografies sobre fets històrics, etc. Es va
poder constatar que, a partir de processos
molt diferents, s’ha arribat a la creació de
materials en formats molt variats, tots ells
idonis, per facilitar als centres educatius
l’estudi del medi més proper. 
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La col·lecció Conèixer el Districte de

Sants-Montjuïc és la primera

iniciativa, en l’àmbit de Barcelona

ciutat, que es va arribar a consolidar

en forma de col·lecció d’edició

periòdica sobre temàtica local, 

amb materials específicament

destinats a l’alumnat de primària i

secundària. L’any 1993 sortia a la

llum el primer número editat per

l’Arxiu Municipal del Districte, amb

el títol El creixement urbà.

DEU ANYS DE MATERIALS SOBRE EL TERRITORI

CONÈIXER EL 
DISTRICTE DE 

SANTS-MONTJUÏC

«La col·lecció esdevé sovint
el material bàsic de
referència per a treballs de
recerca de batxillerat.»
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datats i el suggeriment final d’un itinerari amb
les indicacions adequades per conèixer in situ
els indrets i edificis més significatius. Cada un
dels capítols s’acompanya de suport gràfic
d’una acurada qualitat.

-El material didàctic és elaborat per docents
de centres de la zona que proposen un seguit
d’activitats didàctiques, adreçades unes als
alumnes del cicle superior de primària i les
altres als del primer cicle de l’ESO. Tot el mate-
rial és en un format de fitxes fàcilment reproduï-
ble per a cada un dels alumnes que les haurà de
treballar. També aquí es manté una estructura
fixa: la relació dels continguts que es proposen
amb el disseny curricular de cada etapa, una
breu referència a altres recursos didàctics, i
orientacions didàctiques i suggeriments per al
professorat de cada etapa abans d’iniciar la
relació d’activitats per a l’alumnat. A més, en la
majoria de volums, es proposa un itinerari amb
activitats d’observació i, si cal, s’acompanya
dels mapes o plànols adequats. La tipografia i
el suport gràfic són especialment acurats,
segons el tipus de reproducció que es preveu.

El CRP s’encarrega de la divulgació i de la
distribució de la col·lecció en l’àmbit escolar. A
partit del número 11, es pot disposar d’aquest
material en suport magnètic (en CD-ROM i a la
web del CRP).

En arribar al número 10, i per tal de recollir
elements per avaluar l’adequació de la col·lec-
ció a les necessitats escolars, el maig de 2000,
el CRP va organitzar un intercanvi d’experièn-
cies entre docents usuaris i coneixedors dels
materials. El professorat va deixar constància
de la seva vigència i utilitat i del fet que molts
números de la col·lecció passen a formar part
del material curricular d’alguns crèdits. Però, a
més, aportaven aquestes altres dades interes-
sants i menys previsibles pels organitzadors:

-El material didàctic, tot i estar pensat en
principi per a uns cicles determinats, és prou
flexible per suggerir activitats per fer en altres
nivells educatius, des de l’educació infantil al
batxillerat.

-La col·lecció esdevé sovint el material
bàsic de referència per a treballs de recerca
de batxillerat.

-Un cop tractats els temes d’història general i
de cada un dels barris, hi va haver consens entre
els docents que la línia temàtica a seguir en el
futur immediat podia ser l’estudi dels serveis. 

I així ha estat: els números 11 i 12 tracten dels
mercats i de l’Arxiu, respectivament. Ja s’està
treballant en la temàtica dels transports urbans
de cara al proper número. 

No oblidem que els materials sobre el medi
són una eina més per facilitar l’arrelament de
l’escola al territori, però no l’única. Cada CRP
ofereix un ventall d’activitats per facilitar-ne
l’estudi, en forma de presentacions, itineraris,
visites, etc. En tot cas, us animem a fer arribar
qualsevol suggeriment que pugui enriquir
aquesta línia de treball.

Després de deu anys d’història pot ser un bon
moment per fer balanç i creiem que el resultat
és altament positiu. La col·lecció Conèixer el
Districte de Sants-Montjuïc és i ha estat un
exemple paradigmàtic de col·laboració entre
l’àmbit escolar i l’entorn, per això volem agrair
l’esforç a les persones i a les institucions que
des d’un inici l’han fet possible. 

CRP Sants-Montjuïc
Maite Giménez, Carme Navarro, 
Joan Tugues i Maria Vallverdú

crp-sants-montjuic@serveis.xtec.es
www.xtec.es/crp-sants-montjuic
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ELS TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ:

-El creixement urbà
Mercè Tatjer i Cristina Vallès
-La industrialització
Magda Fernández i Maria Dolors López
-Pagesos i menestrals
Francesc Xavier Hernández i Cristina Vallès
-L’esport
Conrad Vilanou i Rosa Oller
Els jardins i els parcs
Jordi Cartañà i Àngel Romo
-El Poble Sec
Roser Garcia i Josep Fabra
La Zona Franca
Jaime Pérez i Pablo Caballero
-Sants fa cent anys
Carles Carreras i Cristina Vallès
-Magòria, Font de la Guatlla i La Bordeta
Josep Maria Huertas, Marc Andreu i Maria
Montané
-Hostafrancs
Carles Enrech, Lídia Clamosa i Frederic Raurell
-Els mercats
Jordi Ortega, Margarida Tiell i Núria Armentano
-L’Arxiu
Ramon Alberch, Iñaki Arregui, Núria Burguillos,
Anselm Cartañà, Maite Giménez i Jordi Serchs

«No oblidem que els
materials sobre el medi són
una eina més per facilitar
l’arrelament de l’escola al
territori.»
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En el conjunt de la ciutat la mitjana de reu-
nions realitzades és de 5 sessions anuals –una
sessió menys que en  anys anteriors– que és el
nombre establert a la normativa. En aquest
sentit, ha augmentat el percentatge de centres
que estan per sota  la normativa, passant d’un
23 % el curs 1999-2000 al  41 %  durant el curs
2001-2002.

L’assistència del conjunt dels membres és
superior al 70 %. Per sectors, el 86 % els repre-
sentants municipals, el 85 % del professorat, el
75 % de l’AMPA, el 67 % dels pares i mares, i el
64 % de l’alumnat.

Un altre indicador, no anecdòtic, és l’horari de
les reunions dels consells escolars, ja que mos-
tra les facilitats o dificultats de participació dels
sectors no professionals dels consells escolars,
especialment el sector de mares i pares.

És il·lustratiu que l’horari majoritari de les reu-
nions a primària sigui entre les 15 i les 18,30
hores en un 82 % dels casos, i que d’aquest per-
centatge el 25 % sigui en horari lectiu.

Aquesta dada és significativament inferior a
secundària atès que en un 53% les sessions
dels consells  es celebren a partir de les 18,30
hores, que sembla una hora més propícia per a
l’assistència dels pares i mares.

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL
FUNCIONAMENT
Hi ha aspectes de difícil mesura sobre el fun-
cionament dels consells escolars que impli-

L’OBSERVATORI DE 
LA PARTICIPACIÓ

L’estudi i el seguiment del

funcionament dels consells

escolars dels centres docents

públics és una tasca periòdica que

desenvolupa el Consell Escolar

Municipal de Barcelona. Les dades

de l’evolució de les accions i

funcions dels consells escolars de

centre tenen, com a font, les fitxes-

qüestionari que emplenen els

representants municipals, membres

i observadors directes de les seves

sessions. Ara coneixerem l’onzè

informe sobre el funcionament dels

consells escolars dels centres

docents públics, corresponent al

curs 2001-2002. 

Recentment s’ha ampliat l’observatori de
la participació al funcionament dels con-
sells escolars de centres concertats mit-

jançant una fitxa-qüestionari emplenada pels
propis presidents, i que permetrà en propers
informes incloure aquest sector.

Sovint la participació es considera un con-
cepte molt abstracte, molt ben valorat per a
tothom però de difícil mesura en el seu ves-
sant més pràctic. Avui, la participació i la
coresponsabilitat de l’anomenada comunitat
escolar en  el funcionament quotidià  dels cen-
tres docents està institucionalitzada, regulada
i canalitzada pels consells escolars de centre i
esperem que no quedin desvirtuats per l’apli-
cació de la Llei de qualitat en l’educació.

Així, l’estudi del funcionament dels consells
escolars de centre ens permet prendre el pols
a la participació en els nostres centres i tenir
una opinió contrastada sobre aquests òrgans
institucionalitzats. També ens permet avaluar
el grau d’acompliment de les funcions que
tenen assignades: govern, programació, segui-
ment, avaluació i participació.

Entre d’altres competències, el consell escolar
ha d’aprovar el projecte educatiu, el reglament de
regim intern, la programació general del centre,
el pressupost i, en el seu cas, el pla estratègic.

El grau d’acompliment és alt: el 91% dels con-
sells escolar de centre han aprovat el projecte
educatiu, el 85 % el reglament de règim intern, el
91 % la programació anual, el 96 % el pressu-
post, i el 37 % un pla estratègic. Hi ha un sensible
increment dels centres que han aprovat un pla
estratègic de centre (el 22 % el curs 1999-2000).

UN ESPAI D’INTERCANVI
Durant el curs escolar 2001-2002 han funcio-
nat 258 consells escolars dels centres docents
públics de la ciutat de Barcelona, que aple-
guen unes 4.400 persones en representació de
tots els sectors de la comunitat educativa i que
han celebrat un total de 1.291 reunions.

INFORME DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES

PÚBLICS DE LA CIUTAT

APROVACIÓ DE DOCUMENTS BÀSICS 

Primària Secundària

Projecte educatiu 94 % 91 %

Reglament de règim intern 85 % 89 %

Programació anual 97 % 81 %

Pressupost 97 % 96 %

Pla estratègic de centre 44 % 34 %

«L’estudi del funcionament
dels consells escolars 
ens permet prendre el pols 
a la participació als nostres
centres.»
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quen un estat d’opinió, una valoració del clima
creat per la dinàmica especifica de cada centre
però són significatius de les tendències i dinà-
miques de funcionament. En aquest sentit, és
important tenir en compte que malgrat la
representació municipal responsable de con-
testar els qüestionaris ha estat renovada de
manera significativa no hi ha canvis sensibles
en les percepcions expressades respecte a
anteriors informes.

D’aquests elements, podem destacar que el
65 % dels consells escolars de primària i el 47
% de secundària diuen que disposen d’un pla
de treball. El 87 % dels centres acostumen a
prendre decisions sobre els temes tractats, en
fan el seguiment i valoren els resultats en reu-
nions posteriors.

El 90,5 % de les respostes consideren que el
consell escolar té un clima de treball respec-
tuós, participatiu i tolerant amb les diverses
opinions, encara que a la pregunta sobre si es
considera que hi ha un clima de treball tens
entre els diversos sectors, especialment entre
el sector docent i el de pares i mares, contesten
afirmativament 18 % dels centres de primària i
el 9% dels de secundària. 

Un avenç significatiu s’ha produït en la
comunicació entre el consell escolar i la
comunitat escolar: un 85 % dels centres de
primària (66 % el curs 1999-2000) i un  70 %
els centres de secundària (59 % el curs 1999-
2000) han trobat diverses fórmules per infor-
mar dels acords presos en les seves sessions.
La comunicació i la informació és un tema
clau en la dinamització de les funcions entre
representants i representats i en l’eficàcia de
la participació.

Un altre element significatiu de la dinàmica
dels consells escolars és la capacitat d’inter-
venció i de fer propostes per part dels sectors
no professionals de la comunitat escolar: els
pares i mares i l’alumnat. Els pares i mares són
més actius als centres de primària, un 74 %,
enfront d’un 57 % dels centres de secundària.

Els temes d’intervenció dels pares i mares
més freqüents a primària són les activitats
extraescolars seguits a distància  del  menja-
dor, manteniment i infrastructures i els horaris i
calendaris; a secundària cal afegir els temes de
convivència i disciplina.

Per part de l’alumnat la capacitat de fer pro-
postes és situa en un 51 % dels consells i els
temes d’intervenció més freqüents són les acti-
vitats diverses, la convivència i disciplina i els
temes d’horaris i calendari.

Tant les intervencions dels pares i mares,
com de l’alumnat van bastant vinculades a la
competència del consell escolar d’elaborar,
programar i fer el seguiment de les activitats
extraescolars, complementàries i els serveis.

S’han agrupat en blocs els temes que es trac-
ten en els  consells escolars, valorats per ordre
d’importància: els temes de programació d’acti-

vitats, un 80 %; les actuacions pedagògiques,
un 65 %; l’organització i funcionament dels ser-
veis educatius, un 63 %; la convivència i discipli-
na, un 37 %; i les beques i ajuts, un 35 %.

També s’han valorat les característiques de
les sessions dels consells escolars. Les que
tenen més consideració són les sessions de par-
ticipació –63 % a primària i 66 % a secundària– i
de gestió (64 % a primària i 61 % a secundària).

Respecte a anteriors informes, ha augmentat
la percepció que es fan consells escolars de
tràmit encara que se situen en una percentatge
relativament baix (24 % a primària i un 26 % a
secundària).

VALORACIONS
En fer una valoració global de l’informe,
podem dir que no hi ha grans canvis ni dis-
funcions en el funcionament dels consells
escolars respecte a les dades d’anteriors
anys. En aquest sentit, es pot valorar positi-
vament que els consells escolars de centre
continuïn complint correctament la seva fun-
ció d’òrgans de govern i participació dels
centres docents.

Altres conceptes que han tingut una evolució
positiva són l’increment de la publicitat i infor-
mació que donen els consells escolars dels
acords  i la capacitat d’intervenció de la repre-
sentació de mares i pares i de l’alumnat. Obser-
vem, però, un petit retrocés en l’aspecte de la
presa de decisions, seguiment i posterior valo-
ració dels temes tractats i en el clima de treball
en els consells. 

Ara queda obert l’interrogant de com, en un
futur proper, les mesures introduïdes per la
recent Llei de qualitat en l’educació afectarà
tant els aspectes formals de composició i de
funcionament dels consells escolars, com a la
capacitat de la comunitat escolar de crear fór-
mules creatives de participació i coresponsabi-
litat d’acord amb la tradició democràtica dels
nostres moviments educatius. 

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

PUBLICITAT DELS ACORDS DELS
CONSELLS ESCOLARS

Primària Secundària
45% Ciutat vella 43%
90% L’Eixample 50%
77% Sants-Montjuïc 90%
86% Les Corts 67%
86% Sarrià-St. Gervasi 80%
77% Gràcia 75%
95% Horta-Guinardó 78%
91% Nou Barris 100%
87% Sant Andreu 67%
92% Sant Martí 42%
85% Total BCN 70%

98-99 99-00 2001-02
1 El CE acostuma a prendre decisions sobre 

els temes tractats, fer-ne el seguiment i 
valorar el resultat en reunions posteriors. 89% 91% 86%

2 El CE dóna, en general, publicitat dels acords 
presos a tota la comunitat educativa. 62% 65% 79%

3 El CE té un clima de treball 
respectuós, participatiu i tolerant amb 
les diverses opinions. 93% 93% 85%

4 L’alumnat  presenta o aporta, amb 
regularitat,  iniciatives a les reunions de CE. 54% 42%* 51%

5 Els pares i mares  presenten, amb regularitat, 
propostes concretes de treball per millorar 
el funcionament del centre o del CE. 68% 63% 65%

Núm. Mitjana Núm.
Nivells de de de reun. Distribució dels CEC segons el nombre de reunions
educatius CEC reun. per CEC

menys de 3 3 o 4 5 6 o 7 8 o 9 10 o més
Primària 157 823 5 2% 35% 28% 27% 5% 3%
Secundària 74 375 5 4% 38% 23% 23% 8% 4%
Adults 8 24 3 38% 50% 0% 13% 0% 0%
Especial 6 21 4 33% 50% 0% 17% 0% 0%
Altres 13 48 4 0% 55% 27% 9% 9% 0%
Total BCN 258 1291 5 4% 37% 25% 24% 6% 3%

FREQÜÈNCIA DE LES SESSIONS DELS CONSELLS ESCOLARS

EVOLUCIÓ D’ALGUNS ASPECTES DE FUNCIONAMENT DELS CONSELLS ESCOLARS
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ric i la zona de l’Eixample, lligats en bona part a
les primeres exposicions, com Visions urbanes i
Retrat de Barcelona. Com sempre, l’oferta era
doble, a les escoles i a tota mena de públic, en
aquest darrer cas durant els caps de setmana.

Amb el temps, s’ha mantingut l’essència d’a-
questa estructura de visites guiades a les
exposicions i els itineraris urbans, però s’han
modificat notablement les estratègies de
comunicació. El procés ha estat molt similar al
que ha anat gestant-se en el CCCB al llarg d’a-
quests nou anys d’existència. Sense una
col·lecció permanent que l’identifiqui com un
museu, el centre ha anat creixent amb una pro-
gramació d’exposicions que ha canviat anual-
ment i amb un seguit d’activitats culturals
atentes als agents de més gran i més fresca

LA CONSTRUCCIÓ 
DEL CONEIXEMENT
L’OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE DE CULTURA

CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

El Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona (CCCB) es coneix i es

reconeix pel caràcter divers i

transversal de les seves

produccions, per l’atenció que presta

a la ciutat com a fenomen universal i

per la possibilitat de donar noves

visions a temàtiques fins ara mai

tractades dins un programa

d’exposicions.  Exposicions amb una

idea forta i, a vegades, polèmica al

darrere, amb la intenció de construir

coneixement, que és el gran objectiu

del Servei Educatiu del CCCB.

Des de la seva inauguració, l’any 1994, el
CCCB va establir en permanència un servei
educatiu amb la intenció de difondre les

seves activitats en l’àmbit escolar i entre el
públic en general. D’aquesta manera, les prime-
res exposicions programades consistien en una
visita guiada diària que pretenia acostar el visi-
tant al contingut i al sentit dels temes que es
presentaven. Al mateix temps, les escoles
podien concertar visites amb un monitor, adap-
tades als diferents grups d’edat, per poder acce-
dir a una interpretació més acurada i propera a la
tesi que plantejava cada exposició.

En paral·lel, i també des del començament,
s’establiren uns itineraris de caràcter urbà dins
la ciutat de Barcelona. Itineraris que oferien
diversos recorreguts geogràfics pel centre histò-

«Fer comprendre una
exposició com una
manifestació creativa des
del vessant intel·lectual i
emocional.»
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capacitat creativa de la ciutat. Exposicions amb
la intenció de construir coneixement, contras-
tar punts de vista o posar en evidència maneres
renovades de recórrer un espai expositiu, on la
transmissió d’una idea es reforça a través de la
seva percepció sensorial, vehiculada per la
imatge audiovisual, el so, la llum... 

Amb aquesta especificitat ha hagut de treba-
llar el Servei Educatiu del CCCB i, per tant, a la
capacitat constant de canviar de tema en cada
nova presentació, ha calgut afegir l’esforç crei-
xent de comprendre i fer comprendre de mane-
ra integrada una exposició com una manifesta-
ció creativa, com una aproximació a l’objecte
de l’exposició, no solament des de la compren-
sió intel·lectual, sinó també des del vessant
intuïtiu, emocional.

Els exemples es troben en la programació del
curs passat. L’exposició Rèquiem per l’escala
permetia fixar l’atenció en un element que, per
quotidià, passa desapercebut, però el comissa-
ri va voler posar-ne en relleu la importància
dins el món de l’arquitectura i de l’art en gene-
ral. Una manera de treure de l’esfera purament
tècnica les escales i convertir el coneixement
de l’arquitectura en quelcom d’accessible per
al gran públic.

En canvi, l’exposició que vingué a continuació,
Tiran(i)a, es pot definir com una metàfora de la
vivència humana de la tirania, presentada a tra-
vés d’una ciutat i d’un país força desconeguts:
Tirana i Albània. Aprofundir en els ressorts de
control desenvolupats pel poder albanès durant
trenta-cinc anys, a través de les imatges d’ex-
pressió d’aquest poder, dels llibres prohibits,
així com de les pintures i escultures forjadores
del mite de “l’home nou”, era tota una invitació
a penetrar, amb una nova mirada més experi-
mentada, en una part de la història d’Europa de
la segona meitat del segle XX. 

I, finalment, Fes, ciutat interior. Recórrer l’es-
pai de la primera sala del CCCB era iniciar un
viatge a l’interior de la ciutat marroquina que
havia estat en altre temps una de les ciutats de
més gran pes cultural, religiós i cultural del
Magrib. Per contrast amb la visió del turista occi-
dental, les projeccions audiovisuals il·lustraven
diferents aspectes del ric teixit urbanístic i social
de la ciutat. Tot un assaig per conèixer en profun-
ditat una realitat diferent però molt propera,
alhora, a les escoles del barri del Raval.

VISITES GUIADES I ITINERARIS
Els recorreguts de les visites guiades plante-
gen un diàleg amb els nens i les nenes que hi
assisteixen. S’hi comparteixen opinions i punts
de vista per poder construir una aproximació al
tema de l’exposició, reforçat darrerament amb
un quadern de treball adreçat tant als alumnes
com al professorat. En un futur proper, es
pensa a potenciar la participació del mestre,
amb la possibilitat d’un préstec de materials
seleccionats que hagin servit per a la prepara-
ció de cada exposició, és a dir, textos, imatges
fixes i en moviment, música, que es puguin uti-
litzar fàcilment a les aules en qualsevol
moment del curs escolar.

Com a darrer apunt, els itineraris. Actual-
ment, se segueixen oferint recorreguts pel cen-
tre de Barcelona, però l’oferta s’ha anat
ampliant a la seva àrea metropolitana. L’objec-
tiu sempre ha estat donar a conèixer el procés
tothora complex de creixement d’un teixit urbà,
les seves característiques i funcions més relle-
vants al llarg del temps, de la formació del seu
paisatge arquitectònic, del seu vessant social.
La consciència que la ciutat és un ens viu –i, per
tant, canviant– ha fet que, en un itinerari com el
que es fa en el barri del Raval, el discurs origi-
nal, centrat en la història d’un fragment de la

industrialització a Barcelona, hagi evolucionat
vers la consideració del Raval com a lloc d’arri-
bada de persones d’arreu del món. Un exemple
indefugible per estimular una reflexió sobre les
noves realitats socials creades arran d’una
immigració de procedència diversa.

I del centre als límits de la ciutat administrati-
va, que no real. D’una exposició com La ciutat
sostenible, presentada l’any 1998, i uns anys
més tard, La reconquesta d’Europa. Espai públic
urbà (1980-1999), va sorgir la idea d’oferir uns
itineraris a una nova escala, la del territori
metropolità que integra diferents municipis,
amb els quals, però, es comparteixen infraes-
tructures, serveis i problemàtiques. Un intent
d’explicar la gran quantitat de factors que entren
en joc en una anàlisi territorial, a partir de la con-
sideració de la seva transformació accelerada i
de la trajectòria de futur prevista per a aquestes
zones de fricció amb la ciutat consolidada. 

En tota aquesta estratègia de comunicació i
coneixement, hi ha, especialment, una assigna-
tura pendent: arribar, amb qualitat, als grups
escolars de menor edat. El CCCB es nodreix de
l’ensenyament secundari, i la diversitat de
temàtiques abordades beneficia la presència
d’un ampli espectre d’assignatures, tant de
perfil humanista com científic. A partir d’ara,
caldrà treballar per aconseguir activitats rela-
cionades amb les exposicions que interessin el
sector de l’ensenyament primari. Un repte que
suposa aprofundir en uns altres formats d’ofer-
ta educativa, propers al del taller de participa-
ció, però sempre en relació directa amb les
línies que defineixen els continguts de les acti-
vitats i les exposicions del CCCB. 

Teresa Navas
Servei Educatiu del CCCB
www.cccb.org
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justament econòmic, però el seu esperit arriba
també als països desenvolupats, on cada
vegada més la idea que l’educació és un dret
fonamental de la persona al llarg de tot la vida
és substituïda per la idea que l’educació és un
servei que es compra i es  ven al mercat, la
quantitat i qualitat del quan depèn d’allò que
està disposat a pagar el consumidor.

Segons va afirmar el professor Achile Boron,
el neoliberalisme no és tan sols un projecte
econòmic, és un projecte social i cultural de
refundació del capitalisme centrat en la idea
de que la desigualtat és el motor del progrés, i
el mercat l’únic l’instrument legítim de distri-
bució de recursos. Tant pel seu caràcter cultu-
ral, com pel fet de desenvolupar-se en la socie-
tat de la informació on el coneixement és una
peça clau de tot l’engranatge, per aquest pro-
jecte és fonamental l’entrada de l’educació en
els circuits de mercat.

Com a rerafons d’aquestes tendències tenim
les negociacions que s’estan duent a terme en
el marc de la l’Organització Mundial del Con-
sum sobre l’Acord general per la comercialit-
zació dels serveis, que han de definir els
acords internacionals pel lliure comerç del
sector terciari i que inclouen l’educació com a
servei comercialitzable al costat de transports,
comunicació, sanitat i producció audiovisual.
La tendència d’aquests acords, la ronda final

El Fòrum Mundial de Educació de Porto Ale-
gre 2003 ha estat impregnat de l’esperit
alternatiu del Fòrum Social Mundial que se

celebrava els dies següents al mateix lloc.
Aquest any a Porto Alegre la societat civil de tot
el món ha tornat a afirmar que és possible una
altra globalització basada en la solidaritat i la
defensa dels drets; que és possible un altre món
on l’única guerra que té sentit és la guerra contra
la pobresa, la fam, la malaltia i la ignorància.

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET
FONAMENTAL I NO UNA MERCADERIA
En diferents conferències i seminaris es va
analitzar i denunciar la tendència a la privatit-
zació de l’educació i del coneixement. 

En el context dels canvis que promou el neo-
liberalisme, les institucions internacionals
com el Banc Mundial i el Fons Monetari Inter-
nacional han pres la iniciativa i la capacitat
d’orientar les polítiques educatives dels estats
a altres agències internacionals com la UNES-
CO, i estan pressionant els estats nacionals
per reduir la inversió pública en educació, des-
viant els recursos cap als nivells inferiors del
sistema educatiu i privatitzant l’educació
secundària i postobligatòria.

Aquestes polítiques són directament impo-
sades als estats, que es veuen obligats a nego-
ciar el deute extern i a acceptar plans de rea-

APUNTS SOBRE ELS FÒRUM MUNDIAL D’EDUCACIÓ 

DE PORTO ALEGRE 2003

El Fòrum Mundial de l’Educació de

Porto Alegre 2003, que tenia per

lema “Educaçao e tranformaçao”, ha

tingut dos eixos vertebradors, la

defensa de l’educació com a dret

fonamental de totes les persones i la

concepció de l’educació com a

projecte d’emancipació al llarg de

tota la vida. En aquest article us

presentem dos punts de vista, que

són també testimonis de la presència

de l’Institut d’Educació al Fòrum.

FER LA GUERRA A
LA IGNORÀNCIA

«Es va recordar que és a partir
del NO, de la no submissió
que s’esdevé  persona,
subjecte i no objecte.»
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dels quals es preveu pel 2004, dibuixa una
situació en què els serveis públics hauran de
ser subsidiaris del privats o córrer el risc de ser
acusats de competència deslleial.

Aquests acords tindrien uns efectes molt
importants, en primer lloc, sobre els nivells
superiors de l’educació, en tant que les univer-
sitats, la formació professional, l’ensenyament
de les llengües i de la informàtica passarien a
ser considerats com a sectors de negoci en
lliure competència amb les grans empreses
internacionals, que usant les tecnologies i l’e-
learning podrien fer arribar els seus serveis
amb facilitat a tot el món. En segon lloc, per-
què la privatització de les universitats i els ins-
tituts de recerca suposa una apropiació del
coneixement que es tradueix en la propietat
privada de les patents fins i tot dels productes
de primera necessitat (aliments, llavors, medi-
caments), i en l’orientació de la recerca cap a
les línies més rendibles en lloc de cap a les
més necessàries –actualment el 95 % dels
recursos per a la investigació sanitària es des-
tinen a investigar malalties que només afecten
el 10 % de la població mundial. En tercer lloc,
aquest procés de privatització augmentaria la
tendència a la concentració de les agències de
producció del coneixement i la informació, que
quedarien en mans dels països més rics, pro-
duint-se així la macdonalització de les idees i
la consolidació de la dependència cultural com
a una nova forma de dependència.

Es fa difícil de resumir en poques línies els
continguts i les emocions d’un acte tant gran-
diós. Apuntarem, només, aquelles idees que,
tot i ser molt dites, van reprenent nous signifi-
cats en ser compartides des de tants indrets i
des del desig que envaeixin les pràctiques:

-És important diferenciar el que s’entén per
ciutadania atribuïda, en què aquesta ve decidi-
da des de l’estat nació i se suposa que esdevé
tant “natural” com tenir nas, boca o orelles...
de la ciutadania reclamada, que s’esdevé com
el resultat de la interacció, de l’encontre, de la
consciència de la ciutadania conceptualitzada
des de nosaltres mateixos. Es tracta de recla-
mar la sobirania ciutadana que permet que les
diferències siguin vistes des de la individuali-
tat i oïdes en primera persona, es tracta d’una
pluralització d’humanitats, d’una gestió dife-
rent de d’allò públic.

-Cal avançar, a la vegada, en els cessants
cultural i social , és a dir, també des de les polí-
tiques de redistribució i d’equitat.  

-Es proposà el Projecte educatiu de ciutat
com a estratègia de diferenciació i de contex-
tualització del fet educatiu a l’escola, a la famí-
lia i a la ciutat. 

-Es va  portar als 20.000 ensenyants del
públic a la reflexió sobre la pròpia pràctica par-
tint de la següent qüestió: Per què les practi-
ques a les escoles no permeten a tot l’alumnat
d’aprendre? Quan parlem de la pràctica hem
de tenir en compte que tota pràctica és també

La incidència sobre els nivells d’educació
bàsica arriba, d’una forma més indirecta, a
través de la consolidació i extensió d’una
ideologia basada en el prestigi del privat, la
legitimació de la selecció, la banalització de
la idea que a més educació bàsica més pro-
grés i la seva substitució per un criteri d’efi-
ciència i eficàcia que critica l’extensió de l’e-
ducació a tothom titllant-la de “populisme
acadèmic”.

Als companys i companyes que assistien al
Fòrum Mundial d’Educació i que treballen cada
dia en escoles de l’Amèrica Llatina aquestes
idees no feien res més que confirmar-los allò
que viuen amb cruesa sobre  la pell des de ja
fa temps; per nosaltres, que veníem de la vella
Europa, que es reclama com a bastió cultural
de la defensa del drets, són idees que ens aju-
den a comprendre millor el que esta passant al
nostre voltant.

EN AQUEST CONTEXT... UNA ALTRA
ESCOLA ÉS POSSIBLE?
Al Fòrum, però, també es va citar de manera
recurrent el poder de l’emancipació, tot fent
referència al pensament i a la pràctica de
Paolo Freire o a la memòria de Pierre Bourdieu.
Es va recordar que és a partir del NO, de la no
submissió que s’esdevé  persona, subjecte i no
objecte, i que a ser subjecte se n’aprèn, i que
això vol dir que cal educar i educar-se en
aquest procés.
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una pràctica política. En la realitat, es donen
grans contradiccions entre les pràctiques i els
discursos polítics. Canviar l’escola és el resul-
tat d’una construcció i aquesta està plena de
dificultats concretes, reals, veritables... És
necessari diferenciar el que es voldria fer del
que s’està fent realment. Sobretot, és neces-
sari diferenciar el programa oficial i el que
cada alumne/a  està aprenent. 

Per això, cal saber decidir un programa d’ac-
ció, organitzar-se, i, sobretot, cal que els
docents es facin la qüestió següent en relació
als seus actes pedagògics:

PUC SEGUIR ENDAVANT QUAN  HI HA
ALUMNES QUE NO ENTENEN RES? 
Atendre els nois i noies que no segueixen és
un acte polític i no només pedagògic. Revisar
si les pròpies  pràctiques són democràtiques
o si d’alguna manera son excloents és també
un repte per a tots els docents que conside-
rem que, en educació, un altre món és possi-
ble. S’han d’afrontar, en el dia a dia de la pràc-
tica, les contradiccions i paradoxes en què es
troba avui l’escola, perquè aquesta permeti a
cada alumne d’avançar. S’ha de posar en
marxa la decisió política personal i de grup de
desenvolupar estratègies pedagògiques con-
tra l’exclusió en cada aula, des del coneixe-

ment, la creativitat i el saber fer professional i
de grup, perquè tots els nois i les noies
puguin aprendre.

Així doncs, en el Fòrum vam poder ratificar,
conjuntament amb milers d’ensenyants d’a-
rreu del món, que si bé és urgent, com a ciuta-
danes i com a educadores, de seguir amb la
mirada crítica sobre el context polític, social i
econòmic en què està immersa l’escola,
també ho és el seguir treballant per a la recu-
peració, la millora o la visualització d’aquelles
pràctiques que permeten a tots els nois i
noies d’aprendre, d’esdevenir persones i de
ser capaços de posicionar-se èticament per
orientar-se entre les contradiccions i els
dobles missatges presents en l’entorn. Per
això, les practiques educatives, com deia Ber-
nard Charlot, han de manifestar, en el dia a
dia, els valors de cultura de pau que es mani-
festen a través d’indicadors com la capacitat
d’ensenyar i d’aprendre de manera crítica i
creativa, la capacitat de cooperació entre
iguals i entre grans i petits o joves, la capaci-
tat de resolució de conflictes, l’educació en la
coresponsabilització, a la base de la implica-
ció i la motivació; i, tot plegat, des de la pro-
moció d’una cultura d’avaluació que permeti,
al mateix alumnat, la presa de consciència del
propi progrés, dels grups i de les escoles
capaces no sols d’ensenyar, sinó també d’a-
prendre. 

Pia Vilarrubias
Araceli Vilarrassa
Institut d’Educació
Per a més informació:
www.forummundialdeeducacao.com.org
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«Les pràctiques 
educatives 
han de manifestar 
els valors 
de cultura de pau.»

UN GRAN VENT CREADOR

Els temps difícils, com el present, tenen alguns

avantatges: els vells ordres s’ensorren, i se n’albi-

ren de nous. Certament, no sempre els canvis són

esperançadors, a vegades poden dur-nos a condi-

cions pitjors que les que coneixem. Però també

davant d’aquestes amenaces es produeixen

resistències, replantejaments, avenços, que acce-

leren els seus ritmes davant el risc que es perfila. I

les persones que tenim el conveciment que, mal-

grat tot, predomina en els sers humans l’eros

sobre el thanatos, la raó damunt la follia i la frater-

nitat enfront de la voluntat de despotisme, seguim

pensant que, malgrat tot, un altre món és possible

i potser no tan llunyà com avui es podria pensar.

Aquesta utopia ja no és només una dèria perso-

nal, un ferro roent al que cadascú s’agafa per

seguir cada dia, sense defallences, fent allò que li

pertoca; aquesta utopia s’ha concretat en un

“topos”, en un lloc, en un nom, que simbolitza

ara, per la humanitat, la voluntat de construir

aquest altre món possible: Portoalegre. Portoale-

gre i el seu fòrum social mundial, i tots els altres

fòrums que l’acompanyen, entre els quals el d’e-

ducació, celebrat aquest any per segona vegada.  

Per dues vegades he pogut assistir al Fòrum

Social de Portoalegre, i hi he vist renèixer, renovat,

l’esperit dels grans dies políticament creatius, hi

he sentit l’emoció del París del 68, o del Portugal

del 74, o de l’Espanya de la transició política; l’e-

moció d’aquest gran vent que, en ocasions, comp-

tades, certament, escombra sense contempla-

cions les maniobres, els enganys, els edificis

conceptuals construïts amb esforç per aguantar

les dominacions d’uns quants. Del gran vent que

ens permet cridar que l’emperador va nu i que, a

partir d’aquí, tot és encara possible.

Potoalegre ens porta aquest gran vent creador

de la humanitat dient prou a un ordre injust: una

nova ja no utòpica, encara ucrònica, amb una

agenda incerta. Però més ampla que mai, més

fesca que mai, més creadora que mai: ja no és

una classe social lluitant per canviar les coses:

són els treballadors, són les dones, són els cientí-

fics, són els ecologistes, són els educadors, són

els jutges, són les autoritats locals, són tants i

tants els que es reuneixen en els fòrums de Por-

toalegre per debatre què cal fer per destruir el

vell ordre, per crear-ne, finalment, un de just. 

I tot això, potser per primera vegada, en un to

alegre, com el seu nom indica, i a ritme de

samba. No volem canvis dramàtics, que reque-

reixin herois, sacrificis, violència. Volem canvis

feliços i per ser feliços, per celebrar la vida i la

capacitat de la humanitat de convertir la terra en

un paradís. De moment, Portoalegre és, avui, la

representació del millor de la humanitat posada

a treballar pel futur.

Marina Subirats

Regidora d’Educació
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Interdependència, diversitat,

justícia social, pau,

desenvolupament humà sostenible

o participació són elements clau de

tot procés educatiu que pretengui

formar els i les alumnes perquè

esdevinguin ciutadanes i ciutadans

actius en un món global. INTERMÓN

OXFAM vol arribar a les aules, on es

formen els homes i les dones del

futur, i oferir-los aquells elements

que els permetran ser agents d’un

canvi que ja és imprescindible. 

INTERMÓN OXFAM EDUCA PER A LA SOLIDARITAT

CIUTADANIA ACTIVA
EN UN MÓN GLOBAL 

Educar en valors per a la pau, la cooperació
i la solidaritat és donar una visió comple-
mentària del nostre món, des d’una pers-

pectiva global, crítica i alternativa a la que
habitualment rebem, i així potenciar actituds i
procediments encaminats a una acció partici-
pativa i a un compromís solidari. El programa
Educar per a la Solidaritat que proposem des
d’INTERMÓN OXFAM és una eina per al profes-
sorat a fi de facilitar la incorporació de l’educa-
ció per al desenvolupament en els centres edu-
catius. És una proposta de treball globalitzat
amb activitats de sensibilització i aprenentat-
ge. En definitiva, és una proposta per treballar i
viure la solidaritat des dels centres escolars.

EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
És imprescindible partir del coneixement dels
fets i els conceptes més rellevants per poder
analitzar els problemes del desenvolupament,
les seves causes i les seves conseqüències en la
vida de les persones. Un coneixement més com-
plet, més sistemàtic i rigorós del que ocasional-
ment ofereixen els mitjans de comunicació i
altres conductes educatius informals. En els
centres escolars, aquest coneixement, es pot
aconseguir a través de la programació curricular.
L’educació per al desenvolupament és una edu-
cació en valors que s’ha de fer present en la prò-
pia vida del centre, a través de les seves activi-
tats, de la seva organització i la seva estructura.
L’alumnat s’ha d’apropar a les realitats dels paï-
sos del Sud, perquè es generi i alhora es poten-
ciï empatia i comprensió. Així mateix, és impor-
tant animar l’alumnat a prendre decisions i a
participar en accions concretes que tinguin efec-
tes en el seu entorn immediat, en el seu barri, en
la seva localitat. Per això, durant el desenvolu-
pament del programa és important que tota la
comunitat escolar col·labori en l’organització i la
participació de les diferents activitats.

GLOBAL EXPRESS
Global Express és una iniciativa internacional de
l’àmbit educatiu amb la qual INTERMÓN OXFAM
vol reforçar el seu programa escolar. Es tracta
d’una proposta didàctica de treball a l’aula amb
la qual es pretén generar la reflexió i el debat
entre l’alumnat de secundària sobre les infor-
macions d’actualitat que apareixen als mitjans
de comunicació. Amb això es vol promoure una
visió crítica de la realitat que permeti a joves i
adolescents comprendre l’estat del món i, en
especial, la situació dels països en vies de
desenvolupament. El darrer número de Global
Express que s’ha presentat és “L’Iraq: en porta-
da”, on s’aborda la crisi de l’Iraq i s’analitzen
els diferents interessos i agents que intervenen
en el conflicte. Fins ara, més de 2.600 centres
de secundària de tot l’Estat han descarregat
aquesta proposta educativa de la pàgina web
d’INTERMÓN OXFAM. Amb aquesta nova eina,
més àgil i dinàmica, els temes de portada dels
diaris arriben també a les aules. 

Raquel León
Coordinadora de propostes educatives 
d’INTERMÓN OXFAM
www.intermonoxfam.org

«L'educació per al
desenvolupament és una
educació en valors que s’ha
de fer present en la pròpia
vida del centre.»
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- Facilitar el treball comú i l’intercanvi d’expe-
riències en el desenvolupament d’aplicacions
telemàtiques en contextos urbans. 

- Difondre informació sobre les TIC als mem-
bres de TeleCities. 

- Donar a conèixer als ciutadans europeus el
significat de tots els canvis socials, econòmics i
culturals que es produeixen en la nova societat
de la informació.

TeleCities organitza conferències i seminaris,
desenvolupa polítiques i posa en marxa projec-
tes de col·laboració en l’àmbit europeu. Per crear
una plataforma més experta de comunicació i
d’intercanvi d’experiències, la xarxa desenvolupa
cinc grups de treball amb objectius precisos:

- Reenginyeria de les administracions locals:
modernitzar l’Administració i incrementar els
tràmits administratius en línia per als ciutadans.

- Seguretat a la xarxa i protecció de dades:
garantir la protecció i la privadesa de les dades
personals a Internet i als sistemes informàtics. 

- Democràcia electrònica: fomentar la partici-
pació ciutadana amb els nous canals de comuni-
cació que ofereixen les noves tecnologies.

- Educació virtual i inclusió social: desenvolu-
par polítiques i projectes educatius que permetin
a tots els ciutadans europeus l’accés, en igualtat
d’oportunitats, als avantatges que comporta la
societat de la informació i del coneixement. 

- Serveis basats en tecnologies de localitza-
ció: estudiar i analitzar la viabilitat de l’oferta de
nous serveis per part de les administracions
locals amb l’ús de les darreres tecnologies
(GPS/SPG, sistema de comunicació mòbil de
tercera generació, etc.).

PROJECTES COMUNS
El grup de treball sobre educació virtual i inclu-
sió té com a objectius el desenvolupament de

TeleCities va posar-se en marxa l’any
1993 com a grup de treball del Comitè de
Cooperació Tecnològica de la xarxa Euro-

Ciutats i, l’any 1994, va iniciar el seu camí com
a xarxa independent i ampliada. Aplega més
de 120 ciutats de tot Europa que comparteixen
interessos i objectius pel que fa al desenvolu-
pament de polítiques i estratègies telemàti-
ques en contextos urbans. Entre aquestes, hi
ha ciutats com ara Amsterdam, Berlín, Bilbao,
Brussel·les, Bolonya, Estocolm, Estrasburg,
Hèlsinki, Gijón, Marsella, Madrid, Rotterdam,
Roma i Donostia.

Un dels seus principals objectius és promou-
re l’e-citizenship for all, o ciutadania en línia,
per garantir que tots els ciutadans tinguin les
mateixes oportunitats enfront de la societat de
la informació i del coneixement. El concepte de
ciutadania en línia engloba diversos aspectes.
D’una banda, fa referència a les noves possibi-
litats de participació ciutadana gràcies als
nous canals de comunicació oferts per les TIC
i, d’una altra, al procés de modernització de
les organitzacions administratives pel traspàs
de serveis i tràmits administratius a Internet.
Tanmateix, arribar a la ciutadania en línia per a
tots tal com es defineix aquí implica també un
canvi en altres àmbits, com ara l’educació i la
privadesa de les dades personals. Per assolir
aquest objectiu, TeleCities segueix activament
les línies de treball següents: 

- Influir en el calendari de la Comissió Euro-
pea per assegurar que els interessos de les
ciutats es tinguin en consideració durant els
processos de decisió.

- Canalitzar les iniciatives d’un gran nombre
de ciutats i regions perquè cooperin a l’hora
d’identificar la dimensió europea del desenvo-
lupament local. 
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BARCELONA PRESIDEIX LA XARXA EUROPEA PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

TELECITIES: 
EDUCACIÓ VIRTUAL I

El passat mes de desembre,

Barcelona va ser elegida capital de

la xarxa TeleCities per al període

2003-2004. TeleCities, la xarxa de

ciutats europees més important en

l’àmbit de les noves tecnologies de

la informació i la comunicació (TIC),

treballa per al desenvolupament de

les àrees urbanes servint-se

d’aquestes noves tecnologies. Un

dels seus cinc grups de treball és el

d’educació virtual i inclusió social,

que desenvolupa projectes que

permetin l’accés de tota la

ciutadania a la societat de la

informació i del coneixement.

Fay Shelton
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polítiques i projectes comuns entre les ciutats
de la xarxa, així com l’intercanvi d’experiències
per assegurar que tots els ciutadans i les ciuta-
danes estiguin preparats per aprendre i afron-
tar els canvis continus que provoquen les TIC. 

El programa de treball per al 2003 integra
les prioritats de la Comissió Europea en matè-
ria d’aprenentatge virtual i s’articula al vol-
tant de les idees d’aprenentatge al llarg de la
vida i d’igualtat d’oportunitats. Permetrà a
TeleCities d’elaborar recomanacions concre-
tes per a les ciutats i les regions que volen
dur a terme estratègies i projectes en el marc
de l’objectiu de ciutadania en línia o e-citi-
zenship for all.

L’educació és un dret bàsic de tots els indivi-
dus en una societat justa i lliure, i un requisit
sine qua non per a la implantació d’una socie-
tat de la informació per a tots. L’educació vir-
tual i la inclusió digital són inseparables, i con-
textualitzen l’aprenentatge virtual (e-learning)
com un instrument tan vàlid en un entorn de
gran riquesa educativa com necessari per fer
possible la inclusió social en el procés d’edu-
cació durant tota la vida.

Per això, a fi de garantir la màxima igualtat
d’oportunitats en l’accés a les tecnologies de
la informació i per evitar la consolidació de
sectors socials amb més possibilitats i sectors
socials amb menys oportunitats, TeleCities
aposta activament per l’ús de les TIC des de
l’escola bressol fins a la universitat i al llarg de
la vida laboral, i concentra els seus esforços
especialment en les accions següents:

- Donar prioritat a totes les comunitats edu-
catives les campanyes de formació del profes-
sorat, veritable motor del canvi.

- Incrementar la formació en aprenentatge vir-
tual per a joves d’acord amb el mercat de treball.

- Fomentar l’aprenentatge virtual als cen-
tres educatius i ajudar a incrementar el nom-
bre de centres equipats amb les infraestruc-
tures necessàries (ordinadors, programari,
banda ampla).

- Proposar canvis profunds per millorar l’es-
tructura i la gestió dels centres educatius. 

- Desenvolupar nous mètodes pedagògics
per a la seva utilització en qualsevol lloc i en
qualsevol moment.

- Desenvolupar nous continguts educatius,
donant continuïtat a l’important rol que Euro-
pa ha tingut tradicionalment en aquest àmbit. 

INCLUSIÓ DIGITAL
TeleCities actua a favor de l’ampliació de l’ús
de les noves tecnologies per a tots els ciuta-
dans, sense barreres socials ni físiques. Per
això, els seus membres defensen la inclusió
digital per als grups socioeconòmicament i
culturalment exclosos mitjançant:

- L’accés a l’educació de tots, sigui quina
sigui la seva cultura, el seu medi social, ètnic
o econòmic.

- El desenvolupament d’aprenentatges per-
sonalitzats de manera que donin solució a
necessitats individuals.

- La demostració dels beneficis que aporten
les TIC tant per al desenvolupament profes-
sional com per a la vida diària. 

Teresa Serra i Majem
Presidenta de TeleCities Barcelona i 
presidenta de la Comissió de la Societat de la
Informació al Parlament de Catalunya

www.telecities.org
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INCLUSIÓ SOCIAL

EL PROJECTE DE PONT DEL DRAGÓ

Entre els dies 2 i 4 d’octubre de 2002, va tenir
lloc una de les conferències de TeleCities sota
el títol “Un nou model educatiu per a una
nova societat”. La trobada va servir per inter-
canviar experiències i conèixer nous planteja-
ments sobre educació i ús de noves tecnolo-
gies. En la presentació de noves experiències
de models d’educació alternativa van sorgir
reflexions interessants sobre els canvis
necessaris en el paper de l’educador/a. Així
mateix, va servir per evidenciar com l’ús apro-
piat de tecnologies i de nous mètodes d’apre-
nentatge pot facilitar el desenvolupament de
solucions educatives centrades en l’estu-
diant. A la conferència van assistir, entre d’al-
tres, José Pedro Pessoa e Costa, de la Direcció
General d’Educació i Cultura de la Comissió
Europea, que va presentar als membres de
TeleCities les polítiques de formació contínua
de la Comissió Europea.

En el grup de treball del dia 4 d’octubre de
2002, el centre municipal de formació per a
alumnes amb disminucions físiques Pont del
Dragó, va presentar el seu projecte de suport
als alumnes per garantir el seu accés i la seva
integració a les classes. El centre és capda-
vanter en la utilització de la tecnologia com a
eina fonamental per a l’ensenyament als
joves amb disminució motriu i l’incorpora en
diferents programes de formació especialitza-
da per als alumnes de l’escola. Els partici-
pants van valorar molt positivament el suport
educatiu individual i els ajuts tècnics, amb
especial atenció a aquells que fan referència
als sistemes alternatius de comunicació i des-
plaçament. 
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CONVOCATÒRIES

Premis Leandre Colomer

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona i la Fundació Leandre Colomer anuncien la sisena
convocatòria per a l’any 2003 dels premis Leandre Colomer
sobre la història de Catalunya a l’Ensenyament. Continua
vigent l’objectiu de la seva creació, és a dir, homenatjar i conti-
nuar la tasca que Leandre Colomer havia dut a terme fomen-
tant el coneixement de la història de Catalunya a l’ensenya-
ment primari i secundari.

El propòsit de les entitats convocants és donar suport  a pro-
jectes col·lectius que impliquin el professorat i l’alumnat i, si
és possible, el centre. Als premis del curs 2002-2003, s’hi
poden presentar experiències d’ensenyament-aprenentatge
d’història de Catalunya desenvolupades per un o diversos
grups d’alumnes d’un mateix centre o de diversos centres diri-
gits per un professor o professora, o per un equip. 

S’atorgaran cinc premis, el primer dels quals està dotat amb
3.600 euros. El termini de presentació de treballs s’estén del 2
de juny al 31 de juliol de 2003.

Per a més informació:
www.uab.es/ice 

Ballmanetes: música per a nadons

Del 9 de maig fins el 13 de juny de 2003 es realitzarà la segona
edició del curs "Ballmanetes: Música per a nadons, mares i
pares". Un curs d’estimulació afectiva dels nadons a través de
la veu i el contacte amb els pares i mares i que es farà a les
escoles de música municipals de Can Ponsic i Sant Andreu. 

Viure la música des de ben petits, interrelacionar el llenguat-
ge musical amb altres llenguatges, afavorir en els nadons el
component lúdic en l’activitat musical i dotar els pares i mares
participants dels recursos teòrico-pràctics i d’un repertori
bàsic per portar a terme un programa de música en els nadons
són els objectius de curs. 

El nombre de nadons participants serà entre 10 i 12, d’una
edat entre 2 i 9 mesos. La durada del curs és de 6 setmanes i el
preu és de 40 euros. La inscripció s’ha de realitzar a les escoles
de música municipals de Can Ponsic i Sant Andreu.

Per a més informació:
www.bcn.es/educacio
Escoles de música municipals:
Can Ponsic (Tel. 93 280 11 31)
Sant Andreu (Tel. 346 10 94)
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ot consideri “amics” o “favorables” a la política repressiva que

comporta el règim dictatorial de Sadam Hussein. Ara bé, si
com hem manifestat a línies precedents la nostra base ide-
ològica i d’acció són els drets humans, no creiem pas, que hi
hagi d’haver un doble càstig pels ciutadans iraquians: un pel
simple fet d’haver nascut en aquell país i haver de continuar
patint les conseqüències d’una guerra, que psicològicament
ja ha començat, i un altre, la repressió interna del seu sistema
polític vigent. 

No oblidem pas que hi ha molts altres règims dictatorials
que, com en aquests moments són favorables a la política
nord-americana, no són observats des de la perspectiva amb la
qual s’ataca el règim iraquià. Tampoc deixem de recordar que
Turquia ja està pactant l’annexió de la zona nord de l’Iraq, per
controlar una zona rica en recursos naturals i que, a més a més,
l’ajudaria en la repressió dels ciutadans iraquians kurds, refu-
giats i exiliats davant la intolerància del govern turc.

Sabem que hi ha molts interessos geo-econòmics en joc, que
l’interès no només és el recurs petroler sinó el domini de la
zona de l’Orient Mitjà, molt més rica del que se’ns està trans-
metent i, per tant, no volem participar en un botí de guerra com
a moneda de canvi tacada de sang.

Ja només per acabar, voldríem afegir, que també s’ha de
recordar altres conflictes armats que segueixen paral·lelismes
similars, i que, com és habitual, se’ls desplaça mediàticament
perquè no són “notícia”.

CEIP M  i IES M. Bosc de Montjuïc de Barcelona

HEM LLEGIT

Manifest contra la guerra

Tot el col·lectiu escolar del CEIP i de l’IES M Bosc de Montjuïc
vol expressar públicament la seva preocupació, el seu malestar
i la seva disconformitat amb les polítiques bel·ligerants envers
la situació de l’Iraq.

Com a pares, mares, mestres, professors i professores i per-
sonal no docent, que treballa, dia a dia, per educar una pobla-
ció infantil i adolescent amb l’objectiu de formar futurs ciuta-
dans i ciutadanes assertius no conformistes i imbuïts de
valors, on  la paraula i  la negociació ha de desplaçar concep-
tes, entre d’altres, com els de la prepotència (“la llei del més
fort”), el de l’engany (“la desinformació mediàtica”), i....          

Creiem que com a ciutadans i ciutadanes, que podem gaudir
de llibertat d’expressió, és el nostre deure manifestar-nos en
contra d’unes opinions i accions que no fan més que contradir
la praxis que portem a terme, dia a dia, amb el nostre alumnat.   

Si en el nostre marc escolar difonem, defensem i posem en
pràctica valors basats en els drets humans, mitjançant la feina
dels diferents membres del nostre col·lectiu (pares i mares,
mestres i personal no docent) se’ns mostra una resposta into-
lerant i irresponsable, que a més no vol obrir els ulls davant de
les demandes col·lectives d’un gran nombre de ciutadans de
diferents indrets del nostre planeta.  Tots i totes ens sentim poc
representats per un sector de polítics que diuen vetllar per  la
nostra seguretat.

Per una altra banda, tampoc és la nostra intenció que, amb
una lectura simplista i superficial del nostre manifest, se’ns
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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’inclou-

ran 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 informa-

titzat 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

Àngels, mestra de 6è del CEIP Doctor Ferran i Clua
Arnau, Julia, Lara i Eva, alumnes de 3r i 1r d’ESO de l’IES
Secretari Coloma
Centre de Recursos Pedagògics Sants-Montjuïc
Cristian, Roger, Anaïs i Nieves, alumnes de 6è del CEIP Doctor
Ferran i Clua 
Custodia Moreno, fundadora de l’Associació de Veïns del Carmel
Eduard, professor de l’IES Secretari Coloma
Eva, Cristina, Carme i Isabel, mares d’alumnes del CEIP Doctor
Ferran i Clua
Francesc Vidal, inspector d’ensenyament en cap a  Barcelona ciutat
Joan Vayreda, director de l’escola de música municipal Sant Andreu
Marina Subirats, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
Miles, pare d’alumne de l’IES Secretari Coloma
Pia Vilarrubias i Araceli Vilarrasa, Institut d’Educació
Raquel León, coordinadora de propostes educatives 
d’INTERMÓN OXFAM
Secretaria del Consell Escolar Municipal
Secretaria del Consell de la Formació Professional de Barcelona
Teresa Navas, servei educatiu del CCCB
Teresa Serra i Majem, presidenta de TeleCities Barcelona
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LECTURA

Carlos Lomas
La vida en las aulas
Paidós, Barcelona, 2002

L’escola ha estat i és un dels territoris pri-
vilegiats de la memòria. Aquesta nostàl-
gia del temps de l’infància i l’adolescèn-
cia a les aules sorgeix no solament en la
memòria íntima dels éssers humans, també en la immensitat
de la literatura. Mirant el mosaic quasi infinit de les literatures,
aquesta memòria de l’escola la podem trobar en contes,
novel·les, diaris i poemes.

Carlos Lomas (Gijón, 1956) és catedràtic de Llengua Castella-
na i Literatura i doctor en Filologia Hispànica, i ha reunit en
aquesta obra amena i pedagògica una deliciosa selecció de
fragments literaris de multitud d’autors i autores: des de Cer-
vantes, Quevedo, Machado, Cernuda, Alberti i Neruda fins a
Richmal Crompton i Elvira Lindo, o passant per Manuel Rivas,
Quim Monzó, Luis Landero o Bernardo Atxaga; que recullen els
ambients, les sensacions, els relats de la memòria literària al
voltant de la vida a les aules.

L’autor d’aquest recull és en l’actualitat director de la revista
Signos i ha publicat diferents assaigs lingüístics i pedagògics.
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