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TIC TAC, TIC TAC...

S’
acosta l’estiu. Se sent. De nou, s’ensuma pels carrers en mil aromes que surten per les

finestres obertes i desperten els sentits. Als parcs, l’eclosió de les flors, la gespa segada

i la terra humida ens impregnen l’ànima. També han tornat les samarretes de tirants

sobre la pell massa rosada, les sandàlies amb mitjons, les cerveses de dimensions tremendes a

les terrasses curulles, els plànols que ens barren el pas a les voreres estretes de Ciutat Vella, els

barrets mexicans i l’olor de crema solar vora la platja. És Barcelona a l’estiu.

Arravatades i arravatats, en moments robats a la quotidianitat, comencem a somiar destins exò-

tics per al cos i per a la ment: viatges llunyans, noves coneixences, lectures frondoses i eternes

hores de descans a l’ombra fresca de les tardes lentes, en un lloc que no existeix. Però també pla-

nifiquem un altre temps, el que ens servirà per reciclar-nos, per créixer i enriquir la nostra vessant

professional. És l’hora dels cursos d’estiu, del retorn calmat a la biblioteca, de la revisió de la

feina feta, de la planificació dels nous projectes. I aquesta formació i aquest treball seran també

una manera agradosa de passar els dies, perquè ens farà sentir més plenes i plens, i ens donarà

seguretat de cara al futur.

En aquests dies de començament d’estiu he sentit la febre del repte. Diverses lectures i con-

ferències m’han encomanat de nou l’atracció fatal cap al món de les tecnologies de la informació i

la comunicació (TIC), atracció que va néixer fa un munt d’anys i que s’ha anat renovant amb cada

salt endavant d’aquesta tecnologia que ens acosta als altres i ens projecta cap a l’infinit.

La introducció de les TIC a la nostra vida quotidiana ha suposat grans canvis per a tothom.

S’han redefinit els llocs de treball, incorporant nous sabers i metodologies a més de noves eines.

També s’ha modificat el ritme i la velocitat de treball, perquè podem fer més coses més de pressa.

Però també fem “altres” coses, és a dir, que la introducció de les TIC en tots els entorns –no

només el laboral o productiu– ha modificat de manera radical la nostra concepció de la realitat i

d’allò que és possible, i ens ha posat en primer terme la indefugibilitat del canvi constant i la

necessitat, per tant, de l’aprenentatge continu.

Fa, o pot fer, una mica de por. Primer perquè sempre ens acaba sortint aquella veueta que ens

pregunta insistentment “Podré?”, “Seré capaç?” Però la resposta és un SÍ molt gran. No només

perquè no cal conèixer les entranyes del sistema per usar-lo òptimament i sobreviure-hi –quin

descans!–, sinó perquè la introducció de les TIC a la nostra vida ens farà, de debò, lliures. Més ins-

truments, més informació, més recursos en general ens faran ser més grans, més versàtils, més

capaces i capaços. Tindrem més temps, i podrem invertir la nostra energia en la imaginació i en el

coneixement, perquè els processos en si seran també més senzills.

L’altra por és la possibilitat de generar un veritable abisme. Les TIC, que dibuixen una oportuni-

tat, un món il·limitat a l’abast de tothom i nous horitzons ara inimaginables, poden convertir-se

també en la porta cap a una cultura de dues velocitats, dos móns separats, la fragmentació social.

Des del món de l’educació tenim dues grans responsabilitats en aquest sentit per evitar que això

succeeixi. D’una banda, és imprescindible que aquestes tecnologies entrin de debò a l’escola.

Això passa per tenir més i millor dotació, tant a l’aula d’informàtica com a l’aula comuna, trencant

amb la dinàmica del “hi ha un temps per a cada cosa” i instaurant la cultura de les TIC com un ins-

trument més al servei de l’educació i el coneixement. I això implica, evidentment, que el conjunt

del professorat entra també en aquesta dinàmica, no tan sols entenent i utilitzant personalment

les TIC, sinó introduint el seu ús en la pràctica quotidiana de la docència, de manera que la incor-

poració que en fa l’alumnat és tan transversal que, finalment, aconseguim transmetre-les com un

element cultural més i no com un fet extraordinari. En aquesta responsabilitat, l’escola pública ha

de liderar els estàndards de qualitat, ja que és el garant per a la igualtat d’oportunitats i la cohe-

sió social, i és efectivament en aquest camp que poden sorgir les noves fractures socials.

La segona gran responsabilitat és la mateixa que ja tenim ara però amb esforços renovats: cal

educar les noves generacions de manera que tinguin la capacitat de discernir, de manera que tin-

guin criteri. En un món cada cop més gran, en el qual els coneixements s’amplien, es multipliquen

i són accessibles per a tothom en molt poc temps i amb molt poc cost, el valor més alt serà saber

destriar el gra de la palla. Cada dia més, el món de la gestió, de la producció, de la creació i dels

serveis buscarà homes i dones que tinguin la capacitat de valorar allò que convé, allò que és

vàlid, les implicacions de cada decisió, els camins a seguir. Perquè l’abundància d’informació no

genera més coneixement, ans al contrari, pot arribar a encegar-lo. Per això cal saber fer les lectu-

res adequades, amb visió crítica, i treure les conclusions corresponents. I no només per ser

millors, més competents, més eficaços o més flexibles. També, i sobretot, per ser més persones,

per ser més lliures.

Molt bon estiu! 

Eva Martínez-Picó

Dues clarors.

Crepuscle.

Barcelona.

Joan Brossa

(10 odes a Barcelona)
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ESCOLA I ENTITATS CIUTADANES: 
LA COOPERACIÓ EDUCATIVA
El proper 27 de juny es presenta la publicació Escola i entitats ciutada-

nes: la cooperació educativa, que dóna a conèixer les entitats que con-

formen el Consell de Coordinació Pedagògica i les activitats educatives

que ofereixen a la comunitat educativa. El Consell, impulsat per l’Insti-

tut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, aplega ja prop d’un cente-

nar d’institucions i entitats que, al llarg del curs 2002-2003, han atès

prop d’un milió i mig de demandes d’alumnes per fer alguna d’aquestes

activitats. En el transcurs de l’acte de presentació, que tindrà lloc a l’Au-

ditori de CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8), es lliurarà un

exemplar de la publicació a totes les persones assistents.

Per confirmar l’assistència: tel. 93 4023663

imebatencio@mail.bcn.es

notícies

EL FESTIVAL “BABA” DE NOUS CREADORS DE DISSENY
Dins de les activitats organitzades per l’Any del Disseny, el dies 11 i 12

de juliol la Plaça dels Àngels i els seus voltants es convertiran en un

espai obert a la creació multidisciplinar a través de “Baba”, una plata-

forma que impulsa nous creadors i tendències en el món del disseny i

altres disciplines artístiques. L’organització vol impulsar el treball de

joves creadors i aconseguir la participació del públic visitant. Un mercat

“tot a 100” d’objectes de disseny, l’elaboració de joies amb materials

barats, intercanvi de flyers i una mostra de videoclips i curtmetratges

formaran part del festival “Baba”.

www.anydisseny2003.org

EL GREC 2003 OBRE AMB DAGOLL DAGOM
La versió que Dagoll Dagom ha fet d’una opereta d’Offenbach sobre els

amors del Virrei Amat obrirà, el 25 de juny, la 27a edició del Festival

d’Estiu de Barcelona Grec 2003. Una versió d’Electra feta per Sanchís

Sinisterra, una obra de Peter Hanke en versió de Joan Ollé i la presència

de Michael Piccoli, Peter Brook, Pina Bausch, Jan Fabre o Youssou

N’Dur, són alguns dels noms que ompliran la ciutat de teatre, dansa i

música durant els mesos de juny i juliol. El Grec dels més petits tornarà

a oferir espectacles per a nens i nenes.

Per a més informació: www.grec.bcn.es

ELS 10 ANYS DE “FEM DANSA” EN UN CD
“Fem Dansa. Escoltem, ballem i improvisem” és una activitat que, orga-

nitzada per l’Institut d’Educació, ha contribuït a millorar el coneixement

de la dansa tradicional per part de l’alumnat de cicle inicial de primària

dels centres educatius de la ciutat. Per celebrar el desè aniversari d’a-

questa activitat s’han enregistrat i recollit la música i la informació

didàctica de disset de les danses treballades en un CD, que servirà per

desenvolupar les habilitats rítmiques i artístiques dels nens i nenes.

Per a més informació: imebatencio@mail.bcn.es
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LES ESCOLES MASSANA I LLOTJA AMB EL FÒRUM 2004
El Fòrum Universal de les Cultures i l’Associació d’Amics de la Massana

organitzaran tres concursos entre l’alumnat de les escoles Massana i

Llotja per escollir el disseny de diversos productes i signes distintius de

l’esdeveniment de l’any 2004. Els tres concursos són el Projecte Regals

(creació i disseny dels regals del Fòrum), el Projecte Comercial (creació

d’una imatge que s’aplicarà al productes que es comercialitzaran), i el

Projecte Sostenibilitat (realització del disseny d’un objecte relacionat

amb la sostenibilitat). 

Per a més informació: www.barcelona2004.org

PREMI ALS ITINERARIS LITERARIS 
DE LES BIBLIOTEQUES
El projecte d’Itineraris Literaris del Consorci de Biblioteques de Barcelo-

na ha guanyat el premi IFLA 3M Marketing Award que es convocava a

nivell internacional i que es lliurarà l’agost a Berlín. La IFLA (Internatio-

nal Federation of Library Associations and Institutions), considerada

avui dia com la federació de biblioteques més important del món, ha

volgut distingir amb aquest guardó les iniciatives de biblioteques que

han destacat per la seva vessant creativa, original, pressupost realista i

implicació de nous públics. 

www.bcn.es/icub/biblioteques

500 NENS I NENES GAUDEIXEN
AMB EL “FLIC-FLAC CIRC”
Més de 500 nens i nenes de 13 centres esco-

lars de primària de Barcelona van gaudir el

passat 25 i 26 de maig amb la seva participa-

ció a l’espectacle de circ “Marco Polo i la

Ruta de la Seda”, que formava part de la cinquena edició del programa

Flic-Flac Circ 2003. Aquesta iniciativa, compartida entre l’Institut d’Edu-

cació i l’Escola Rogelio Rivel de l’Ateneu de Nou Barris, vol acostar el

món del circ, amb tota la seva màgia i fantasia, als aprenentatges currí-

culars dels nens i nenes.

SALES D’ESTUDI NOCTURNES A L’ESTIU
El programa “Barcelona BonaNit” incrementa durant aquest estiu l’o-

ferta de sales d’estudi. A més de les sales a les biblioteques que estan

obertes tot l’any i que disposen de moltes activitats formatives i cultu-

rals, durant l’època d’exàmens s’incrementa

el nombre d’equipaments amb aquest servei

per fer-lo més accessible a tots els nois i

noies de la ciutat. 

Per a més informació: Tel. 93 402 78 00

JORNADES PER LA CULTURA DE PAU
Els dies 1,2,3 i 4 de juliol se celebren a la seu de l’Institut d’Educació

unes jornades de la cultura de pau i el desaprenentatge de la violència

amb el títol “No deixem la pau al balcó”. Serà un espai de trobada per

escoltar experiències de Barcelona i de la ciutat colombiana de Mede-

llín, que serviran per buscar elements de cultura de pau en les activitats

de les escoles i els instituts. Les jornades estan organitzades pel Pro-

jecte d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació i la Red de Organiza-

ciones Comunitarias de Medellín.

Per a més informació: www.bcn.es/educacio
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salut i que, per la seva demanda en el sector

sanitari, ofereixen moltes possibilitats pel que

fa a la inserció laboral.

Avui, l’objectiu principal del centre és oferir

una formació de qualitat i d’ampli abast que

respongui positivament a les necessitats de

l’entorn social i de les empreses i institucions

sanitàries. Per això, els estudis que s’hi impar-

teixen s’adapten a la realitat del sector i han

estat dissenyats sobre la base d’un estudi previ

del perfil exigible als i les professionals i a partir

de la definició de les seves competències en

l’àmbit de treball.

ELS PROJECTES
Projecte de qualitat i millora contínua

El projecte de gestió de la qualitat de l’Esco-

la Bonanova va començar l’any 1995 com a

resultat de la inquietud de l’equip del centre

de cercar un model que permetés treballar la

problemàtica interna amb una metodologia

participativa i de millora contínua.

La concepció de millora que s’ha pretès

desenvolupar entronca directament amb les

concepcions actuals de la qualitat total, de tal

manera que qualsevol actuació de millora ha

d’aconseguir:

– la millora contínua de la qualitat del servei

educatiu que es presta.

– la satisfacció del personal que treballa al

centre.

– la satisfacció de tots aquells que reben o

utilitzen, directament o indirecta, els serveis

del centre.
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L’
Escola Bonanova es va inaugurar l’any

1979 com a transformació de l’Escola

d’ATS de l’Hospital de Nostra Senyora

de l’Esperança. En el seu inici depenia de l’à-

rea de Sanitat de l’Ajuntament de Barcelona i

va ésser adscrita a l’Institut Municipal d’As-

sistència Sanitària (IMAS) l’any 1983. L’IMAS

és un organisme autònom que presta fona-

mentalment serveis sanitaris, alhora que atén

la docència i la investigació relacionades amb

les ciències de la salut. L’IMAS està integrat

dins del Consorci Sanitari de Barcelona, entitat

creada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-

tament de Barcelona per a l’atenció sanitària

de la ciutat.

L’Escola Bonanova s’ha consolidat com a

centre docent amb la missió de promoure les

professions sanitàries que desenvolupen com-

petències tècniques i auxiliars en els equips de

«L’objectiu del centre és oferir

una formació de qualitat 

que respongui a les

necessitats de les empreses 

i institucions sanitàries.»

FORMANT 
EQUIPS DE SALUT 
L’ESCOLA BONANOVA MILLORA

L’ENSENYAMENT PROFESSIONAL SANITARI

Un projecte de qualitat i millora

contínua, un altre de suport

telemàtic a la docència, i un

d’avaluació i acreditació 

de la competència professional. 

L’Escola Bonanova impulsa nous

camins per consolidar la formació

de les professions sanitàries que

desenvolupen competències

tècniques i auxiliars en els equips

de salut. El centre municipal també

fomenta de manera prioritària 

la relació amb el seu entorn laboral.
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RELACIÓ AMB EL MÓN LABORAL
L’Escola fomenta de manera prioritària la rela-

ció amb el món laboral de la salut. El professo-

rat, que alterna majoritàriament la docència i

l’assistència, li atorga un estil educatiu propi i

singular que permet l’actualització dels currí-

culums segons els avenços tecnològics i l’ade-

quació dels futurs professionals a les necessi-

tats del sector.

L’alumnat és el veritable protagonista de la

seva formació, i des de l’escola es promouen

especialment els processos actius d’aprenen-

tatge. La formació global i la interiorització

dels valors associats a la professió sanitària

són objectius de tot l’equip docent i es pretén

que els i les alumnes s’impregnin d’ells i els

caracteritzin de manera distintiva.

La realització de pràctiques en centres sanita-

ris és un punt de trobada entre professionals i

empreses, i dóna l’oportunitat als i les alumnes

d’exercitar els seus coneixements i les seves habi-

litats, alhora que els facilita la inserció laboral.

Així doncs, els principis pedagògics que recull

el projecte educatiu fan referència a la formació

global, professionalitzadora, autònoma, innova-

dora, centrada en la pràctica professional i

desenvolupada amb criteris de qualitat.

– l’obtenció de resultats excel·lents.

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat grups

de millora per abordar alguns aspectes, i a

partir de l’any 1998 es van identificar totes les

activitats que es realitzen i es va definir el

mapa de processos del centre. Actualment,

estem en la fase d’assegurar la qualitat

segons les normes internacionals ISO 9001:

2000, que ens garanteixi la gestió de l’organit-

zació per processos.

Projecte de suport telemàtic a la docència

L’evolució tècnica en l’àmbit de les comunica-

cions, la seva repercussió en la situació laboral i

la internacionalització de les comunicacions pro-

picien que les xarxes telemàtiques tinguin una

importància cada cop més rellevant en la forma-

ció de professionals. La formació mitjançant la

telemàtica aporta diversos elements nous als

processos d’ensenyament–aprenentatge:

– La possibilitat de monitorització del procés

d’aprenentatge en temps real o diferit.

– El treball en equip amb l’avantatge que el

professorat i els altres membres de l’equip

poden estar allunyats físicament.

– Un millor ajustament a les necessitats, els

interessos i el ritme d’estudi de l’alumnat.

En les diferents fases del projecte s’ha dis-

senyat un espai telemàtic d’informació i comu-

nicació entre professors i alumnes, el Campus

Escola Bonanova (www.escolabonanova.org),

que facilita el contacte de tota la comunitat edu-

cativa, a la vegada que contribueix a impulsar

un model pedagògic on l’alumnat sigui més

autònom en el seu procés d’aprenentatge.

Projecte d’avaluació i acreditació de la com-

petència professional

La nova formació professional dóna l’oportuni-

tat de planificar l’ensenyament-aprenentatge

a partir de la competència professional a asso-

lir; per tant, no es pot obviar la seva avaluació.

En aquest projecte, iniciat aquest curs, es per-

segueix cercar models d’avaluació que perme-

tin acreditar la competència professional

adquirida en el procés de formació. 

Marian Chavarria

Directora de l’Escola Bonanova

www.escolabonanova.org
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Els estudis que imparteix l’Escola es basen

en l’aprenentatge de tècniques i procedi-

ments, i a més afavoreixen la reflexió al vol-

tant de l’acció de l’alumnat. L’avaluació final

se centra en la competència professional i en

les capacitats clau exigides per al perfil labo-

ral de cada titulació.

L’alumnat rep els coneixements teòrics i

pràctics necessaris per exercir la professió

escollida, així com les pautes per treballar

en un equip de salut. La formació combina

un període teòric en el centre educatiu amb

una estada pràctica en un dels centres sani-

taris amb els quals s’han establert convenis

de col·laboració. 

Oferta formativa

· Cicle formatiu superior en Imatge 

per al diagnòstic

· Cicle formatiu superior en Laboratori de 

diagnòstic clínic

· Cicle formatiu superior en Radioteràpia

· Cicle formatiu superior en 

Documentació sanitària

· Cicle formatiu mitjà en Tècnic/a en 

cures auxiliar infermeria
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A
quests canvis que assenyala el professor Castells els trobem més

definits en aquesta reflexió d’en Pere Darder: “Els canvis accele-

rats i profunds a la nostra societat estan exigint repensar l’edu-

cació per poder enfocar adequadament la preparació per viure els nous

temps. El canvi apunta a la necessitat de prioritzar la formació racional i

emocional de la persona (autoestima, capacitat de relació, treball en

equip, resolució de conflictes...), com a base per desenvolupar qualsevol

activitat professional en la societat i contribuir al progrés cap a una

societat més justa i humana.”

Cada vegada se’ns fa més evident que l’escola entesa de forma tradi-

cional ha de canviar. L’emergència de les noves tecnologies, dels mitjans

de comunicació i fonts d’informació omnipresents, l’arribada d’alumnes

d’altres nacionalitats i cultures són fets que ens estan plantejant el repte

de pensar i idear una nova escola. 

A Internet podem trobar tot el coneixement, però algú ens ha d’ense-

nyar a digerir-lo. Podem trobar molta informació, però ningú ens ense-

nyarà com guanyar confiança en nosaltres mateixos, com aprendre dels

nostres errors, com comprendre actituds pròpies i d’altres, com conviure

en un món ple de dificultats.

El paper de l’educador és més important que mai. No ens hem d’obli-

dar del paper principal de la família. Però és a l’escola on els nens i nenes

entren en contacte, on aprenen a relacionar-se amb altres nens i nenes

diferents en caràcter, cultura, condició social, etc. És a l’escola on es

poden descobrir a si mateixos, on poden desenvolupar les seves habili-

tats comunicatives que en el futur els seran tan necessàries en el seu

creixement personal i professional. 

ORIENTACIÓ PERSONALITZADA
Crec que estaríem d’acord si definíssim l’acció tutorial com el conjunt

d’activitats educatives que tenen com a principals objectius l’orientació

personalitzada de l’alumnat en els diferents àmbits del seu desenvolupa-

ment i la cohesió del grup classe.

L’orientació personalitzada incideix sobre tres àmbits principalment:

– Emocional: conèixer la seva personalitat, les seves capacitats i els

seus límits. 

– Social: enriquir-se amb les vivències grupals: desenvolupar l’autono-

mia, la capacitat de prendre decisions, la conducta i les habilitats socials.

«Es tracta d’inventar un espai creatiu on els

nens i les nenes, sigui quina sigui la seva

procedència, puguin establir vincles.»

L’ACCIÓ TUTORIAL 
A PRIMÀRIA
UN PROJECTE INNOVADOR BASAT EN

L’EXPRESSIÓ CORPORAL I DRAMÀTICA

L’altre dia estava buscant a Internet amb els meus fills 

la lletra i els acords de la cançó Imagine de John Lennon. 

Des de la mateixa pàgina web de la cançó, vam poder

descarregar un diccionari de guitarra. Quan obres el

diccionari veus un mànec amb els seus trasts i tots els

acords possibles de la guitarra. Si fas clic sobre l’acord 

que busques, t’assenyala els dits que has de posar, les

notes que el composen, els intervals que hi ha, l’acord 

i el so de l’acord. És una realitat que avui, des de la cadira

de casa, tenim accés a la informació i al coneixement. 

Vist això ens podríem preguntar: són necessaris els

mestres? Intentarem donar resposta.

“Les noves tecnologies permeten l’emergència del treball flexible; 

horaris i situacions laborals molt diversificats, canvis freqüents de lloc

de treball. L’escola ha de canviar les seves estructures i reciclar els seus

professionals per fer-los capaços de formar persones amb capacitats

d’autoprogramació cultural i professional.”

(Entrevista a Manuel Castells, Barcelona Educació, n.11, 

maig-juny 1999, pàg.34). 
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– Escolar: desenvolupar el seu aprenentatge i la maduresa intel·lectual.

Un grup cohesionat és un grup acollidor en el qual es genera un ambient

d’acceptació i de confiança que fa que l’alumnat es trobi a gust, tingui un

bon nivell de relació i millori els seus processos d’aprenentatge.

Segons dades extretes de les conclusions de la Conferència Nacional

d’Educació aquestes són, en consideració dels tutors i tutores, les apor-

tacions més importants de la tutoria:

– millorar relacions entre l’alumnat

– resoldre conflictes de grup

– millorar estratègies d’aprenentatge

– resoldre conflictes personals

– afavorir la participació.

UNA PROPOSTA DE TUTORIA
Actualment, a l’hora de fer la tutoria, ens trobem en gran nombre d’esco-

les amb una greu dificultat: la manca de competència lingüística en l’a-

lumnat nouvingut, que els impedeix participar en els debats i les refle-

xions pròpies de les activitats de tutoria. 

Ha estat la preocupació per integrar els nens i nenes estrangers la que

ha generat a la nostra escola de primària un projecte innovador basat en

l’expressió corporal i dramàtica que no es limita a la relació entre ells

sinó que va molt més enllà. És una experiència aplicable a qualsevol

tipus d’aula independentment de la procedència del seu alumnat.

Es tracta d’inventar un espai creatiu on els nens i les nenes, sigui quina

sigui la seva procedència i el seu color de pell, puguin establir vincles

d’amistat, es puguin conèixer, comunicar-se i gaudir de les vivències del

grup. Si com a grup vivim situacions agradables, si estem units per

moments de riure i alegria compartida, la convivència amb respecte i la

resolució de conflictes serà més fàcil.

Les sessions tenen una estructura fixa d’activitats, però oberta a la dis-

ponibilitat del grup. Aquesta característica fa de la sessió una peça

única, on l’escolta del grup, la intuïció de la mestra o el mestre i el

moment present juguen un paper fonamental.

Es parteix de la importància del grup dintre del procés creatiu. Es trac-

ta que el grup actuï com a font d’energia i estímul de cara a la creativitat

treballant les capacitats:

– autoestima 

– autonomia 

– confiança

– espontaneïtat, desinhibició

– cooperació

– comunicació.

Més que mai necessitem educar la persona de manera integral. Hem

de valorar la competència emocional com un factor generador d’equilibri

i benestar. Hem de potenciar el desenvolupament de les habilitats comu-

nicatives verbals i no verbals per expressar les pròpies emocions i per

poder entendre i comprendre millor els altres. 

Cal que el tutor o la tutora en sigui conscient i canalitzi tota aquesta

força del grup perquè reverteixi en el bon rendiment i desenvolupament

dels i les alumnes, i fent que aquesta tasca descobreixi el seu valuós

paper en el grup del qual és responsable. 

Max Bécares

Cap d’estudis del CEIP Pere Vila

Per a més informació del Projecte d’Expressió:

www.xtec.es/ceip-perevila-barcelona/

«Cal que el tutor o la tutora canalitzi tota la força

del grup perquè reverteixi en el bon rendiment 

i desenvolupament dels i les alumnes.»
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TONI, TUTOR DE 5È I CARMEN, TUTORA DE DE 6È DEL CEIP MONTSENY

Toni: És important puntualitzar en tot aquest debat que les noves tecno-

logies no estan a l’abast de tothom. Ni a les escoles tenim prou ordina-

dors, ni tots els nois i noies en tenen a casa. Per tant, els llibres conti-

nuen sent, en molts casos, l’únic vehicle per recollir informació i, per

tant, l’únic hàbit de lectura. Per exemple, la nostra biblioteca escolar no

està informatitzada, per tant, diria que la societat va un ritme i l’escola

pública a un altre i això no és bo. Ara no sols necessitem biblioteques,

sinó també mediateques. Les administracions ens haurien d’ajudar molt

més. Hem d’aconseguir que els llibres i Internet siguin compatibles i esti-

guin a l’abast de tothom.

Carmen: La meva sensació és que els nens i nenes són lectors habi-

tuals tant de llibres com d’informació que busquen a Internet. El que

passa és que els que llegeixen llibres habitualment també ho fan a través

d’Internet, però no passa a l’inrevés. Hi ha nens i nenes que habitual-

ment llegeixen coses a l’ordinador però no ho fan tant en llibres. És bo

que sapiguem transmetre com a mestres i també com a pares i mares el

plaer de seguir llegint llibres; el plaer que suposa obrir un llibre.

GEORGINA I MARI CARMEN, MARES D’ALUMNES DEL CEIP MONTSENY

Georgina: El fet de tenir un llibre a les mans i passar una bona estona lle-

gint a casa s’ha perdut. En part, crec que és perquè molts nens i nenes es

passen moltes hores davant l’ordinador, i no precisament llegint, sinó

jugant. Si no som els pares i mares que els acompanyem en la lectura d’un

llibre, no acostumen a fer-ho. Com també crec que som nosaltres els qui

hauríem de vigilar molt més el que miren els nostres fills i filles a Internet. Jo

no els deixo mai sols i estic pendent del que llegeixen o veuen a Internet. 

L’altre dia un noi de 9 anys li explicava a la seva mare

que sabia com baixar el nou llibre de Harry Potter

d’Internet. Se’l va imprimir i ja l’ha llegit quan encara 

ni tan sols ha estat publicat. Ha començat un canvi

d’hàbits en la lectura i la compra de llibres? 

Són compatibles la navegació per la xarxa i l’acte 

de llegir? Acabarem visitant biblioteques virtuals? 

Moltes preguntes que vam fer arribar a la gent 

del CEIP Montseny i de l’IES Joan Boscà. Aquí teniu les

seves reflexions.

AMANDA I LORENA, ALUMNES DE 5È, I MARTÍ I ÀLEX, ALUMNES DE 6È DEL CEIP MONTSENY

Amanda: El que faig moltes vegades és utilitzar Internet per buscar catà-

legs de llibres sobre algun tema en concret. Poques vegades utilitzo

Internet o la lectura a l’ordinador per substituir la lectura d’un llibre. I

també veig un inconvenient: moltes coses que busco a Internet i m’agra-

daria llegir estan escrites en anglès.

Lorena: A mi, per exemple, m’agrada molt anar a casa del meu oncle

que té molts llibres i mirar-los amb les meves cosines. Prefereixo fer-ho

així que llegir coses a Internet. I, per exemple, per Sant Jordi no són els

meus pares qui em compren el llibre que ells volen, sinó que els hi dic jo.

I són llibres que no he descobert a Internet. 

Martí: Ens trobem moltes vegades que els llibres que ens agradaria lle-

gir no estan a la biblioteca de l’escola i aleshores els pots trobar per

Internet més fàcilment. 

Àlex: Jo diria que la meitat del temps que estic a Internet el dedico a

buscar informació i per tant he de llegir coses, i l’altra meitat és per jugar. 
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SÓN COMPATIBLES LES

«L’ordinador no podrà substituir 

mai l’olor dels llibres ni el goig d’estirar-te 

al llit i llegir un llibre.»

INTERNET 
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Mari Carmen: Em sembla positiu que la lectura a Internet encara no

hagi substitut la lectura d’un llibre. Sembla que la tendència pot ser al

contrari, però també és veritat que s’editen més llibres que mai. Per tant,

tot sembla contradictori. Jo crec que l’ordinador no podrà substituir mai,

per exemple, l’olor dels llibres. No podrà canviar el goig d’estirar-te al llit

i llegir un llibre. 

AINA, ALUMNA DE 4T D’ESO, MARC, ALUMNE DE 1R D’ESO, I ANDRÉS I ALEIX, ALUM-

NES DE 1R DE BATXILERAT DE L’IES JOAN BOSCÀ

Aina: No veig relació entre el fet que puguis llegir llibres ara per Internet

amb un augment de la lectura entre nosaltres, els i les joves. És molt més

fàcil comentar una pel·lícula de cine entre els amics i les amigues que un

llibre. Crec que la gent jove llegeix poc, i quan ho fa, es decanta per les

lectures d’èxit però que a vegades no tenen qualitat.

Marc: A l’hora d’escriure, tampoc utilitzo primer l’ordinador. Primer

m’apunto les idees o algunes frases en un paper i després, quan tinc

clara l’estructura i el que vull dir, em poso davant l’ordinador. 

Andrés: A mi el llibre no me’l canvia ningú. No m’agrada llegir de l’ordi-

nador o baixar-me un llibre i llegir-lo en folis en blanc. A Internet només

busco informació. Si vull un llibre vaig a comprar-lo. 

Aleix: La veritat és que ara hi ha molts llibres que els pots descarregar

des d’Internet i també pots trobar biblioteques de consulta encara que la

majoria són de pagament. Per tant, el que faig primer és buscar un llibre

a Internet. És clar que les noves tecnologies també estan fent canviar els

hàbits a l’hora de la lectura o consulta de llibres. A mi no em fa res llegir

un llibre a través de la pantalla de l’ordinador si la història m’interessa.

En canvi, si el compro i després no m’interessa, què passa? Si l’he baixat
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NOVES TECNOLOGIES I ELS LLIBRES?

d’Internet, envio l’arxiu a la paperera i ja està. I també és un mitjà més

obert i fàcil per donar a conèixer les teves creacions escrites. No has de

passar per tants intermediaris si vols publicar un escrit. 

LOLA, PROFESSORA DE CASTELLÀ

I MARIA, PROFESSORA D’HISTÒRIA DE L’IES JOAN BOSCÀ

Lola: Em costa molt llegir les coses en una pantalla. Si m’interessa, ho

imprimeixo. Internet és positiu per buscar arxius bibliogràfics o informa-

ció, però no crec que arribi a eliminar el llibre tradicional. El llibre és un

objecte amb molt de valor perquè pugui ser substituït o arraconat. I per

comprar llibres, a tots i totes ens agrada encara anar a les llibreries,

mirar i passar-hi una bona estona. Potser els llibres més tècnics o espe-

cialitzats són més fàcils de trobar i més ràpids de tenir si els compres

per Internet. 

Maria: Hi ha costums que costarà molt de trencar. Per exemple, quan

llegeixo un llibre tinc sempre un llapis a prop per marcar frases, per fer

anotacions. És com una relació que tens directament amb el llibre i que a

través de l’ordinador es més difícil o no és tant personal. A més, no tot-

hom que viu en una mateixa casa pot mirar l’ordinador al mateix temps.

Això també crea limitacions. 

CARME I LOURDES, MARES D’ALUMNES DE L’IES JOAN BOSCÀ

Carme: Tinc la sensació que les biblioteques estan més plenes que mai.

Ara són espais molt més dinàmics, a més també es pot accedir a Internet

i tenen algunes mediateques. Per tant, no crec que es deixi d’anar a les

biblioteques si aquestes s’adapten als nous temps. Tinc la sensació que

l’ordinador no farà ni augmentar ni disminuir la població lectora. En

canvi, sí que ha suposat un fort impuls en la recuperació de l’escriptura

com ho demostra l’ús del correu electrònic. 

Lourdes: Anar a comprar llibres és un acte molt íntim, molt personal; i

per tant no crec que es perdi mai. Ja veurem què passa amb les pròximes

generacions però el llibre és una cosa teva, te’l pots endur al llit o a qual-

sevol lloc sense cap problema. 

Natàlia Limones

«El que faig primer és buscar un llibre a

Internet. No em fa res llegir-lo a la pantalla

de l’ordinador.»

I LA LECTURA
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Enrique Santamaría

Professor de Sociologia de la UAB

Enrique.Santamaria@uab.es

Jordi Oliver
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L’autor és professor de sociologia a la Universitat

Autònoma de Barcelona, membre del Grup de Recerca 

en Antropologia i Sociologia dels Processos Identitaris

(ERAPI), en el qual coordina el seu seminari permanent,

i investiga sobre la construcció i significació social 

de la immigració i sobre els processos de transmissió 

i de reelaboració cultural contemporanis. En aquest

article, l’autor enceta una reflexió al voltant del paper

que juguen escenaris com l’escola, la família, 

la televisió o la publicitat en tots aquests processos.

SOBRE LA NO
PERTINÈNCIA DE
PARLAR DE
SOCIALITZACIÓ

U
na de les primeres qüestions amb què s’encara tota reflexió

sociològica és la del llenguatge, és a dir, la dels sentits i els senti-

ments de les paraules; amb allò que aquestes oculten i mostren.

Com tot concepte, el de “socialització” pretén donar nom a determinats

processos per tal que puguin fer-se intel·ligibles. Tot i el gran ús i popu-

laritat que ha assolit, però, es tracta d’un concepte que pot portar a

error i enterbolir la comprensió de la complexitat característica de les

societats humanes, impedint-nos comprendre adequadament com

aquestes es produeixen, mantenen i transformen.

La mateixa paraula “socialització” evoca la idea que a través de tota

una sèrie de processos els individus es fan éssers socials, com si no ho

fossin per naturalesa.  Efectivament, els humans són éssers intersubjec-

tius que no poden sobreviure ni  desenvolupar-se com a humans sense

la relació amb altres éssers de la seva espècie. Dit d’una altra manera,

els éssers humans som socials com ho són altres espècies animals, i el

que ens caracteritza és, no solament que tenim o som portadors de cul-

tura sinó més específicament que som creadors i transformadors cultu-

rals; que, en condicions donades, agafem elements culturals i els

(re)elaborem, fent sorgir noves i originals configuracions culturals que,

per definició, estan inacabades i són canviables i mudables.

Per aquesta senzilla raó preferim parlar de processos d’endocultura-

ció, designant amb aquesta expressió els processos socials que fan que

els individus es vagin apropiant d’alguns dels continguts culturals de la

societat en què viuen; o, el que és el mateix, aquells processos que fan

que es tornin competents culturals, i que adquireixin determinades for-

mes de sociabilitat. Es tracta, doncs, de processos que no es poden con-

cebre com una simple transferència o traspàs cultural.

Enfront de les conceptualitzacions que pensen els individus com a

autòmates i les cultures com a integrats i harmònics conjunts normatius

–conceptualitzacions sovint molt esteses entre els professionals de l’e-

ducació– els processos d’endoculturació són summament complexos (hi

intervenen molts actors i escenaris socials), multidireccionals (no es

produeixen tan sols en una direcció, ni són les persones adultes les úni-

ques que endoculturen les no adultes, de manera que els pares i mares i

mestres, per exemple, aprenen a ser-ne amb els seus fills i filles i alum-

nes), oberts (succeeixen al llarg de tota a la vida i no estan prefixats ni

són irreversibles) i solen succeir de manera paral·lela i fins i tot contra-

dictòria entre ells. D’aquesta manera, a totes les societats, però molt

més a les summament diferenciades i desiguals com la nostra, els pro-

cessos d’endoculturació generen competències per a un polivers cultu-

ral contradictori i conflictiu, ambivalent i paradoxal.
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En relació amb el que dèiem, i tenint en compte que l’adquisició de

competències culturals s’efectua a tots i cadascun dels escenaris

socials, i en la qual tots els actors són actius co-protagonistes, és

innegable que alguns d’aquests escenaris i actors juguen un paper

més incisiu que uns altres. Però, en què rau l’eficàcia i, per tant, l’a-

bast endoculturador de cadascun? Si ens fem aquesta pregunta res-

pecte dels escenaris familiars, veurem que l’eficàcia de les endocul-

turacions familiars rau en què es tracta d’escenaris en els quals els

individus s’inserten molt aviat –cosa que cada cop comparteixen més

amb els escenaris escolars, ja que avui s’escolaritza els infants més

precoçment. A més, l’eficàcia de l’endoculturació familiar té a veure

amb la delegació social segons la qual “la família ha d’educar”, si no

l’Estat, aquest altre tutor de les nostres irresponsables i hiperprotegi-

des infàncies, li retirarà la custòdia dels fills i filles; i amb el maneig

de la tremenda dependència tant material com afectiva que caracte-

ritza l’espècie humana.

Però, si seguint amb aquesta argumentació saltem als escenaris esco-

lars, trobarem que la seva eficàcia resideix, a més del fet que també

reben el mandat social d’educar, en l’obligatorietat i la universalització

de l’escolarització per un mínim àmpliament sobrepassat de deu anys;

en el fet d’estar regulada per l’Estat i en el control minuciós de la conduc-

ta tant en els escenaris escolars com fora d’aquests, encara que només

sigui perquè els requeriments de les escoles incideixen en els usos del

temps fora d’elles.

Si fent un altre salt ens desplacem cap als mitjans de comunicació i les

indústries culturals, i molt especialment cap a aquesta mena de monstre

que constitueix per a molta gent la televisió, ens adonarem que aquesta

no es basa ni en la delegació social, ni en el maneig de la dependència, ni

en el control de les conductes, sinó que ho fa fonamentalment en la

seducció i l’entreteniment. Cosa que té efectes importants, sobretot en

els escenaris escolars, ja que provoca que l’experiència d’estar escolarit-

zat es visqui de manera diferent de quan la televisió no existia (l’obliga-

torietat i la disciplina es viuen ara en contrast amb l’experiència de la

seducció) i, a més, les estratègies que s’hi adopten per encarar la seva

competència han consistit, paradoxalment, a ludicitzar-se, a fer-se entre-

tinguts, perdent així el caràcter instructiu que han tingut o, el que és pit-

jor, que podrien tenir com a espais hermenèutics de reflexió i interpreta-

ció del món social.

En el cas de la publicitat ens trobem amb quelcom semblant. Aquesta

es basa, a més de la seducció, en la seva omnipresència i hipertròfia (de

les quals cada cop escapen menys els escenaris escolars) i en el fet que

el seu discurs no es pot contestar institucionalment. Mentre que els altres

escenaris  permeten un cert grau de contestació i fins i tot de resistència,

els escenaris colonitzats per la publicitat no permeten contestar uns mis-

satges que, més enllà dels enunciats concrets, ens introdueixen silenciosa-

ment i subtilment en un món mercantilitzat, hiperconsumista, hedonista,

esteticista, individualista i tremendament fantasmagòric, en el qual no

existeix la pobresa, ni el dolor, ni la mort, ni les desigualtats..., només les

“promeses mercantils”.

Aquí cal aclarir que el veritable abast de la publicitat no rau, com se sol

insistir, en què influeix directament en el comportament dels individus, sinó

que el seu impacte és de més gruix ja que modela els imaginaris col·lectius.

La publicitat es nodreix d’aquests imaginaris i els sotmet a un intens treball

de (re)elaboració, incidint d’aquesta indirectament manera en l’acció d’indi-

vidus i de grups. Poques persones dubten que, avui, allò privat és percebut
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«Els processos d’endoculturació són 

summament complexos, multidireccionals, 

oberts i solen succeir de manera paral·lela  

i fins i tot contradictòria entre ells.»

«Els humans són éssers intersubjectius 

que no poden sobreviure ni  desenvolupar-se

com a humans sense la relació 

amb altres éssers de la seva espècie.»

com preferible a allò públic, que la competència és millor que la coopera-

ció, que consumir soluciona les coses, que el valor de quelcom resideix

en la seva etiqueta, que la identitat és adquirir i exhibir l’adquirit... Però,

hem pensat en el paper que en la sanció i difusió d’aquestes idees flo-

tants juga la publicitat, amb els seus missatges i procediments?

Vull acabar assenyalant que no ha estat la meva intenció emprendre

una creuada en contra o a favor d’un concepte. La meva intenció ha estat

una altra i, encara que sembla molt més modesta, de més relleu: aconse-

guir pensar malgrat l’efecte d’evidència que produeixen algunes parau-

les consagrades i que ja donem com a evidents i inqüestionables. Per

això m’agradaria concloure aquesta petita profanació teòrico–conceptual

amb un aforisme d’Elias Canetti que és tot un manifest: Hi ha cap idea

que mereixi no ser pensada una altra vegada?
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Encara no té dos anys de vida, 

però aquests han estat intensos 

i productius. La Coordinadora

d’Associacions de Mares i Pares 

de les escoles públiques 

del districte de Sarrià-Sant Gervasi

es va fundar amb la intenció 

de cohesionar esforços, defensar 

la qualitat de l’ensenyament públic 

i organitzar activitats per donar

respostes a les inquietuds 

dels pares i mares envers l’educació

dels seus fills i filles. 

Els membres de la Coordinadora fem un

balanç molt positiu de tot el que hem fet i hem

aconseguit des del nostre naixement. Sens

dubte, caldria posar en relleu la bona predis-

posició de l’Administració municipal del dis-

tricte pel que fa al manteniment de les esco-

les, qüestió en la qual hem pogut arribar a un

acord que s’ha començat a notar en la millora

de les instal·lacions, així com la bona voluntat

de la mateixa Administració pel que fa a l’e-

quitat i la justícia a l’hora d’incorporar alumnat

estranger a les escoles.

En aquest sentit, la Coordinadora creu neces-

sari cridar l’atenció dels responsables del

Departament d’Ensenyament a l’hora de diss-

enyar una política que afavoreixi l’escola pública

per sobre d’altres opcions, ja que entenem que

només els centres públics amb recursos i per a

tothom poden garantir la cohesió social i el pro-

grés de tots els nois i noies del nostre país. 

Finalment, i pel que fa a les xerrades que

hem dut a terme a l’Institut Menéndez Pelayo,

cal dir que la resposta ha estat magnífica. Amb

una mitjana d’assistència superior a les 120

persones, hem pogut organitzar per a aquest

any unes vint xerrades del mateix nivell. Ente-

nem que hi ha un gran interès de pares i mares

per cercar respostes a certs aspectes de l’edu-

cació dels nostres fills i filles. 

Josep Serra i Florit

President de la Coordinadora d’AMPA 

de Sarrià – Sant Gervasi

Per a més informació:

ampa.c.llobera@terra.es

L
a Coordinadora d’AMPA d’Escoles Públi-

ques del districte de Sarrià-Sant Gervasi

es va constituir el desembre de l’any

2001 a partir de la idea d’unir esforços entre

totes les associacions de mares i pares d’esco-

les públiques del districte. Fins ara en formen

part les AMPA de les escoles Tàber, Costa i Llo-

bera, Orlandai, Dolors Monserdà-Santapau,

Poeta Foix i Nabí, i els instituts Serrat i Bonas-

tre, Menéndez Pelayo i Montserrat.

La Coordinadora està regida per una junta

directiva, que es reuneix cada dos mesos amb

els representants de totes aquestes associa-

cions per tal de traçar les línies a seguir i orga-

nitzar les activitats que es volen dur a terme.

La filosofia de les nostres activitats vol ser un

reflex fidel dels propòsits que ens vàrem fixar

des de l’inici, els quals podríem resumir en

tres eixos bàsics:

– Establir línies de diàleg i de negociació

amb l’Administració municipal i amb la Gene-

ralitat per tal de millorar el manteniment i les

condicions de treball en els edificis escolars.

– Fer un seguiment de les comissions de

matriculació a fi de racionalitzar les incorpora-

cions tardanes a les escoles, per tal que no

sigui només l’escola pública la que es faci

càrrec de l’escolarització de l’alumnat vingut

d’altres països, sinó que també en sigui res-

ponsable l’escola concertada. Així mateix, hem

fet un seguiment d’aquells centres del distric-

te amb problemes de falta d’alumnat, amb

l’objectiu que les administracions actuïn i pro-

mocionin aquests centres.

– Cicle de xerrades dirigides als pares i

mares. Abans cada AMPA n’organitzava un per

separat i ara s’ha aconseguit unir continguts i

augmentar la participació. Els doctors Joan

Corbella o Salvador Cardús, entre d’altres,

n’han estat alguns dels protagonistes, i hem

pogut tractar aquells temes que tenien un

interès especial per a les famílies. 

UN ESFORÇ 
COMPARTIT

LA COORDINADORA D’AMPA D’ESCOLES PÚBLIQUES 

DE SARRIÀ–SANT GERVASI

«Només els centres públics

amb recursos i per 

a tothom poden garantir 

la cohesió social.»
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El Consell Escolar Municipal de Barcelona acaba de

publicar el primer informe sobre el funcionament dels

consells escolars dels centres privats concertats durant

el curs 2001-2002. Així doncs, per primera vegada, es

tenen dades per fer una aproximació a la seva realitat i

al seu funcionament. En aquest article es donen a

conèixer algunes de les conclusions de l’informe.

L’
elaboració d’aquest document va ser una iniciativa de la Comis-

sió de Participació i Projecte Educatiu de Ciutat del Consell Escolar

Municipal (CEM) que, a petició dels i les representants dels centres

privats concertats, va valorar la importància de disposar d’un informe d’a-

questes característiques, tal i com es fa cada dos anys en el sector públic. 

El qüestionari utilitzat en la recollida de dades és similar al del sector

públic però adaptat a la normativa legal de competències, funcions i

composició dels consells escolars dels centres concertats. 

La confecció i publicació dels informes bianuals sobre el funcionament

dels consells escolars, tant del sector públic com del sector privat con-

certat, permetrà tenir una perspectiva global pel que fa a la participació

de la comunitat educativa en els centres docents de la ciutat.

DADES RELLEVANTS
Han respost el qüestionari 145 centres concertats de Barcelona, el 61,44%

del total de la ciutat. Aquesta xifra és valorada positivament per part de la

comissió de participació del CEM.

Les persones que participen en els consells escolars d’aquest centres

són unes 1.948 i han celebrat, durant el curs 2001-2002 i en el conjunt de

la ciutat, 588 sessions. Això significa que la majoria dels centres han fet

una mitjana de quatre sessions durant el curs escolar.

Els consells escolars dels centres privats concertats mostren un

important dinamisme per les respostes que donen a la definició del seu

funcionament. Les més assenyalades van ser “la implicació en la presa

de decisions”; “la definició d’un pla de treball concret”, “donar publicitat

als acords presos” i “un clima de treball respectuós, participatiu i tolerant

amb les diverses opinions”.

També hi ha conclusions que aporten aspectes a millorar. Per exemple, la

participació dels pares i mares (47%) i de l’alumnat (39 %) és baixa a l’hora

de fer propostes concretes de treball per millorar el funcionament del cen-

tre o del consell escolar, o en l’aportació d’iniciatives a les reunions.
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ELS CONSELLS
CENTRES 

ES PUBLICA EL PRIMER INFORME 

SOBRE EL SEU FUNCIONAMENT

«La participació dels pares i mares 

i de l’alumnat és baixa a l’hora de fer

propostes concretes de treball per millorar 

el funcionament del centre.»
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De les respostes també es desprèn que els consells escolars, a més de

ser uns espais per a tractar qüestions preceptives, són un lloc d’intercan-

vi i de seguiment de les activitats del centre. En aquest sentit, els temes

tractats prioritàriament en les sessions dels consells escolars giren

entorn de: “el programa d’activitats del centre” (81%), la “convivència i

disciplina” (73%) i “les actuacions pedagògiques educatives (tutories,

avaluació)” (70 %).

Pel que fa a les característiques dels consells escolars dels centres

concertats, els seus presidents o presidentes tenen una percepció majo-

ritària que globalment “assumeixen i busquen solucions conjuntes”, que

són consells de “participació i de gestió” en la mesura que es plantegen

temes de caràcter operatiu, i “de comunicació” perquè són espais d’in-

tercanvi que repercuteixen positivament cap els sectors que representen

els seus membres. 

El conjunt de dades que recull l’informe és una primera aproximació a

la realitat del consells escolars del centres docents privats concertats,

que caldrà aprofundir en nous informes i que mostra el nivell d’implica-

ció de la comunitat educativa en aquest sector. 

Secretaria del Consell Escolar Municipal

www.bcn.es/cem

cem@mail.bcn.es
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ESCOLARS ALS 
CONCERTATS 

«Els consells escolars dels centres 

concertats mostren un important dinamisme

per les respostes que fan a la definició del

seu funcionament.»

ELS NOUS CONSELLS ESCOLARS 
MUNICIPALS DE DISTRICTE

El passat 7 d’abril, amb un acte de benvinguda als nous membres al

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, va finalitzar el procés de

renovació dels consells escolars municipals de Districte iniciat el mes

de gener.

Aquesta renovació aporta una important novetat: per primera vegada

es fa d’acord amb l’aplicació de la Carta Municipal de Barcelona, que

preveu que els antics consells escolars de Districte incorporin la deno-

minació i funcions de “municipals”.

Així, els consells escolars municipals de Districte incrementen la seva

autonomia i les seves competències en l’àmbit territorial en passar de

ser comissions delegades a ser consells escolars municipals amb enti-

tat pròpia, regits per la legislació aplicable a aquest organismes de par-

ticipació de la comunitat educativa.

En l’aspecte electoral, ha comportat la renovació total dels membres

dels consells escolars de Districte. La composició sortida després del pro-

cés electoral és un total de 462 membres entre els deu districtes, dels

quals 167 representen consells escolars de centre i associacions dels sec-

tor públic, 145 representen consells escolars de centre i associacions dels

centres docents privats concertats i 56 persones a entitats educatives i/o

socials d’interès de districte. La composició es completa amb els repre-

sentants del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament. 

En l’organització de la participació de la comunitat educativa de la

ciutat resta pendent l’adequació i assumpció, per part del Consell Esco-

lar Municipal de Barcelona, de les funcions de consell territorial previst

també a la Llei de la Carta Municipal de Barcelona i el nou rol de consell

de participació del Consorci d’Educació de la ciutat.

Taula dels temes prioritaris tractats als consells escolars dels centres privats concertats

Programació Serveis Disciplina i Beques i Actuacions Altres

d’activitats escolars convivència ajuts pedagògiques

Pri/Sec* 84% 74% 74% 51% 72% 29%

Primària 82% 76% 71% 53% 71% 24%

Secundària 72% 61% 89% 44% 72% 6%

Ed. especial 96% 100% 58% 42% 63% 11%

Global Bcn 81% 63% 73% 49% 70% 25%

* Centres que imparteixen educació primària i secundària
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E
ls actes amb motiu del 60è aniversari de

la fundació del museu han provocat fins

ara la participació de més de 13.000 per-

sones en un conjunt d’activitats (visites

comentades, rutes històriques, tallers, espec-

tacles de circ i de música...) i a les exposicions

temporals especialment produïdes amb motiu

de la celebració: “60 anys, 60 objectes. Les

col·leccions de l’MHCB”, una col·lecció dels

objectes més emblemàtics del museu al Saló

del Tinell, i “Instants del subsòl arqueològic”,

una selecció de fotografies de les excavacions

arqueològiques fetes a la ciutat.

A més, el passat 14 d’abril, dia de l’aniversa-

ri del Museu, 77 barcelonins i barcelonines, de

totes les edats que feien anys el mateix dia,

van voler compartir el seu aniversari visitant el

conjunt monumental de la plaça del Rei del

Museu d’Història de la Ciutat i van rebre un

regal d’aniversari sorpresa.

Però els 60 anys del museu s’han aprofitat

per presentar un conjunt de millores i noves

activitats: la pàgina web del museu

(www.museuhistoria.bcn.es), el nou vídeo El

Museu fa història, una síntesi dinàmica i divul-

gativa sobre el passat, present i futur del

museu; un nou personatge, el Lucius Minicius,

que fa descobrir al públic més jove el passat

romà de la ciutat; i “La ruta per la Barcelona

romana”, una nova senyalització al carrer de

les restes de l’antiga Barcino.

LA BARCELONA DE LUCIUS MINICIUS
Lucius Minicius Natalis era fill d’una important

família de patricis de Barcino. El seu pare va

arribar a ser senador a Roma i procònsol de la

província d’Àfrica (Líbia), i era amic i company

de l’emperador Trajà. Lucius Minicius també va

fer carrera política a Roma i va arribar a ser

60 ANYS EXCAVANT 

Tot va començar el 14 d’abril

de 1943, quan va obrir les

portes. Són ja, doncs, 60

anys excavant en la història

de Barcelona. El Museu d’Història

de la Ciutat celebra el seu

aniversari i ho fa ampliant els

serveis i buscant noves fórmules

per apropar el passat de la ciutat 

a tots els nens i nenes. 

Una pàgina web, una exposició que 

vol resumir amb 60 objectes la vida 

del museu i la creació d’un nou

personatge, el Lucius Minicius, 

que ens acosta a conèixer la

Barcelona romana, formen part 

del pastís d’aniversari.

«El personatge de 

Lucius Minicius fa descobrir

al públic més jove el passat 

romà de la ciutat.»

EL MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT 

BE33 orig 6.1  13/6/03  09:00  Página 18



e 1933 BARCELONA A L’ESCOLANúm. Juny-Juliol 2003

cònsol i procònsol de Líbia, però abans, l’any

129, a la 227a Olimpíada, quan tenia 32 anys,

va guanyar una cursa de quadrigues. 

Aquest és el personatge conductor del nou

material que, amb el títol genèric de La Bar-

celona de Lucius Minicius, el Museu d’Histò-

ria de la Ciutat ha editat per tal que el públic

infantil, escoles i famílies puguin visitar la

col·lecció permanent del museu de manera

autònoma, entretinguda i educativa, coope-

rativa i diversa.

Autònoma, perquè a l’usuari no li cal fer

reserva, no té aforament limitat, no necessita

guia, no té horari establert i, fins i tot, la pot

començar un dia i acabar-la un altre. Entretin-

guda i educativa, perquè ha de resoldre una

sèrie d’enigmes, conflictes cognitius o, simple-

ment, qüestions que li planteja en Lucius Mini-

cius al llarg d’un determinat recorregut. A més,

la resolució de l’activitat suposa, per al i la visi-

tant, la creació d’un bon material de consulta

sobre la vida quotidiana dels romans a Barcino.

Cooperativa, perquè implica el públic adult en

la resolució de l’activitat, com a guia i conduc-

tor del joc, ja que hi ha qüestions que només

amb l’ajuda de la persona adulta es podran

resoldre. I finalment, diversa, perquè cada

grup pot decidir el tipus de visita que fa o l’as-

pecte de Barcino que vol conèixer, segons el

quadern de visita que triï.

S’han presentat dos títols: De compres per

Barcino, sobre la vida quotidiana als tallers del

subsòl arqueològic (bugaderia i tintoreria, i

factories del vi i de la salaó del peix), i La

domus, una casa romana, sobre les seves dife-

rents estances. L’any 2004 s’editarà un títol

relacionat amb el món de la mort, a partir de la

museïtzació de la necròpolis romana de la

plaça Vila de Madrid, i un altre sobre els usos

de l’aigua (aqüeductes, termes, clavegueres...)

en el món romà.

Els nens i nenes que omplin les butlletes

que es reparteixen durant la visita,

rebran al seu domicili una publica-

ció quadrimestral plena de notí-

cies i jocs relacionats amb el

passat romà de la ciutat, i podran

visitar “el racó del Lucius” a la pàgina

web del Museu.

EL PASSAT

«Els 60 anys del museu 

s’han aprofitat per presentar

un conjunt de millores 

i noves activitats.»

CELEBRA EL SEU ANIVERSARI 

LA NOVA RUTA ROMANA
El Museu d’Història de la Ciutat presenta un

nou recorregut senyalitzat per l’antiga Barce-

lona romana on es troben restes arqueològi-

ques d’aquest període. Aquest itinerari, senya-

litzat amb 12 plafons, es pot realitzar de

manera lliure, seguint els punts que t’indica

una guia de mà que es pot recollir al conjunt

monumental de la plaça del Rei.

Els punts senyalitzats són els següents:

– Conjunt Monumental de la plaça del Rei

(MHCB)

– Temple romà (carrer Paradís)

– Muralla i porta romana (Pati Llimona)

– Muralla romana i torres de defensa (carrer

Correu Vell)

– Torre romana (plaça dels Traginers)

– Muralla romana i torres de defensa (carrer

Baixada del Caçador)

– Muralla romana i torres de defensa (carrer

Sots-tinent Navarro )

– Muralla romana i torres de defensa (plaça

Ramon Berenguer)

– Aqüeducte romà (carrer Duran i Bas)

– Via sepulcral romana (plaça Vila de Madrid)

– Muralla romana i torres de defensa (carrer

la Palla)

– Aqüeducte i porta romana (plaça Nova).

El disseny d’aquest projecte ha estat pensat

amb la possibilitat d’ampliar-lo a diferents

rutes arqueològiques i/o històriques per la

ciutat. S’ha identificat la ruta romana amb la

lletra R. En el cas d’una possible senyalització

d’una ruta gòtica, per exemple, s’identificaria

amb la lletra G i cada punt amb un número. 

Museu d’Història de la Ciutat

www.museuhistoria.bcn.es
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E
l principal objectiu del Pla Jove Formació-Ocupació durant l’etapa

2000–2003 ha estat facilitar la transició a la vida professional activa

d’aproximadament 1.000 joves cada any, fonamentalment entre els 16

i els 18 anys. A més, s’ha aconseguit iniciar i consolidar la connexió establer-

ta amb els centres de secundària públics per treballar conjuntament la tran-

sició escola-treball de les noies i els nois, així com iniciar i mantenir una

connexió regular amb els centres d’ensenyament de secundària concertats i

privats. També s’ha fet la difusió del Pla Jove a nivell de ciutat per garantir que

el servei arribi a la franja de menors de 18 anys que ja no són als instituts.

Per facilitar la transició escola-treball és fonamental la col·laboració entre

els centres de secundària i el Pla Jove. Durant els darrers tres anys s’han

establert contactes amb tots els instituts públics de secundària de la ciutat

i, progressivament, amb els centres de secundària concertats. Al final del

curs 2001-2002 s’havien visitat tots els instituts públics i s’havia arribat a

acords amb 66 centres per facilitar la transició escola-treball. Pel que fa als

centres d’ensenyament concertat, s’havien visitat i fet contactes de treball

amb 42, del quals van sorgir 28 acords per facilitar la transició escola-treball.

Fruit de les accions realitzades entre l’octubre del 2001 i el maig del

2002, 108 centres d’ensenyament van derivar 649 joves al Pla entre finals

de maig i juliol del 2002 (494 de centres públics i 155 de privats). La resta

de joves, uns 700 cada any, s’incorporen al Pla a través de l’acció dels

tècnics i tècniques de cada centre d’orientació, on arriben els nois i noies

i les famílies que s’assabenten de la seva existència gràcies a la campa-

nya d’informació ciutadana. 

ACTUACIONS I RECURSOS UTILITZATS
Dels 1.925 nois i noies que a finals de desembre del 2002 continuaven ins-

crits al programa, un 15,27% ha retornat al sistema educatiu reglat després

d’un procés de formació o de reorientació. És especialment significatiu

l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
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BALANÇ DEL 
FORMACIÓ-OCUPACIÓ
DES DEL SEU INICI, MÉS DE TRES MIL NOIS I NOIES

S’HAN INCORPORAT AL PLA

El Pla Jove Formació-Ocupació de l’Ajuntament de

Barcelona ja té tres anys de vida. Aquest programa, 

que vol afavorir els processos de transició escola-treball

d’aquells nois i noies que abandonen el sistema

educatiu sense cap titulació, ha rebut la demanda 

de més de 3.400 joves des que va començar a funcionar

l’any 2000. En aquest article es fa balanç de les últimes

dades i s’expliquen tres històries, escrites per un tècnic

i dues tècniques del Pla Jove, que són exemples reals 

de l’itinerari que segueixen els nois i noies.

El 46,70% utilitza un recurs de formació professionalitzadora no regla-

da, inclosos tots els tipus de programes de garantia social i les escoles

taller. Durant l’últim any és molt significativa la dada de 345 joves que

han estat inscrits en un programa de formació ocupacional. Un 21,56%

està finalitzant el seu itinerari en el Pla Jove amb una sortida d’inserció,

mitjançant la recerca activa de feina, o el primer contracte.

Recursos formatius i ocupacionals Nombre de joves %

Formació reglada 294 15,27

Continua a 4t ESO 142

Batxillerat 27

Cicle formatiu de grau mitjà 125

Formació no reglada 740 38,44

Programes de garantia social 288

Prova d’accés grau mitjà 76

Graduat escolar 31

Formació ocupacional 345

Programes experiencials 159 8,26

Escoles taller/cases d’oficis 159

Orientats a la recerca de feina / en fase 

d’inserció/inserits en una primera feina 415 21,56

Pendent de nova orientació 159 8,26

Altres 158 8,21

Total 1.925 100

Si ens fixem en a la situació en què està el noi o la noia quan abandona

el programa, i analitzant les dades dels 389 joves donats de baixa en el

trimestre octubre-desembre del 2002, un 22,37% s’han reintegrat amb

garanties al sistema educatiu reglat, un 12,85% fan formació professio-

nalitzadora i no necessita més suport del programa, i un 43,19% estan en

contacte directe amb el món del treball. Hi ha un 3% de joves que neces-

siten un suport més específic i ajuda més especialitzada i un 18% que

han fet part de les accions de formació o d’inserció, però que no han aca-

bat el seu itinerari.

Al gener del 2003, després de les baixes de desembre, 3.464 joves

havien passat pel programa, dels quals 1.928 han finalitzat el procés i

1.536 continuen rebent suport. Segons les últimes dades, el 65% dels

joves que s’han inscrit al Pla Jove són nois, el 65% dels nois i noies tenen

entre 16 i 17 anys i el 27% entre 18 i 19 anys. Els districtes de Sant Martí

(19%) i Nou Barris (15%) són els que aporten més joves al programa. 

Paco Peralta

Direcció de Formació Professional i Transició al món del treball

Per a més informació:

www.bcn.es/imeb/plajove
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TRES JOVES, TRES HISTÒRIES

“La Núria va ser presentada al Pla Jove per la tutora del seu institut. Ella

no volia repetir el quart curs d’ESO i en canvi es mostrava disposada a

fer un dels programes de garantia social. Li agradaven els temes rela-

cionats amb la imatge personal i desitjava un ràpid accés al món labo-

ral. Després de fer-li una entrevista, a la qual va venir amb la seva mare,

li vàrem explicar que no hi havia cap curs d’estètica personal en els pro-

grames de garantia social. Finalment va decidir fer un curs de perruque-

ria a Cebado i a través de la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà

poder arribar al cicle d’estètica.

Amb disset anys, començà el curs a Cebado, fruit d’un acord entre el

Consell de la Formació Professional i la perruqueria. De primer es mos-

trava poc comunicativa i apagada, però la seva actitud va anar millo-

rant. Al cap d’uns mesos, la Núria va començar a fer les pràctiques en

un dels salons que té la perruqueria a Barcelona. Als tres mesos de fer

les pràctiques, l’empresa Cebado va decidir contractar-la i, més tard, li

van renovar el contracte.

Es va acordar la fi del seguiment per part del Pla Jove, però deixant

sempre la porta oberta per si fos necessari algun altre suport.”

Mercè Escarré, tècnica del Pla Jove al Districte de Sant Andreu

“Aquest és un cas que dibuixa molt bé els problemes amb què es

poden trobar els joves immigrants. L’Armando va néixer a la República

Dominicana i tenia el permís de residència per reagrupament familiar.

Va arribar al Pla Jove per demanar informació sobre possibles sortides

una vegada havia decidit que no acabaria l’ESO. Era un jove molt tímid i

quan va omplir el qüestionari d’ocupació es va fer evident que tenia

molts problemes amb l’ortografia, amb la cal·ligrafia i alhora tenia pro-

blemes de comprensió quan jo li feia les preguntes.

Tot i això no es va desanimar. La primera derivació va ser cap a la

Casa d’Oficis “Ciutat del coneixement” de Barcelona Activa, on es rea-

litzen mòduls relacionats amb la informàtica i internet, ja que l’Arman-

do havia manifestat el seu interès en aquestes matèries.

Després d’acabar el curs a la Casa d’Oficis, l’Armando va insistir que

volia treballar en alguna cosa relacionada amb la informàtica. Però va

sorgir un problema amb el permís de residència. Havia fet 18 anys i la

prioritat era trobar un contracte de treball que li permetés renovar el per-

mís amb dret a treballar. Ell no era massa conscient de la seva situació.

Això passa sovint en els i les joves immigrants. Arriben a la majoria d’e-

dat i no saben que no poden renovar el permís per reagrupament fami-

liar i han de buscar alguna altra fórmula per estar de forma legal al país.

El problema necessitava una solució urgent. Només teníem dos

mesos, el temps que mancava perquè li caduqués el permís que havia

aconseguit a la Casa d’Ofi-

cis. Vam confeccionar el currí-

culum vitae, que va ser lliurat

a la borsa de treball del Consell

de la Formació Professional. L’Ar-

mando es va presentar a una entre-

vista de treball, però es va mostrar

molt insegur i l’empresa el va col·locar en

situació de reserva. Vam haver d’insistir amb ell i amb la seva mare per-

què no es desanimés. S’acaba el temps i seguim mirant ofertes de tre-

ball a tot arreu, enviant currículums a diferents empreses. Aquest és un

exemple de les dificultats amb què ens trobem moltes vegades”.

Lourdes Delgado, tècnica del Pla Jove al Districte de Sant Martí

“El Carles havia complert 16 anys feia pocs dies. Va arribar al Pla Jove

derivat d’un centre de secundària, totalment desmotivat i amb l’etique-

ta de persona conflictiva. A petició de la seva família, vaig tenir una reu-

nió prèvia amb la directora del centre, el cap d’estudis, el mateix Carles

i la seva mare. Hem d’intentar sempre, per sobre dels condicionaments

i de la situació personal de cada jove, trobar un recurs amb la mirada

posada en la inserció laboral i social.

Després d’estudiar diferents possibilitats, vam acordar que el Carles

faria la inscripció a un curs d’il·luminació i so. El moment de la formació

acostuma a tenir dos instants delicats: primer, quan es pot donar una

reacció de rebuig a tornar a estudiar, i l’altre, quan comença la fase pro-

fessionalitzadora i pensen allò de “no es això el que volia fer”. Per sort,

el Carles es va mostrar molt motivat amb el curs. Quan va acabar-lo i

després de les pràctiques associades al curs no va tenir inserció laboral

relacionada directament amb l’especialització feta, vam iniciar una

nova etapa en el seu itinerari.

I és que trobar feina no és fàcil ni és automàtic en la majoria dels

casos. El Carles va poder treballar per hores els mesos d’estiu i després

ens vam plantejar la cerca de feina de forma intensiva amb la presenta-

ció de currículums i amb l’ajuda del Consell de la Formació Professional

de Barcelona. Perquè no hi faltés res, el noi va tenir mala sort i va haver

de ser operat, però la seva família es va encarregar d’evitar que no per-

dés el contacte amb nosaltres.

Tres mesos més tard, el Carles va trobar feina en un magatzem de

llibres descatalogats. No era el lloc de treball per al qual s’havia for-

mat, però el més important era que ell estava content i la seva família

també. Van ser 19 mesos d’estada al Pla Jove i, la veritat, cap dels que

érem a la primera sessió d’acolliment hauríem imaginat un procés tan

positiu com aquest”

Manel Medeiros, tècnic del Pla Jove al Districte de Ciutat Vella
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emplenats via telemàtica.

L’objectiu principal és focalitzar l’atenció

sobre l’existència d’iniciatives a la ciutat en

tres grans àmbits d’intervenció:

– prevenció del fracàs escolar,

– recuperació de joves que han abandonat

l’escola,

– educació permanent de les persones adultes.

Es tracta d’identificar els diversos actors

que ajuden l’escola a enfrontar-se al proble-

ma de la desescolarització, com poden ser els

serveis socials, les organitzacions sense ànim

de lucre, el voluntariat i les iniciatives de la

ciutat o dels districtes, per tal de verificar l’e-

xistència –i comprendre la importància– de

l’estructura ciutadana que dóna un suport

fonamental a l’escola i que integra les diver-

ses activitats educatives. Així mateix voldríem

cridar l’atenció sobre el paper de les empre-

ses i de la formació laboral com a bons recur-

sos formatius.

Hem constatat el paper crucial de les activi-

tats d’orientació com a factor transversal a

totes les iniciatives beneficioses per als nois i

noies en el moments de presa de decisions

sobre el seu futur.

Després de la fase de recollida de dades

començarem la fase de comparació de les

metodologies pròpies de cada ciutat, per tal

de trobar les oportunitats i innovacions didàc-

tiques útils als protagonistes de la programa-

ció educativa.

La metodologia de base al treball de la xarxa

temàtica és l’intercanvi de bones pràctiques,

tal com és definit en tots els programes de la

Unió Europea i prioritzat, durant la fase d’ava-

luació dels projectes que tenen contribució

financera, com a l’instrument òptim per fer

innovacions educatives concretes.
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«Cal comprendre la

importància de l’estructura

ciutadana que dóna 

un suport fonamental 

a l’escola.»

C
inquanta ciutats del món que volem

encarar un tema sempre tan difícil i a la

vegada tan present en la reflexió educa-

tiva estem intentant trobar un espai de treball

conjunt sense renunciar a l’especificitat de

cada nació o comunitat local. La posada en

comú és complicada perquè la durada de l’en-

senyament obligatori (vegeu taula 1), que hau-

ria de permetre a cadascun dels joves d’entrar

a la vida activa amb les competències bàsiques

adquirides, és diferent a cada país i, a més, l’a-

valuació de l’eficàcia de l’ensenyament es du a

terme amb mètodes diferents.

Ben entès, el fracàs escolar no és només el

fenomen de l’abandonament físic de l’escola,

sinó que també inclou la permanència a les

aules d’adolescents amb grans dificultats d’a-

prenentatge, els suspensos, les repeticions i

fins i tot la consecució de graduacions o diplo-

mes sense l’adquisició real de competències.

Aquesta situació, agreujada a les ciutats amb

dificultats d’integració escolar de la població

immigrant, ha portat a algunes ciutats, com

Rotterdam (Holanda) i Tampere (Finlàndia) a

oferir respostes preventives i s’ha fixat un perí-

ode preescolar per assegurar l’èxit posterior

en la integració escolar.

El contrast entre les situacions diverses de

cada país en relació a les competències dels

nois i noies (vegeu taula 2) és molt significatiu

i permet tenir una primera idea sobre la dificul-

tat, però també la necessitat, de comparar les

condicions diverses en què operen les dife-

rents polítiques educatives. Conscients de les

diferències existents dins d’una mateixa

necessitat comuna, es va llançar la proposta

d’un treball conjunt entre algunes ciutats

membres de l’Associació Internacional de Ciu-

tats Educadores (AICE).

A QUI ES DIRIGEIX?
Principalment als responsables de les políti-

ques educatives de la ciutat, que han de con-

frontar situacions i iniciatives locals, i als

actors de l’ensenyament que tenen un contac-

te més quotidià amb els estudiants. 

La xarxa, després d’algunes trobades orga-

nitzades durant els congressos periòdics de

l’Associació, ha definit un mètode de recollida

de dades analítiques a través de qüestionaris

LA XARXA DE CIUTATS EDUCADORES S’ENFRONTA

LA LLUITA CONTRA

La xarxa temàtica contra el fracàs

escolar de l’Associació

Internacional de Ciutats Educadores

vol plantar cara als problemes 

de la desescolarització i les seves

conseqüències. El coordinador 

de la xarxa, que té la seu a Torí, 

ens explica en aquest article tots

els esforços que es fan per preveure

el fracàs escolar, per recuperar 

els i les joves que han abandonat

l’ensenyament i també 

per a la formació permanent de les

persones adultes.
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INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
El treball conjunt i l’intercanvi d’experiències

permet la integració de les anàlisis de dades

de la xarxa temàtica “Lluita contra el fracàs

escolar” i la xarxa “Transició escola–treball”

(xarxa de l’AICE coordinada per Barcelona),

que tenen diverses interseccions: el paper

educatiu del treball, sobretot per a la recupe-

ració dels nois i noies amb més dificultats i

amb més risc de fracàs escolar. Aprofitant

aquesta coincidència, els propers 3 i 4 de juliol

les dues xarxes, “Lluita contra el fracàs esco-

lar” i “Transició escola-treball”, celebrarem

unes jornades de treball a Barcelona. 

Un exemple de cooperació és un projecte

dins del Programa R3L (Regional Life Long

Learning) de la Unió Europea per a la realitza-

ció de pactes locals per a l’aprenentatge al

llarg de la vida, impulsats per les administra-

cions locals. Es tracta de construir aquest

pacte constituint les anomenades “regions

d’aprenentatge”. S’entén aquí per “regions”

els territoris (ciutats) respectius i els agents

que hi intervenen, coordinats per les adminis-

tracions locals.

La ciutat de Torí és responsable de la coordi-

nació de la xarxa “Lluita contra el fracàs esco-

lar” amb la vocació de prestar atenció a tot allò

que succeeix al món, i sempre disposada a

portar la millora contínua de les pròpies inicia-

tives contra el fracàs escolar. 

Les experiències “Provaci ancora, Sam”

(“Torna-ho a provar, Sam”) –amb més de deu

anys de funcionament, que inclou actuacions

d’orientació escolar i professional–, “La catifa

voladora” –per a la integració de noies i nois

estrangers–, la gestió d’un centre per a l’edu-

cació de persones adultes i moltes altres ini-

ciatives locals, qualifiquen Torí per liderar i

coordinar aquesta xarxa. 

Corrado Borsetti 

Responsable del COSP (Centro Orientamento

Scolastico Professionale) de l’Ajuntament de

Torí i coordinador de la xarxa temàtica “Lluita

contra el fracàs escolar” de l’AICE.

Per a més informació:

www.bcn.es/edicities

Taula 2: Percentatge d’estudiants a cada nivell 

de l’escala de competències de lectura, 2000

Font: OSCE (Office for Child Support Enforcement)

Sota Niv Nivell Nivell Nivell Nivell Nivell

1 (%) 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%)

Finlàndia 2 5 14 29 32 18

Canadà 2 7 18 28 28 17

N. Zelanda 5 9 17 25 26 19

Austràlia 3 9 19 26 25 18

Irlanda 3 9 18 30 27 14

Corea 1 5 19 39 31 6

Regne Unit 4 9 20 27 24 16

Japó 3 7 18 33 29 10

Suècia 3 9 20 30 26 11

Àustria 4 10 22 30 25 9

Bèlgica 8 11 17 26 26 12

Islàndia 4 11 22 31 24 9

Noruega 6 11 20 28 24 11

França 4 11 22 31 24 8

Estats Units 6 12 21 27 21 12

Dinamarca 6 12 23 29 22 8

Suïssa 7 13 21 28 21 9

Espanya 4 12 26 33 21 4

Rep. Txeca 6 11 25 31 20 7

Itàlia 5 14 26 31 19 5

Alemanya 10 13 22 27 19 9

Hongria 7 16 25 29 18 5

Polònia 9 15 24 28 19 6

Grècia 9 16 26 28 17 5

Portugal 10 17 25 27 17 4

Luxemburg 14 21 25 25 11 2

Mèxic 16 28 30 19 6 1

LES CIUTATS DE LA XARXA

Argentina: Rosario

Austràlia: Adelaida

Brasil: Caxias do Sul

Colòmbia: Neiva, Manizales

Espanya: Albacete, Alcalá de Henares, 

Alcobendas, Argentona, Barberà del Vallès, 

Barcelona, Castellar del Vallès, Córdoba, 

Cornellà de Llobregat, Coslada, Estepona,

Fuenlabrada, Gandia, Getafe, Granollers, 

Ibi, l’Hospitalet de Llobregat, Leganés, 

Mataró, Mislata, Móstoles, Quart de Poblet, 

Reus, Ripollet, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell,

Sevilla, Terrassa, Viladecans, 

Vilafranca del Penedès

Finlàndia: Espoo, Helsinki, Tampere

Israel: Jerusalem

Itàlia: Torí

Mèxic: Ciutat de Mèxic

Portugal: Cascais, Lisboa, Loures, 

Odivelas, Seixal

Senegal: Dakar
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«La xarxa ha definit 

un mètode de recollida 

de dades analítiques a través

de qüestionaris emplenats 

via telemàtica.»

A LA DESESCOLARITZACIÓ

EL FRACÀS ESCOLAR

Taula 1: Durada del l’ensenyament obligatori, 1999
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Pública sobre l’educació física i l’esport d’a-

quell mateix any. 

Aquesta proposta va ser recollida en el pro-

grama d’actuació municipal a través del pro-

grama “Nedem cap al 2003”, adreçat a l’alum-

nat de primer curs de primària (6-7 anys), edat

que es considera idònia per a iniciar l’aprenen-

tatge de la natació. Amb el propòsit d’oferir

l’oportunitat d’aprendre a nedar a tots els nois

i noies d’aquesta edat, s’ofereix als centres

educatius públics la possibilitat d’inscriure l’a-

lumnat de primer curs de primària als cursos

de natació escolar en les piscines municipals i

en algunes piscines privades, amb la col·labo-

ració de les entitats o clubs que les gestionen.

L’oferta també s’adreça a l’alumnat d’entre sis

i vuit anys dels centres d’educació especial. 

Els continguts principals del curs se centren

en la familiarització, l’adquisició d’autonomia en

la flotació i en els desplaçaments bàsics en el

medi aquàtic. Els objectius del programa són:

– Reconèixer el medi aquàtic com un dels

elements imprescindibles per al desenvolupa-

ment motriu dins l’ensenyament primari.

– Donar suport tècnic necessari a mestres i

pares i mares per millorar-ne la seva implicació

i el reconeixement per l’activitat.

– Oferir l’oportunitat d’aquest aprenentatge

a l’alumnat de primer curs de primària dels

centres públics de la ciutat.

Aquesta campanya té com a antecedent el

programa “Aprèn a nedar”, iniciat l’any 1989 i

del qual l’Ajuntament finançava una part del

cost de l’activitat. 

Antònia Cañellas (Direcció d’Esports)

Marta Carranza (Institut d’Educació)

www.bcn03.org

E
l proper mes de juliol de 2003, Barcelona

serà la seu dels X Campionats del Món

de Natació. Es considera que aquest és

l’esdeveniment esportiu més important a la

ciutat des de la celebració dels Jocs Olímpics i

els Jocs Paralímpcs l’any 1992. Entre el 12 i el 17

de juliol es duran a terme competicions en cinc

seus: el Palau Sant Jordi –que es convertirà en

la piscina més gran del món–, la Piscina Munici-

pal de Montjuïc, les Piscines Picornell, el Club

Natació Barcelona i el Port Vell. 

Hi participaran més de 1.800 esportistes de

tot el món i es preveu l’assistència d’uns 1.200

periodistes acreditats i d’unes 150.000 persones

durant tot el campionat. L’audiència televisiva

acumulada arreu del món es preveu en 645

milions de persones. I una mostra més de l’espe-

rit de Barcelona: s’hi han implicat 1.500 volunta-

ris i voluntàries per col·laborar en l’organització.

“Serà increïble” és el lema dels campionats,

que vol transmetre l’entusiasme per la natació i

totes les altres modalitats que es podran veure:

el waterpolo, els salts i la natació sincronitzada.

Serà l’ocasió de veure el resultat de l’esforç de

tants i tantes esportistes, que mostraran el

que es pot arribar a fer en aquest medi.

Però també en el marc d’aquest gran esde-

veniment s’ha pensat en la natació com a acti-

vitat educativa. Les experiències que ens apor-

ta l’aigua com a medi: la sensació de flotació,

la pèrdua de gravetat i de pes corporal, les

noves formes de desplaçament, la consciència

de la respiració, la immersió i la percepció

subaquàtica, entre d’altres, són úniques i per

les oportunitats que ofereix es consideren un

medi idoni per a desenvolupar-hi aquests

tipus d’aprenentatges físicomotrius. 

NEDEM CAP AL 2003
Tots sabem que l’activitat aquàtica té, a més

d’altres virtuts, un alt component motivador, la

qual cosa hi afegeix elements emotius, plaents i

recreatius, i en fa una activitat molt valorada

pels infants. El congrés de l’Educació Física i

l’Esport en edat escolar de l’any 1998 va recollir

com una de les propostes el dret a aprendre a

nedar, una demanda que van expressar al con-

sistori els nois i noies de la ciutat en l’Audiència

EL MUNDIAL DE NATACIÓ CULMINA

L’IDIL·LI DE LA CIUTAT AMB L’AIGUA

TOTS A NEDAR

Del 12 al 17 de juliol la nostra ciutat

es convertirà en la seu dels 

X Campionats del Món de Natació.

“Serà increïble” és el lema d’aquest

esdeveniment esportiu que

confirmarà l’idil·li que mantenen

Barcelona i el medi aquàtic. 

Una estreta relació que també té 

la seva dimensió educativa, 

amb l’impuls de l’aprenentatge 

de la natació a les escoles. 

És un moment ideal, doncs, 

per llançar-nos a l’aigua i gaudir. 

«“Serà increïble” és el lema

dels campionats, que vol

transmetre l’entusiasme 

per la natació i totes les

altres modalitats.»
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EL SUPORT PEDAGÒGIC 
Un dels principals factors d’èxit per a què

l’aprenentatge de la natació esdevingui sig-

nificatiu en el procés educatiu és la implica-

ció del centre escolar i del professorat,

especialment l’especialista d’educació físi-

ca i el tutor o la tutora. L’Ajuntament de Bar-

celona, a través de la Direcció d’Esports i de

l’Institut d’Educació, en un marc de coordi-

nació i de treball conjunt per reforçar els

valors educatius de l’esport, ha dut a terme

algunes accions de suport pedagògic al pro-

grama, d’entre les quals destaquen l’edició

de tres materials didàctics per a nivells edu-

catius diferents:

Aprèn a nedar 

(Recursos per al professorat i tècnics i tèc-

niques esportius: 1r cicle de primària. Marta

Capllonch, Àngels Domingo i Elisabet

Micolau).

Aquest llibre té dues parts, una primera

part: “L’aigua com a medi educatiu al primer

cicle de primària”, que orienta i ajuda a des-

cobrir les possibilitats educatives de l’activi-

tat i aporta elements de treball per a reforçar-

la a l’aula. I una segona part: “Elements per a

la programació d’activitat aquàtica al primer

curs de primària”, que presenta els aspec-

tes més generals de la programació d’acord

amb les propostes del currículum educatiu

com a marc de referència.

Capbussa’t a la piscina 

(Unitat de programació per al cicle supe-

rior de primària. Gabriel Barceló, Anna Pal-

mero i Victòria Herrera).

Llança’t a l’aigua

(Crèdit variable per a primer cicle de

secundària. Teresa Fullana, Aina Hernando i

Marta Cardona).

Són dos treballs que configuren un projec-

te d’ensenyament d’habilitats i esports en el

medi aquàtic. Ofereixen objectius, pautes i

continguts per a la iniciació bàsica dels

esports aquàtics: natació, waterpolo, salts i

natació sincronitzada, adaptats a l’àmbit

escolar i als nivells educatius corresponents.

Una de les propostes va adreçada a l’alumnat

de 5è i 6è de primària i l’altra a l’alumnat de

primer cicle d’ensenyament secundari.

Districte de Gràcia

· Poliesportiu Municipal Claror 

(Fundació Claror)

· Poliesportiu Municipal Perill (UBAE)

· Complex Esportiu Municipal Pau Negre

-Can Toda (Club Natació Catalunya)

· Poliesportiu Municipal Euròpolis (ELASFUA)

Districte d’Horta-Guinardó

· Complex Esportiu Municipal d’Horta

(Unió Esportiva Horta)

· Poliesportiu Municipal Llars Mundet (ACELL)

Districte de Nou Barris

· Parc Esportiu Municipal Can Dragó (UBAE)

· Escola Municipal de Natació 

(Associació Esportiva Nou Barris)

· Piscina Municipal Turó 

(Club Natació Atlètic Barceloneta)

· Complex Esportiu Municipal Can Cuyàs (UBAE)

Districte de Sant Andreu

· Piscina Municipal Sant Andreu 

(Club Natació Sant Andreu)

· Poliesportiu Municipal Bon Pastor 

(Agrupació Esportiva Bon Pastor)

· Poliesportiu Municipal Trinitat Vella 

(Associació Esportiva Trinitat Vella)

Districte de Sant Martí

· Complex Esportiu Municipal Can Felipa 

(Club Natació Poble Nou)

· Piscines Municipals Júpiter (Albillo, sl.)

· Complex Esportiu Municipal La Verneda 

(ASME)

· Poliesportiu Municipal Vintró (ASME)

· Poliesportiu Municipal Nova Icària 

(OSNOVI, sl.)

* instal·lacions de titularitat privada

e 2533 CIUTATNúm. Juny-Juliol 2003

«És l’esdeveniment 

esportiu més important 

des dels Jocs Olímpics i el

Palau Sant Jordi serà la

piscina més gran del món.»

NEDEM CAP AL 2003
Instal·lacions i entitats col·laboradores:

Districte de Ciutat Vella

· Piscina Municipal Sant Sebastià 

(Club Natació Atlètic Barceloneta)

· Poliesportiu Municipal Marítim 

(Fundació Claror)

· Club Natació Barcelona*

Districte de l’Eixample

· Poliesportiu Municipal Sagrada 

Família (Fundació Claror)

· Poliesportiu Municipal 

Estació del Nord (UFEC)

· Piscina Sant Jordi 

(Federació Catalana de Natació)

· Poliesportiu Municipal Joan Miró 

(Associació Esportiva l’Eixample)

Districte de Sants-Montjuïc

· Piscines Municipals Bernat Picornell 

(Aigua, Esport i Salut)

· Poliesportiu Municipal l’Espanya Industrial 

(Secretariat d’entitats Sants-Hostafrancs)

· Club Natació Montjuïc, zona esportiva*

· Club Esportiu Mediterrani, c/ Begur*

Districte Les Corts

· Club Esportiu Mediterrani, 

c/ Regent Mendieta*

· Esportiu Metropolitan *

· Complex Esportiu Municipal Les Corts 

(Complex Esportiu les Corts SL)

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

· Complex Esportiu Municipal Can Caralleu 

(Ass. Entitats Gestió Nou Can Caralleu)
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L’educació

Mare, gràcies per la vida

Àvia, gràcies sobretot per l’educació

Sense educació, l’ésser res no valdrà

L’ésser no neix pas diví no neix pas humà

S’hi torna, se’n fa

Perquè tria la transformació

Se’n fa sobretot gràcies a l’educació

Què és doncs aquest misteri? un enorme treball

El misteri mateix del diví és el treball

El guitarrista no neix pas tocant

El ferrer no ha nascut pas ferrant

El metge no neix pas bo i curant

L’ésser allò que aprèn es va tornant

Allò que de cor practica constant

No, pare, l’assassí no neix assassinant

Ni el militar altres humans afusellant

El polític no ha nascut entabanant

Ni el comerciant tot murriejant

El savi tampoc no neix pas Sant

L’ésser es transforma per la pensa i la parla

Pels actes i els èxits al sarró

Pel temps però sobretot, per l’educació

Què és doncs aquest misteri? Un enorme treball

El misteri mateix del diví és el treball

Werewere Liking 

(Camerun, 1950) 

Traducció: Mireia Porta

(Dels poemes espectacle, extrets de cants, novel·les i obres per

al recital del 19è Festival Internacional Barcelona Poesia)

HEM LLEGIT

Amb el menjar... poca broma

Hi havia una vegada, un cap-gros que vivia al fons d’un Ilac on

hi havia moltes espècies diferents d’animals aquàtics.

Un dia, mentre vigilava a un peix molt gros de reüll, va veure

una larva de mosquit rondant per allà, i va pensar: 

– Mmmm, quina bona pinta que fa! 

Tot mirant el peix, es va apropar a la larva per a menjar-se-Ia

però de sobte la petita larva innocent li va dir: 

– Sisplau, no te’m mengis. Faré el que em demanis. 

El cap-gros va pensar que podia fer servir aquella larva per a

distreure aquell peix tan gros i anar-se’n al Ilac del costat.

– Molt bé, veus aquell peix tan gros? 

– Sí.– va dir la larva.

– Doncs bé, I’has de distreure mentre jo me’n vaig al Ilac del

costat. 

– Jo també hi podré anar? 

– D’acord, t’hi deixo venir per haver-me fet aquest favor. 

La petita larva es va apropar per I’espatlla del peix i el va mos-

segar. El peix es va girar i va començar a perseguir la larva per tot

el Ilac. El cap-gros va aprofitar per a fer un salt i anar-se’n al Ilac

del costat i, darrere seu, la larva. Des de Ilavors tots dos són molt

amics. Quan el cap-gros ja tenia quatre potes i el mosquit quatre

ales, els va arribar el moment de sortir de I’aigua. A I’exterior, tot-

hom els mirava estranyat. Ells dos se’n van adonar i van decidir

que ja era hora de separar-se i agafar camins diferents. Al cap de

dos anys, el cap-gros (ara granota) va veure un mosquit molt ape-

titós. Just abans de menjar-se’l tots dos es van reconèixer i van

parlar dels vells temps. Al final de la conversa, la granota li va dir: 

– Bé, doncs, ja ha arribat el moment de complir amb la cadena

alimentària. 

– Com? – va dir el mosquit. 

I tot d’una la granota va treure la seva Ilengua i en un tancar i

obrir d’ulls es va menjar el mosquit! I és que, amb el menjar...

poca broma.

Lluís Garcia Torras, 1r d’ESO de l’IES M Josep Serrat i Bonastre. 

(Primer premi categoria C –joves de 12 a 16 anys– del II Concurs

de Contes de Ciència, organitzat pel Museu de la Ciència).

Organitza: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Adreçat a: Llicenciats i llicenciades 

en educació física, alumnat de l’INEFC, 

de magisteri de l’especialitat d’educació 

física i mestres de primària d’educació física

Oferta: 44 cursos i activitats complementàries

Preus: Des de 78 euros

Matrícula: Del 5 de maig al 20 de juny

cestiu@gencat.net

38a Escola d’Estiu Rosa Sensat

Quan:Del 30 de juny a l’11 de juliol

A on: Recinte de l’Escola Industrial 

(C/Urgell, 187, 08015 Barcelona)

Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat

Adreçat a: Professorat

Oferta: Més de 200 cursos i altres activitats

Preus: Des de 55 euros

Matrícula: Del 12 de maig al 13 de juny

www.rosasensat.es
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CONVOCATÒRIA

Cursos d’estiu per al professorat

XXXIV Cursos d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat

Quan: Del 30 de juny a l’11 de juliol 

A on: Escola Municipal d’Expressió i de Psicomotricitat

Carme Aymerich i a l’Escola Municipal Bàrkeno (C/Cisell, 15, 

08038 Barcelona)

Organitza: Escola Municipal d’Expressió i de Psi-

comotricitat Carme Aymerich i Institut d’Educació

Adreçat a: Professorat

Oferta: 85 cursos i diverses activitats obertes

Preus: Des de 57 euros

Matrícula: Del 27 de maig fins l’inici dels cursos

www.bcn.es/educacio

XI Cursos d’estiu de l’Educació Física i l’Esport

Quan: Del 30 de juny al 4 de juliol

A on: INEFC Centre de Barcelona (Av. de l’Estadi, s/n, 08038

Barcelona). També es fan alguns cursos a Banyoles i a l’Escola

Catalana de l’Esport d’Esplugues del Llobregat
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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

“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

Aina, Marc, Andrés i Aleix, alumnes de l’IES Joan Boscà

Amanda, Lorena, Martí i Àlex, alumnes de 6è del CEIP Montseny

Antònia Cañellas, Direcció d’Esports

Carme i Lourdes, mares d’alumnes de l’IES Joan Boscà

Corrado Borsetti, coordinador de la xarxa temàtica “Lluita con-

tra el fracàs escolar” de l’AICE

Enrique Santamaría, professor de Sociologia de la UAB

Georgina i Mari Carmen, mares d’alumnes del CEIP Montseny

Josep Serra i Florit, president de la Coordinadora d’AMPA de

Sarrià – Sant Gervasi

Lola i Maria, professores de l’IES Joan Boscà

Lourdes Delgado, tècnica del Pla Jove al Districte de Sant Martí

Manel Medeiros, tècnic del Pla Jove al Districte de Ciutat Vella

Marian Chavarria, directora Escola Bonanova

Marta Carranza, Institut d’Educació

Max Bécares, cap d’estudis del CEIP Pere Vila

Mercè Escarré, tècnica del Pla Jove al Districte de Sant Andreu

Museu d’Història de la Ciutat

Paco Peralta, Direcció de Formació Professional i Transició al

món del treball

Secretaria del Consell Escolar Municipal

Toni i Carmen, tutors del CEIP Montseny
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Jordi Sierra i Fabra

El meu primer llibre d’òpera

Editorial Empúries, Barcelona, 2003.

Darrere de cada gran òpera hi ha un text, del qual va sorgir la

música. Darrere de cada gran compositor hi ha un nen que va

saber extreure la màgia de l’harmonia a partir d’una paraula.

Aquest llibre desfà aquest camí per recuperar la paraula: deu

històries plenes de força, bellesa i sensibilitat. Jordi Sierra i

Fabra uneix el món dels infants amb la música i converteix el

llibre en una mostra de com convertir òperes en paraules i d’a-

costar-les amb la màgia del seu esperit als nens i nenes.

Són deu òperes explicades per a nois i noies, que vénen

acompanyades d’il·lustracions realitzades per 12 autors i auto-

res que donen un to divertit al llibre. Les deu òperes que l’es-

criptor converteix en paraules per a nens i nenes són Iolanta de

Piotr Ílitx Txaikovski, L’elixir d’amor de Gateano Donizetti,

Turandot de  Giacomo Puccini, Simplicius simplicissimus de

Karl Amadeus Hartmann, Les fades de Richard Wagner, Guillem

Tell de Gioacchino Rossini, Aïda de Giuseppe Verdi, Carmen de

Georges Bizet, El príncep Ígor d’Aleksandr Borodin i La flauta

màgica de Wolfgang Amadeus Mozart.
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