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RECEPTA PER AL NOU ANY
Cal tenir en compte que, si bé tots els ingredients són cabdals i l’ordre és important, la condició
necessària és un bon estat d’ànim i molta il·lusió.

Un ramet de somriures per estrenar
un polsim d’amistat
dues cullerades ben plenes de confiança
set bones idees
un xic d’airet fresquet dels primers dies de gener
una llossada de sol tebi
cinc talls d’allò que més estimem
paciència.

Després d’un bon esmorzar i amb la cara ben neta, abrigueu-vos i sortiu.
En un carrer de Barcelona, si pot ser a prop de casa, barregeu els ingredients a poc a poc, tot

remenant fins arribar a la platja. Convé no apressar-se gaire, car la barreja podria esdevenir agra.
Passegeu-la tranquil·lament perquè es vagi daurant al sol.

Quan us sembli que té prou consistència, feu la volta i preneu camí de la muntanya, cap a Coll-
serola, tot recollint els records dels darrers anys i incorporant-los amb cura. Un cop al cim, mireu
l’horitzó i assegureu-vos que la mescla no s’agrumolla. Penseu que us ha de durar.

Arribat aquest punt, és important plantejar alguns objectius i concretar com els assolirem i amb
qui. Afegiu-los a la mescla ara amb nervi, perquè quedin ben clars i no es desfacin. Ajudeu-vos
amb algun dels aprenentatges de l’any passat que encara us pugui servir. Si busqueu en la
memòria segur que en trobareu molts més dels que us penseu.

Per anar acabant, compteu amb les complicitats que calgui per garantir el bon resultat d’aques-
ta elaboració, alhora que us assegureu de no faltar allà on la vostra participció sigui necessària. Si
voleu que es pugui compartir, feu-la una mica més ampla i, si pot ser, amb forma de camí.

Tot plegat es lliga bé amb una abraçada i s’acompanya amb un grapat generós de desitjos i un
bon llibre.
Se serveix cada dia de l’any entre riu i riu, esquitxat d’anades i vingudes, plors i rialles, il·lusions i
desenganys, mort i vida. Molta vida. 

Eva Martínez-Picó

Tot el que una persona pot imaginar,

altres ho podrien fer realitat.

Jules Verne
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notícies
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT SUPERIOR 
DE MARKETING
L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Superior
de Marketing (ISM) han signat un conveni de col·laboració, pel qual
l’ISM aportarà anualment recursos econòmics que seran destinats a
escoles municipals per donar cobertura a necessitats o programes
específics d’aquestes mateixes. Per al curs 2004-2005, els beneficiaris
seran el centre d’ensenyament infantil i primària Barkeno i el centre
d’educació especial La Ginesta.

Per a més informació: www.ismarketing.com

ESPORTS I VALORS EN EDAT ESCOLAR
L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de
Barcelona i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya han signat
un conveni de col·laboració per a l’elaboració del curs virtual “Esport i
valors en edat escolar”. El curs, que comprèn una durada de 30 hores i
s’adreça a professionals de l’educació, tècnics i monitors esportius,
pretén millorar la qualitat educativa de la pràctica esportiva dels 24.000
nens i nenes que practiquen esport a la nostra ciutat, a partir de models
i hàbits esportius saludables basats en la responsabilitat i el civisme.

JORNADA SOBRE CAMINS ESCOLARS
En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es va
celebrar el passat mes de novembre, es va organitzar la Jornada sobre
Camins Escolars, amb la finalitat de donar a conèixer algunes activitats
que s’estan duent a terme en l’àmbit dels camins escolars en diferents
localitats. Precisament, el passat 8 de novembre es va inaugurar el
segon camí escolar del districte de les Corts, a l’escola Lavínia.

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

L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES QUATRE TORRES
El passat 5 de novembre es va inaugurar l’escola bressol municipal Les
Quatre Torres, la primera que s’obre al barri del Bon Pastor, al districte
de Sant Andreu. L’escola bressol Les Quatre Torres disposa de 81 places
i ocupa una superfície construïda de 600 m2, més un espai de patis de
543 m2. L’escola bressol constitueix un dels primers objectius del Pla
de Futur del barri del Bon Pastor.

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

LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIES I ESCOLA
El passat mes de novembre van tenir lloc a la Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon
Llull, les “III Jornades diàleg escola-universitat”, dedicades a la relació
entre famílies i escola. Una conferència a càrrec d’Amparo Tomé, profes-
sora de la Universitat de Barcelona i coordinadora
del programa d’Educació en Valors de l’Institut
d’Educació, que portava com a títol “Família i esco-
la: el repte de treballar conjuntament”, va inaugu-
rar les jornades.

Per a més informació: www.blanquerna.url.es
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ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES 
DE LA NOSTRA CIUTAT
El Consell Escolar és un òrgan de participació en el control i la gestió
dels centres de la comunitat educativa. El Consell Escolar Municipal va
endegar una campanya amb el lema de “Decideix i participa” per pro-
moure la participació a les eleccions.

Per a més informació: www.bcn.es/cem

X AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES 
DE BARCELONA
1.300 nois i noies d’11 a 16 anys procedents de 26 escoles de la ciutat
van participar en la preparació de la X Audiència Pública als nois i noies
de Barcelona del curs 2004-2005, que es va celebrar en una trobada a
la plaça del Fòrum. L’Audiència Pública del present curs debatrà el tema
“Salut Barcelona!. Propostes per una millor qualitat de vida”. L’alumnat
participant treballarà en tres àmbits d’interès per a la salut dels nois i
les noies: alimentació saludable, addiccions i drogodepedències, i
sexualitat segura.

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

“ENGINYS. JOCS D’OBSERVACIÓ AMB ELS NENS DEL MÓN”
Enginys. Jocs d’observació amb els nens del món, és el títol d’un llibre
–editat pel Grup 62– que tracta sobre els jocs de semblances i diferèn-
cies, en el qual han col·laborat 34 nens i nenes que viuen a Barcelona
però que han nascut a diferents llocs del món i tenen entre 18 mesos i
14 anys d’edat. 

Per a més informació: www.grup62.com

EXPOSICIÓ “L’ADÉU A LA
INNOCÈNCIA”
La Casa del Món i l’IES Lluís Vives han orga-
nitzat l’exposició L’adéu a la innocència,
amb dibuixos d’infants que han viscut gue-
rres en èpoques i països diferents. Els
dibuixos més antics formen part del fons històric de l’Institut d’Educa-
ció i procedeixen dels treballs fets al Grup escolar Lluís Vives els anys
de la guerra civil, del 1936 al 1939. Aquesta exposició es pot visitar fins
el dia 31 de gener del 2005, de 10 a 20 hores, a la Casa del Món (carrer
de les Tàpies, 1-3 baixos)
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RELACIÓ AMB EL CEIP BARÓ DE VIVER
L’edifici de l’escola bressol és una continuïtat
del CEIP Baró de Viver. La voluntat dels dos
centres, de bon principi, ha estat compartir
espais, recursos i activitats amb l’objectiu de
crear coordinació i continuïtat educativa dins
l’etapa d’educació infantil.

Al llarg del curs 2002-03 es van organitzar
sessions de treball entre la mestra de P3, l’es-
pecialista de música i les mestres de l’escola
bressol dels infants de dos anys, per progra-
mar i organitzar activitats conjuntes i especial-
ment per afavorir el canvi d’etapa dels infants
al curs següent.

Al llarg del curs vam anar alternant els espais
dels centres per realitzar diverses activitats con-
juntes: a l’aula de música del CEIP celebrem la
castanyada, els infants de parvulari i els de dos
anys de l’escola bressol canten i ballen les dan-
ses que han après, i quan arriba Nadal, ens con-
viden a tota l’escola al concert de nadales
interpretat pels alumnes de Baró de Viver.

A l’escola bressol celebrem la festa de la
música amb un concert en directe i fem invita-
cions individuals per als infants de parvulari i
la mestra. Per carnaval, el nostre pati es ves-
teix de gala: el rei Carnestoltes espera l’arriba-
da de la reina, que arriba ballant al ritme de la
percussió que fan els timbals d’un grup d’a-
lumnes de sisè. D’altres ens llegiran el pregó
que donarà inici a la festa de la disbauxa.

Entre festa i festa, per mantenir la forma físi-
ca, ens deixen utilitzar el seu gimnàs i material
motriu. Només ens cal creuar el pati i sempre
trobem persones voluntàries que deixen de
gaudir de la seva estona de lleure per ajudar-
nos a arribar-hi.

L’
escola està situada a Baró de Viver, al
districte de Sant Andreu. És un petit
barri amb una població aproximada de

2.000 habitants i té un comportament molt
particular, ja que s’hi manté un tipus de vida
semblant a la d’un poble: una gran comunitat
de veïns on hi ha poca diferenciació entre l’es-
pai públic i l’espai privat. La gent fa molta vida
al carrer i existeixen moltes relacions entre tot
el teixit social.

L’escola bressol municipal El Caminet del
Besòs es va crear el setembre de 2002; té poca
història, però al llarg d’aquests dos cursos
escolars hem anat acumulant experiència pel
que fa a la interrelació amb els agents educa-
tius i socials del territori.

Aquesta experiència és fruit de dos factors:
el context on està situat el centre i la voluntat
pròpia i de les altres institucions de crear
espais de treball comú envers l’educació i la
convivència social. Aquests agents, per proxi-
mitat geogràfica al centre, són: les famílies del
centre, el CEIP Baró de Viver, l’escola concerta-
da L’Esperança, el Centre Cívic, l’Associació de
Veïns i el veïnat en general.

Altres institucions i serveis del districte de
Sant Andreu amb els quals mantenim rela-
cions són l’espai familiar de Bon Pastor, el
Centre de Recursos Pedagògics, els i les pedia-
tres del CAP, els Serveis Socials i el Centre
d’estimulació infantil RELLA.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
L’escola obre les portes a l’entorn més proper,
com són les famílies, facilitant espais d’inter-
relació, comunicació i convivència: entrevistes
individuals, reunions i la participació a l’AMPA.
Aquests espais i interrelacions ajuden a enten-
dre que ambdós contextos, família i escola,
compartim un objectiu comú: l’educació i el
benestar dels infants.

Les festes col·lectives al centre obren la par-
ticipació a altres membres de la família i fins i
tot al veïnat del barri que hi vol participar.
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DOS ANYS FENT CAMÍ

«L’edifici de l’escola és una
continuïtat del CEIP Baró de
Viver, amb el qual compartim
espais, recursos i activitats.»

L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CAMINET 

DEL BESÒS S’INTEGRA AL SEU ENTORN

L’escola bressol municipal 

El Caminet del Besòs ha complert no

fa gaire dos anys. Tan petita com els

infants que cada matí arriben al

centre. En poc temps, però, ha posat

tot l’esforç per convertir-se en una

escola oberta i integrada al seu

entorn. I per assolir-ho, ha treballat

conjuntament amb els agents

educatius i socials del barri de Baró

de Viver, al districte de Sant Andreu.
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Quan arriba la primavera, cal guarnir les
escoles. Els infants treballen plegats a
tallers de plàstica; un dia per decorar el cen-
tre de primària, i un altre, l’escola bressol.
Durant el tercer trimestre, per tal d’afavorir
l’adaptació del proper curs, s’organitzen visi-
tes a l’aula de P3 per conèixer l’espai i la
futura mestra.

Durant el període de matriculació, hem esta-
blert unes estratègies per afavorir la matricula-
ció al parvulari. Donem a conèixer l’itinerari
educatiu públic de la zona, que comença a la
nostra escola i segueix pel CEIP Baró de Viver i
finalment per l’IES Doctor Puigvert.

També es convoca una reunió informativa
específica per a les famílies del Caminet, on
l’equip directiu exposa el projecte educatiu del
seu centre i la direcció de l’escola bressol
explica el treball realitzat entre els dos centres
al llarg del curs. Aquesta interrelació dels cen-
tres té com a objectius crear una continuïtat
dins l’etapa 0-6, potenciar l’educació pública i
fer-ne difusió. 

El balanç d’aquest primer curs va ser força
positiu. El nombre d’alumnat matriculat al
CEIP va augmentar en comparació amb cursos
anteriors i, gràcies al treball previ, es va afavo-
rir l’adaptació dels infants al nou centre. Arran
d’aquesta avaluació, vam establir continuar i
sistematitzar aquest treball conjunt.

RELACIÓ AMB LES INSTITUCIONS
DEL BARRI 
La interrelació amb altres agents educatius i
socials es va iniciar el curs passat, amb la par-
ticipació activa dins el projecte endegat al
barri d’un pla comunitari per al desenvolupa-
ment i la convivència a Baró de Viver.

Es va convocar una primera trobada on érem
presents: la persona coordinadora del projec-
te, les directores de les escoles públiques i
dues mestres de l’escola concertada, un
representant del centre cívic i el president de
l’Associació de Veïns. 

L’objectiu era cercar activitats conjuntes a
realitzar. Vàrem acordar que la celebració de
les festes populars podia ser un bon inici. En
reunions de treball posteriors hi vam donar
forma i finalment es va concretar en la convo-
catòria conjunta d’una rua de carnestoltes al
barri i la celebració de la diada de Sant Jordi
amb una taula d’intercanvi de llibres i la repre-
sentació de la llegenda a càrrec d’un grup de
teatre aficionat del barri.
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Fotografies: Manolo S. Urbano

«L’escola obre les portes 
a l’entorn més proper, com són
les famílies, facilitant espais 
de comunicació i convivència.»

Experiències com aquestes i l’avaluació
positiva de totes les parts implicades i de la
resta del veïnat és el que reforça l’objectiu que
guia part de la nostra actuació a l’escola bres-
sol El Caminet del Besòs, que es basa en el
desig ser una escola oberta i integrada a l’en-
torn des del convenciment que la millor manera
d’assolir-ho és el treball interrelacionat amb els
diversos agents educatius i socials del barri. 

Dolors Cases
Directora de l’EBM El Caminet del Besòs

EBM El Caminet del Besòs
C. Quito, 2, 08030 Barcelona
Tel. 93 311 66 86 
e-mail: eei-caminet@centres.xtec.es

Per a més informació:
www.bcn.es/escolesbressol
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POL I JÚLIA, ALUMNES DE 6È DEL CEIP BARRUFET
Júlia: Durant les últimes setmanes de l’estiu, acabo enyorant tornar a
l’escola. A la nostra classe n’hem parlat i la majoria de nens i nenes
volien que continués com fins ara. També és veritat que, quan comencem
a la secundària, ens aniria molt bé tenir mes setmanes de descans durant
el curs i fer-ne menys a l’estiu, i així tens més temps lliure per preparar
exàmens o fer treballs.

Pol: A mi les vacances que tenim a l’estiu, no se’m fan llargues. Però
també és veritat que per Nadal, per exemple, se’m fan curtes. Potser,
estaria bé, fer-ne menys a l’estiu i fer-ne més durant l’hivern i la primavera.

ROSA, MESTRA DE 5È, ADELINA, MESTRA DE 6È I SÒNIA, MESTRA DE P3
DEL CEIP BARRUFET
Rosa: En aquest debat hauríem de tenir més en compte l’opinió dels nens
i nenes. L’altre dia en una reunió amb uns pares i mares, em deien que
els fills els demanen tenir un cap de setmana normal. I un cap de setma-
na normal, vol dir, per a ells, estar a casa, amb tranquil·litat i no anar
sempre amunt i avall. També s’ha parlat de mantenir les escoles obertes
fent-hi altres activitats durant les vacances. No em sembla mala idea,
però aleshores hi hauria d’haver ajuts perquè tothom pogués acollir-s’hi;
no com ara que si l’escola està oberta és perquè els pares i mares s’ho
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Arriben les vacances de Nadal i per a alguns pares i mares

comencen els problemes perquè han de treballar i no

saben què fer amb els seus fills i filles. És un exemple

dels maldecaps que moltes vegades provoca el calendari

escolar en algunes famílies. Precisament, ara que es 

parla des de l’administracíó de retocar el calendari de les

vacances escolars, hem volgut copsar l’opinió de dos

centres amb característiques i problemàtiques diferents.

Així, hem visitat el CEIP Barrufet, al districte de Sants-

Montjuïc, i l’escola bressol municipal Les Quatre Torres, 

al districte de Sant Andreu.

UN DEBAT AL VOLTANT DE 

RETOQUEM 

paguen i s’ho organitzen. Per tant, el que no ho pot pagar, no pot gaudir-
ho. I és la societat la que també ha d’oferir recursos, perquè l’espai-esco-
la ja està molt desgastat. La ciutat també ofereixi altres espais, al marge
dels centres escolars.

Adelina: Em semblaria bé que es reorganitzessin les vacances escolars,
però tenint en compte dues premisses: una, que no es faci seguint el
calendari de festes religioses. Estem en un estat laic i no podem perme-
tre que el calendari estigui marcat per les festes religioses. L’altra pre-
missa és que hem de tenir en compte les temperatures i el clima del nos-
tre país. Posar-se a les tres de la tarda, a 30 graus de temperatura, a fer
classe i que el professorat i l’alumnat estigui concentrat és bastant com-
plicat. Està clar que a l’estiu és difícil bellugar-ho pel clima i també per-
què la majoria de vacances dels pares i mares les fan a l’agost. El Nadal
ens ve marcat per ser una festa religiosa i Pasqua, també, i no sempre
cau en les mateixes dates. Si treiem una quinzena a l’estiu, a on la intro-
duïm? A vegades el segon trimestre ens queda molt llarg o molt curt,
segons on cau la Setmana Santa. El més lògic seria dir: deixem juliol i
agost de vacances i la resta dels 10 mesos els distribuïm: després d’un
mes i mig de classes, una setmana de vacances. Això seria el més òptim
pensant en els nens i nenes i el seu rendiment escolar. 

Sònia: També hem de tenir en compte que moltes vegades les vacan-
ces per als nois i noies es converteixen en una continuïtat de l’escola
però fent altres activitats. No saben què vol dir avorrir-se, i les vacances
també han de servir per això. Sempre estan fent activitats, s’ha de repo-
sar i avorrir-se per valorar altres coses. També es diu del professorat que
tenim moltes vacances i, per exemple, nosaltres el juliol l’hem d’aprofitar
per millorar la nostra formació si després volem donar una educació de
més qualitat. Per tant, no és ben bé cert això que tenim vacances tot l’estiu. 

Jo voldria demanar que aquest debat sobre la reorganització del calen-
dari escolar el féssim tota la comunitat educativa. De cop sonen campanes
i diuen que la consellera vol que l’any que ve comencem abans. És un
assumpte massa important perquè un bon dia es digui que hi ha un nou
repartiment de vacances, i no s’hagin escoltat totes les parts implicades. 

«Estem en un estat laic i no podem 
permetre que el calendari escolar estigui marcat
per les festes religioses.»
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SÒNIA I MARIA JOSÉ, MARES D’ALUMNES DEL CEIP BARRUFET
Sònia: Ens trobem amb el problema de com fem coincidir les vacances
escolars dels fills i filles amb les vacances dels pares i mares. Escurçar
les vacances a l’estiu a nosaltres ens podria anar molt bé, ja que tenim
molts problemes durant les vacances escolars. 

Maria José: Abans les vacances eren molt més fàcils d’organitzar. Els
avis i àvies es quedaven els nens o nenes, en una segona residència, o
anaven pel carrer tranquil·lament. Ara ja no es pot i, per tant, és tot molt
més complex de pensar a on poses el nen o nena durant tot l’estiu. Sí, és
clar, hi ha campus, colònies i campaments, però això és una despesa
molt alta. Cada vegada el pes de l’horari no lectiu és més important en la
vida educativa d’un nen o nena, i aquest és un factor que hem de tenir en
compte. Això pot provocar distincions entre els que tenen oportunitats
de fer altres coses i els que no. No és només repartir les vacances sinó
veure si tot aquest temps lliure és temps educatiu i, per tant, és respon-
sabilitat de la societat com hi fa front. No crec que fos bo afegir més
hores lectives als nens i nenes. 

ANNA, MATI I ÒSCAR, MARES I PARE D’ALUMNES DE L’ESCOLA BRES-
SOL MUNICIPAL LES QUATRE TORRES
Anna: Jo pateixo un horari laboral molt ampli i, a més, no tinc les matei-
xes vacances que la majoria de la gent. A l’estiu no tinc altres opcions
que deixar els fills amb amics, perquè jo sóc d’un altre país i no tinc la
meva família. Crec que el mercat laboral hauria de deixar més temps lliu-
re als pares i mares per poder estar amb els seus fills.

Òscar: Els pares i mares de les escoles bressol ens trobem que quan
tanquen els centres no tenim les alternatives que poden tenir els nois i
noies de primària i secundària: els casals d’estiu, les colònies, etc. A
nosaltres només ens queda l’àvia o l’avi. S’haurien de crear espais pels
fills i filles dels pares i mares que també treballem a l’agost, que cada
vegada som més. I en aquest sentit, en les edats de 0 a 3 anys, els pares i
mares hauríem d’impulsar activitats per cobrir les necessitats que es pro-
dueixen durant les vacances de les escoles bressol.

ÀNGELS, DIRECTORA, PILAR, NURI, ADRI, ROSER I ÀNGELS, EDUCADO-
RES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES QUATRE TORRES
Àngels: L’escola bressol municipal té un calendari de vacances diferent
dels centres de primària o secundària. Fem els mateixos dies durant les
festes de Nadal i Setmana Santa, però a l’estiu els nens i nenes poden

venir a l’escola fins a 15 de juliol, però amb un horari més reduït, de 8 del
matí a 3 de la tarda. És molt difícil que trobem un calendari i uns horaris
que s’adaptin a tothom, perquè cada vegada hi ha una desestructuració
més gran de les vacances, però crec que les escoles s’haurien d’adaptar
cada vegada més a les necessitats de la societat. I la societat i l’adminis-
tració impulsar normatives que, per exemple, donin més temps en els
permisos de maternitat o pensar en el número cada vegada més gran de
mares solteres.

Pilar: Moltes vegades es parla que els nens i nenes estiguin més hores
i més dies a la escoles. Hem pensat amb el que és bo per ells i elles? Hem
pensar si és bo que es passin deu hores al dia fent activitats? 

Nuri: És un problema amb moltes implicacions i que ve determinat pel
tipus de societat en la qual vivim. Més hores de treball, l’habitatge cada
vegada més car i, per tant, necessitem fer més hores, menys vacances,
etc. Això provoca que si tens un fill o filla quasi no el puguis veure i
necessitis portar-lo a l’escola o altres llocs, amb la despesa econòmica
que suposa. Per tant, és normal que molta gent es pregunti si val la pena
tenir un fill o filla.

Adri: És necessari una regularització del calendari escolar. Cada vega-
da està mes desfasat en relació amb les necessitats de la societat. Fins i
tot, crec que el calendari escolar s’hauria de coordinar entre cada distric-
te o barri, veient les necessitats que tenen i, sens dubte, hauríem de dei-
xar de seguir el calendari de festes que marca la religió.

Roser: A la nostra societat hi ha cada cop més gent que ha de treballar
per Nadal o Setmana Santa, sobretot la gent del comerç. Hi hauria d’ha-
ver una oferta per a aquesta gent que necessita llocs on portar els seus
fills i filles durant aquests dies, ja que no poden estar amb ells.

Àngels: Encara que patim un estiu més calorós que en altres països, no
crec que fos un problema que l’escola estigués oberta més temps durant
l’estiu. Per què no podem fer una classe de matemàtiques en una piscina
o a la platja? Crec que hem de ser més imaginatius i pensar que la ciutat
pot oferir molts espais perquè durant l’estiu els nois i noies puguin fer
activitats i, fins i tot, els propis centres haurien de tenir les portes sempre
obertes, perquè fossin aprofitats al màxim i per tot tipus de públic. 
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«S’haurien de crear espais pels fills i filles dels
pares i mares que també treballem a l’agost 
o en èpoques com el Nadal o Setmana Santa.»

LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR

LES VACANCES?
Tatiana D. Matthews
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E
n moltes ocasions, les matemàtiques en l’àmbit escolar han priorit-
zat l’estricte desenvolupament tècnic i rutinari de l’assignatura per
sobre d’altres enfocaments més interessants. Quan la matemàtica

queda reduïda a memorització, abstracció i algorísmica aleshores, inexo-
rablement, apareix l’única passió possible: la de la son. Aquest avorri-
ment acostuma a ser compartit pels deixebles i pels mestres, deixant un
llegat catastròfic com és una actitud negativa vers la pròpia formació
matemàtica al llarg de la vida. 

Conscients, doncs, que la manera d’entrar a les “primeres” matemàti-
ques és un fet educativament transcendent, tant des del punt de vista
cognitiu com afectiu, ens agradaria contribuir a incentivar el desenvolu-
pament d’una autèntica passió matemàtica escolar tot analitzant tres
estratègies clau que la poden fer possible. 

La passió matemàtica ha de partir de l’interès per allò que s’aprèn, cui-
dant molt la motivació per estudiar matemàtiques i assumint el professo-
rat una actitud oberta a la innovació. El “que fem” mereix una resposta
contundent: ensenyar i aprendre a pensar matemàticament. Això és molt
important, ja que trenca l’enfocament tradicional dels programes de con-
tinguts i permet centrar l’atenció en el treball, el que s’anomenen “les
grans idees matemàtiques”. Tècnicament, això hauria d’afavorir una evo-
lució curricular on es plantegessin les grans “competències matemàti-
ques” a assolir en cada moment i decidir, en funció d’elles, quins seran
tots els continguts que millor possibilitin l’adquisició efectiva de la com-
petència corresponent. 

Aquest procés pot donar peu a una tria interessant d’exemples actuals
i d’aplicacions a la vida quotidiana, a un ús renovat i eficient de les tecno-
logies, a una selecció suggestiva de jocs i problemes lúdics, etc. La pro-
gramació curricular a Holanda o Dinamarca són exemples referencials. La
proposta americana de l’associació més gran al món de professors de
matemàtiques —la NCTM— també va en aquesta línia. 
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Poden ser apassionants les matemàtiques? 

Aquesta és la pregunta a la qual el matemàtic Claudi

Alsina va respondre: “Han de ser-ho”. L’autor de l’article

reivindica l’apassionament per les matemàtiques i

reclama un compromís de tot el professorat per acabar

amb l’associació entre els números i l’avorriment. Així,

doncs, deixem-nos seduir per les matemàtiques i

convertim-les en una passió dins de les escoles.

ESTRATÈGIES AFECTIVES
La passió matemàtica s’ha de veure afavorida també pel “com ho fem”.
En la didàctica de les matemàtiques els detalls compten i les estratègies
per atreure afectivament l’alumnat són molt importants. No és el mateix
veure caixes que fer-ne. No és el mateix tenir políedres de sobretaula que
políedres gegants al pati on podem entrar i sortir. No és el mateix fer
trencats tallant pastissos i menjar-se els resultats que dibuixar pastissos
teòrics. No és el mateix dir les taules aritmètiques de memòria que can-
tar-les amb una música actual i amb un ritme atractiu.

Fa uns quants mesos, vaig coordinar amb Anne Watson (de la Universi-
tat d’Oxford) dins el Congrés Internacional d’Educació Matemàtica
(ICME-10) la secció de formes innovadores d’ensenyar matemàtiques.
Vam poder veure com a molts llocs del món s’estan fent experiències
bellíssimes per innovar en les formes de fer classe i per crear noves dinà-
miques participatives i cooperatives, i que es dedica un gran esforç per
fer aproximacions més interdisciplinàries a les matemàtiques escolars:
interaccionant amb llengües (matemàtiques en anglès), amb plàstica
(matemàtiques i art) o amb música (matemàtiques i cançons). 

Avui, la tradicional divisió de l’aprenentatge per matèries hauria de
trencar-se —en l’àmbit escolar— per tal de fer aproximacions més inte-
gradores o, com a mínim, donar peu a propostes de treball on s’articulin
coneixements diversos i destreses diferents. Per exemple, s’han fet
experiències estimulants com ara, podríem dir-ne, introduir “l’esperit de
la recerca” a l’escola; és a dir, iniciar al gust pel descobriment, la qual
cosa implica una revisió a fons del paper del professorat —perdre magis-
tralitat i “guiar” els estudiants representa, de fet, una dedicació profes-
sional molt més àmplia.

Si creiem, seguint George Pólya, que “ensenyar matemàtiques és aju-
dar que els estudiants les descobreixin per si mateixos”, aleshores la
captació de passions matemàtiques encara serà més gran, ja que l’alum-
nat passarà de ser passiu a ser protagonista, guanyant en realisme i
també en il·lusió. Vet aquí un exemple: “planejar” un viatge de fi de curs,
unes colònies, una excursió o una visita és una oportunitat magnífica per
“viure” moltes matemàtiques: cercar informació en paper o a Internet
sobre horaris, sobre preus i sobre alternatives; prendre decisions raona-
bles (camins més curts, més barats, etc.); treballar horaris; documentar-
se; entendre els mapes corresponents; organitzar la logística... I alesho-
res cal fer la sortida!

«Quan la matemàtica queda reduïda 
a memorització apareix aleshores l’única
passió possible: la de la son.»

LA PASSIÓ
MATEMÀTICA
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EMOCIONAR-SE I EMOCIONAR
La passió matemàtica ha de ser transmesa i, aleshores, compartida pels
escolars i el professorat, però la transmissió és una responsabilitat inelu-
dible d’aquests darrers. La passió es transmet i és contagiosa, i sols els i
les mestres tenen la possibilitat de fer palesa la seva impagable “excita-
ció” davant de les matemàtiques. El nostre ofici d’educadors pot trobar
avui mitjans extraordinaris per fer una bona tasca (llibres, materials,
Internet, museus, etc.), però el gran valor afegit que podem aportar
nosaltres i que no serà mai substituïble tecnològicament és, precisa-
ment, aquesta capacitat humana d’emocionar-se i emocionar, de transpi-
rar il·lusió, de projectar interès, de captivar els deixebles amb sorpreses.
Actuem apassionadament i s’apassionaran. 

Potser en el nostre temps, quan molts temes educatius queden diluïts
en col·lectius anònims, reivindicar aquest mestratge apassionat de les
matemàtiques pot semblar estrany. Però ara és, més que mai, el temps
per recuperar aquesta dimensió tan nostra de ser, a la vegada, motors i
agents de canvi, o recordar el que deia aquest vell aforisme: “la tasca
docent és obrir una porta, donar una mà i tocar un cor”. 

Resumint, defensem el cultiu actiu de la passió matemàtica escolar
sobre la base de la recepta màgica de saber combinar a la vegada temes
interessants, dinàmiques incentivadores i unes actituds entusiastes i
seductores del professorat mateix.

Som del tot conscients dels molts problemes que sempre acompanyen
l’educació. Tot el que aquí hem comentat no és pas fruit d’una aproxima-
ció ingènua a una escolarització “ideal”. Tots els nens i nenes mereixen
tenir l’oportunitat d’apassionar-se matemàticament. En el món que
vivim l’actitud positiva vers el món quantitatiu i tecnològic, i la capaci-
tat d’anar dominant aquest món canviant al llarg de la vida constitui-
ran, sens dubte, un factor determinant d’èxit. No és, doncs, cercar
una passió de “divertiment”, sinó assegurar una seriosa preparació
per optar a ser, també des de les matemàtiques, competents, flexi-
bles i engrescadors. 

Tot el que hem defensat és compartit per molta gent arreu que
creu en la innovació com una forma de viure l’ensenyament i creu fer-
mament en unes matemàtiques emocionants. El meu lema de sempre
és: “les matemàtiques rigoroses es fan amb el cap, les matemàtiques boni-
ques s’ensenyen amb el cor”. Tots i totes, ho podem compartir. 

«La tradicional divisió de l’aprenentatge 
per matèries hauria de trencar-se per tal 
de fer aproximacions més integradores.»

Webs:
www.upc.edu/ea-smi/personal/claudi/index.html
www.cut-the-knot.org/content.html
www.edu365.com
www.nctm.org
www.songsforteaching.com 
www.fi.uu.nl 
www.mathunion.org/ICMI
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AMICS DE 
LA MASSANA
UN LLOC DE TROBADA DELS AMANTS 

DE L’ART I EL DISSENY 

L’Associació d’Amics de la Massana

és una entitat que ha estat

constituïda a partir de les

inquietuds i de la iniciativa 

d’un grup d’exalumnes i de

persones vinculades i simpatitzants

d’aquesta singular institució 

docent de la ciutat de Barcelona,

que fa ben poc va celebrar 

el seu 75è aniversari.

E l tret de sortida de l’associació va ser el
passat mes de maig, en una festa que va
comptar amb la presentació de la nostra

entitat per part de Peret, dissenyador i exa-
lumne de l’escola Massana, i president de l’as-
sociació. Des d’aleshores, ja comptem amb
quasi 100 socis i ja hem participat en actes sin-
gulars de la ciutat com el Fòrum de les Cultu-
res. L’associació va signar un conveni amb el
Fòrum 2004 per a la realització de tres concur-
sos destinats a l’alumnat de la Massana i l’esco-
la Llotja. Van ser els concursos per al disseny del
got, per al disseny d’un objecte regal i per la cre-
ació d’una imatge per a l’estampació tèxtil. 

I és que l’Associació d’Amics de la Massana
té el desig d’esdevenir un lloc de trobada per a
tots aquells i aquelles que participen de l’es-
perit fundacional i dels ideals programàtics i
pedagògics de l’escola Massana, els quals
tenen com a objectiu primordial oferir la possi-
bilitat de formació a adolescents, joves i per-
sones adultes interessades en les pràctiques
artístiques i el disseny.

ELS OBJECTIUS
Els objectius de l’associació són diversos:

· Establir plataformes de debat sobre el
paper d’artistes i de dissenyadors.

· Constituir un lloc de trobada i intercanvi
entre l’interior i l’exterior de l’escola, promo-
cionant actes culturals, conferències, semina-
ris i exposicions.

· Organitzar premis i certàmens sobre diver-
ses branques de la creació plàstica.

· Donar suport als creadors emergents.
· Dissenyar alternatives imaginatives per a la

incorporació dels joves en l’àmbit professional.
· Donar ajuts per a projectes d’investigació

i recerca.
· Generar i distribuir publicacions a l’entorn

dels objectius i les activitats de l’escola Massana.

«Una plataforma que generi 
i vehiculi iniciatives i accions
que ajudin a qualificar l’acció
pedagògica de l’escola.»

· Estimular i col·laborar en les relacions
entre l’escola Massana i diverses empreses i
institucions relacionades i interessades en les
produccions d’art, oficis artístics i disseny.

L’Associació d’Amics de la Massana vol ser
una plataforma que generi i vehiculi iniciatives
i accions que ajudin a qualificar l’acció
pedagògica de l’escola i també estendre i mate-
rialitzar els valors culturals i les potencialitats
que tenen l’art, el disseny i els oficis artístics
com a instruments enriquidors de la sensibilitat i
de millora de la vida social i de l’entorn artificial.

Vam engegar l’associació amb una clara
voluntat de ser un suport actiu de la pròpia
escola i també un espai de reflexió i de recerca
en l’àmbit de l’art i el disseny.

ELS BENEFICIS
Ser “amic de la Massana” permet rebre pun-
tualment la informació de les activitats de l’es-
cola Massana i participar en tots els actes cul-
turals programats pel centre. A més, es pot
gaudir de descomptes en les publicacions de
la Massana i tenir accés a la seva biblioteca; i
descomptes en la compra de localitats a diver-
ses entitats culturals i museístiques de la ciu-
tat. Per últim, els amics i amigues rebem cada
any l’obsequi d’autor produït per l’escola. 

Associació d’Amics de la Massana
amics@escolamassana.es

Per a més informació:
www.escolamassana.es
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Sempre heu recordat que el pitjor moment
de la vostra vida va ser el patiment durant 
la Guerra Civil i, en canvi, el millor moment ha
estat l’oportunitat de tenir uns grans mestres.

Sempre he dit que he tingut tres grans mes-
tres que, per ordre cronològic, van ser Ferran
Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar.
Recordo que un amic meu em deia que era
escandalós que jo parlés que havia tingut tres
grans mestres en una època en la qual la majo-
ria de catalans i espanyols no n’havien tingut
ni un. Però és veritat que he estat una persona
molt afortunada i aquest contacte humà que
vaig tenir amb aquestes persones no va ser el
típic del professor a la tarima i l’estudiant,
sinó un contacte molt més proper i que va ser
molt important en la meva formació.

Com es va produir el primer contacte amb
l’historiador francès Pierre Vilar?

El contacte es produeix quan vaig anar a
finals dels anys cinquanta a la Universitat de
Liverpool. Estava investigant el tema de les
desamortitzacions del segle XIX i em vaig posar
en contacte amb Vicens Vives, però ell va dir
que no era la persona més indicada per ajudar-
me en aquest estudi. Aleshores em va aconse-
llar que escrigués una carta a Pierre Vilar,
dient-li que era deixeble de Vicens Vives i que
ell em podria ajudar en aquest estudi. En
Pierre Vilar em contestà amb una carta
esplèndida que jo encara conservo, que de
fet és com una lliçó de mètode i de com havia
de realitzar el meu estudi. Vaig aprofitar
aquesta oportunitat i vaig anar a veure’l a
París. Ho vaig fer moltes vegades més, ja que
en l’època de la clandestinitat anava a la
capital francesa amb certa freqüència. Això
em va permetre coneixer-lo a ell i a la seva

«Els que diuen que la història
ha arribat al seu final són 
els que tenen el poder 
i volen que tot continuï igual.»

El trobem assegut al seu despatx

del bonic edifici de les Aigües de la

Universitat Pompeu Fabra, rodejat

de llibres i papers i amb el sol que li

entra per l’esquena. Josep Fontana

és un dels historiadors més

reconeguts del nostre país i amb ell

hem repassat la seva trajectòria 

i les seves conviccions en

l’ensenyament de la història. 

I ho hem fet amb la referència

fonamental de Pierre Vilar,

l’historiador francès al qual

Barcelona va retre un homenatge 

fa uns mesos. 

"LA HISTÒRIA NO ÉS 
UNA MEMORITZACIÓ 
DE DADES"
JOSEP FONTANA ENS PARLA DE PIERRE VILAR 

I DE L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA
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Fotografies: Cristina Pedrazzini

dona, i iniciar una relació que va continuar
quan Pierre venia a Barcelona. 

Mai va ser una persona distant. De seguida
vam veure que teníem molts punts de contacte
en la forma d’entendre el món. Ell era una perso-
na molt cordial i accessible i, a més, un gran con-
versador, així que tot va ser molt fàcil. I he de dir
que la majoria del temps no parlàvem de llibres
d’història, sinó que parlàvem molt més del que
passava en el món i intercanviàvem opinions
sobre temes d’actualitat.

D’on ve la gran atracció que Pierre Vilar sen-
tia per Catalunya i Barcelona?

La primera vegada que Pierre Vilar ve a Bar-
celona és per desenvolupar un tema d’estudi
que li mana un dels seus professors, que era
explicar el miracle de l’aparició d’un focus
industrial en una zona que no tenia matèries
primeres ni les condicions físiques que li són
apropiades a una zona d’aquest tipus. Ell ve a
estudiar aquest tema, però es troba en aquella
època amb un període molt excitant de la nos-
tra història com va ser la proclamació de la
república, el 14 d’abril de 1931, a la plaça de
Sant Jaume. Comença a conèixer gent d’aquí
que l’introdueix en la cultura catalana i a sentir
una atracció i un interès per aquest país que,
després, en la mesura que el seu objecte d’es-
tudi acaba sent Catalunya, s’aprofundeix molt
més. Ell acaba tenint una simpatia molt gran
per la gent i la cultura d’aquest país ja que
també va patir l’època del franquisme i el sofri-
ment que va suposar per a tanta gent. I, és clar,
ell després va acollir molta gent a casa seva de
París que era perseguida pel franquisme per
ser d’esquerres i catalanista.

Vostè sempre ha elogiat el compromís i l’acti-
tud contracorrent de la trajectòria de Pierre Vilar.

El compromís jo el començo a aprendre de
Vicens Vives, ja que ell deia que el nostre tre-
ball d’historiadors tenia implicacions cíviques
o polítiques, que és el mateix, i en conseqüèn-
cia treballes per un país. I el trànsit a Vilar es
un trànsit molt fàcil, perquè tots els meus mes-
tres eren persones compromeses. També ho
era Soldevila. Tots eren conscients que com a
historiadors treballem per ajudar la gent i, en
el terreny acadèmic, Vilar va fer la seva feina
segons les seves conviccions, sense seguir cap
moda ni preocupat per la fama. Hem de tenir
en compte que ell era francès i decidir-se per
estudiar Catalunya no era gaire ben vist en un

país tan centralista com França, on estudiar
temes relacionats amb el nacionalisme era anar
a contracorrent. 

I quin va ser el llegat que ens va deixar
Pierre Vilar?

Ens va deixar molts llegats. Entre ells les
lliçons de mètode, que qualsevol aprenent
d’historiador ha de tenir com a primeres lectu-
res. Però a nivell de la nostra història, jo sos-
tinc que Vilar ens ensenya a recuperar una
història de Catalunya, per dir-ho d’alguna
manera, sencera. Acaba amb el trencament
tradicional, ja que Vilar investiga què hi ha
entre la crisi de la baixa edat mitjana i el des-
vetllament econòmic i industrial del segle
XVIII, i troba aquestes altres forces que nor-
malment no apareixien. Ens ensenya a mirar
d’una altra manera la història de Catalunya. 

En quin moment es troba la història, ara
que alguns diuen que la història ha arribat al
seu final?

Això ho diuen els que tenen el poder i volen
que tot continuï com fins ara. La història és
massa complexa com per donar una visió
massa unitària. Podríem dir que en el terreny
de la història purament acadèmica hi ha un
excés de plantejaments que escapen del con-
tacte amb la realitat, hi ha un discurs excessi-
vament llibresc, que tracta de llibres i de teo-
ries, i molta desconnexió amb la realitat. Els
governs i els polítics són conscients de la
importància que té la història com a element
de conscienciació. Per exemple, en l’actualitat
estem vivint una batalla per la fabricació d’una
història d’Espanya integrista i excloent. És
possible que hagi canviat el govern, que té un
tarannà diferent, però, per exemple, l’Acadèmia
de la Història no ha canviat. I el cas de l’arxiu de
Salamanca és un exemple evident del problema
que està passant. 

I quina història s’hauria d’ensenyar a les
escoles?

En primer lloc, hem de tenir clar que la
història segueix aixecant molt interès. Ho
podem veure en la gran quantitat de literatura
històrica que s’està editant amb èxit o, fins i
tot, en les pel·lícules de caràcter històric. Tot
depèn de com es dóna aquesta matèria a les
escoles. Durant molt temps s’ha volgut que la
història fos una memorització de dades, suc-
cessos i fets. Això només serveix per anar a un
concurs televisiu. Aquest és el problema. S’ha
d’ensenyar una història que toqui la realitat.
Que l’alumnat entengui que la història es pre-
ocupa dels problemes quotidians que tenen
els homes i les dones. I fer entendre a l’estu-
diant que ha de pensar pel seu compte, que
davant d’uns fets s’ha de preguntar per què
van succeir i de quina altra manera haguessin
pogut passar.

«Vilar va fer la seva feina
segons les seves conviccions,
sense seguir cap moda ni
preocupat per la fama.»

Josep Fontana Lázaro

Vaig néixer el 1931 a Barcelona i sóc
catedràtic d’Història i Institucions Econòmi-
ques de la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona. També em vaig llicenciar en Filosofia i
Lletres (secció Història) per la Universitat de
Barcelona l’any 1956, per la qual també sóc
Doctor en Història. Em considero alumne de
Vicens Vives i Ferran Soldevila, i les meves
principals línies d’investigació han estat la
història econòmica, la història espanyola del
segle XIX i la història de la hisenda.

Em considero un gran admirador d’E. P.
Thompson, Pierre Vilar, Gramsci i Walter
Benjamin. Durant 10 anys, vaig ser director
de l’Institut d’Història Jaume Vicens Vives i
he col·laborat a les revistes d’història Recer-
ques i l’Avenç.

Un desig que no ha complert.
Tots aquells llibres que encara no he pogut
escriure.
Un que sí.
Haver tingut una vida amb moltes satisfac-
cions.
Què col·lecciona?
Llibres, no sé ni els que tinc.
Una virtut seva.
Sóc molt treballador.
Què li fa por?
La irracionalitat i el prejudici.
Un consell que li han donat i vol compartir
Curiosament, me’l va donar un home que
anava begut i m’explicava la seva vida. Em
va dir que per anar d’un lloc a l’altre el millor
és la línia recta i això per a un historiador és
molt important.

Per a vostè, la història...
De quin color és? Dels colors de la 

bandera de la pau.
Quin dia de la setmana? El diumenge.
Quina estació de l’any? La primavera.

Quin menjar? Seria un menú 
molt llarg.

Quin arbre? Una alzina.
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UNA EINA PER FER EDUCACIÓ AMBIENTAL 

A LES ESCOLES

La publicació Adoptem la ciutat

recull el fruit d’un projecte

d’educació ambiental en l’entorn

urbà, desenvolupat l’any 1998 

pels ajuntaments de Roma i de

Barcelona amb la col·laboració 

de l’entitat Legambiente i el suport

de la Direcció General XI de la Unió

Europea. Ara ha estat reeditat per

l’Institut d’Educació de

l’Ajuntament de Barcelona,

convenientment revisat, actualitzat

i completat, amb el convenciment

que serà útil a les escoles 

de la ciutat, especialment 

a aquelles que desenvolupen la

seva Agenda 21 escolar.

L’
organització i les problemàtiques
ambientals urbanes són un tema de
reflexió per a molts especialistes i per

a les administracions de les ciutats, i de preo-
cupació per al conjunt de la societat, així com
objecte d’estudi a les escoles des de fa molt
de temps. Tot i que moltes ciutats tenen un
interès evident per solucionar els problemes i,
des de fa molts anys, prenen mesures de millo-
ra, hi ha, encara, moltes qüestions que preocu-
pen, com poden ser l’ús racional dels recursos
naturals, el consum desproporcionat d’ener-
gia, la quantitat de barreres arquitectòniques
que afecten un nombre important de població,
els diferents tipus de contaminació produïda
per l’augment progressiu del transport privat,
les diferents qualitats de vida dels ciutadans...

Estem d’acord que per resoldre els proble-
mes de les ciutats és necessari que conflueixin
tota una sèrie de factors: polítics, econòmics,
culturals i també educatius, perquè tenim la
certesa que, a més dels canvis en la gestió de
les ciutats, és imprescindible desenvolupar en
la infantesa i en la joventut un coneixement
profund de la ciutat i del paper dels ciutadans i
ciutadanes en la prevenció i solució de les
seves problemàtiques. 

I si bé l’escola no és pas l’únic agent edu-
catiu que influeix en l’educació dels infants,

ADOPTEM LA CIUTAT

és ben cert que té un paper fonamental en la
formació d’una nova ètica ambiental i que ha
d’ajudar l’alumnat a apropiar-se d’un espai
que, de vegades, no sent com a propi.
“Adoptar la ciutat” vol dir, justament, això:
fer-nos-la nostra, sentir que ens pertany i en
som responsables. Tots els ciutadans i ciuta-
danes, petits i grans, hem d’“adoptar” la ciu-
tat si volem aconseguir que sigui cada cop
més habitable i més sostenible.

ELS CONTINGUTS DE LA PROPOSTA
El llibret va dirigit a nois i noies d’edats com-
preses entre els vuit i els dotze anys i al seu
professorat. Després d’una part introductòria
amb consideracions que poden ajudar el pro-
fessorat a comprendre els plantejaments teò-
rics de la proposta i a trobar suggeriments per
a la seva contextualització, conté una segona
part, titulada “Ecopolis”, on s’analitzen alguns
dels principals problemes ambientals de la
ciutat i on es desenvolupen set aspectes.
Aquests temes serveixen de títol per als capí-
tols de la tercera part, que contenen les pro-
postes d’activitats. Són els següents:

Moure’s per la ciutat. El transport privat, el
transport públic i els mitjans de desplaçament
“nets”; els seus efectes sobre la salut i la qua-
litat de vida de les persones.

Animals a la ciutat. El paper dels animals
als ecosistemes urbans; avantatges i inconve-
nients relacionats amb la seva presència.

El verd a la ciutat. La vegetació urbana i les
seves funcions; relació entre el verd, la ciutat i
la ciutadania.

«Adoptar la ciutat vol dir,
justament, això: fer-nos-la
nostra, sentir que ens pertany
i en som responsables.»
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Edificis i espais urbans. El patrimoni històric
i cultural de la ciutat com a marc de vida i signe
d’identitat.

L’energia. Fonts d’energia tradicionals i
alternatives; ús i estalvi energètic en termes
ecològics.

Els residus. Impacte dels residus sobre el
medi i la salut de les persones; relació entre el
consum de recursos i la producció de residus;
tractament dels residus sòlids urbans.

El soroll a la ciutat. Causes i conseqüèn-
cies dels sorolls. Impacte del soroll sobre
les persones.

Les activitats proposades pretenen ajudar
l’alumnat a:

– Prendre consciència i adquirir una com-
prensió bàsica sobre l’ambient urbà i els pro-
blemes ambientals de la ciutat, així com sobre
la responsabilitat i el rol crític i participatiu
que els incumbeix.

– Adquirir valors socials i interès per la quali-
tat de l’ambient urbà que els animi a participar
activament en la seva protecció i millora, i en la
utilització i gestió dels recursos de manera
racional i respectuosa.

– Adquirir les competències necessàries per
a la resolució dels problemes ambientals vin-
culats a la seva ciutat.

– Avaluar les accions en funció de diferents
variables.

Les propostes d’activitats es presenten
agrupades segons els seus propòsits, sota els
subtítols “Abans de començar”, “Aproximar-
nos al tema”, “Investigar, comunicar i actuar”.
Aquests subtítols ja ens donen una idea ben
precisa de quin és el procés de treball sugge-
rit. De fet, tot i que l’estructura i la redacció de
les activitats és prou plàstica perquè el profes-
sorat les pugui adequar a diferents contextos i
plantejaments educatius, a tall d’exemple es
proposen dues possibles vies d’organització,
que pensem que poden resultar molt útils al
professorat menys experimentat en metodolo-
gies d’educació ambiental. 

La primera consisteix a seleccionar un tema,
per exemple els residus, i suggerir a l’alumnat la
realització de totes o d’algunes de les activitats
proposades en aquest capítol. La segona alter-
nativa és començar per identificar un problema
ambiental a la ciutat i organitzar un itinerari
didàctic que condueixi a la selecció de continguts
i activitats presents en els diferents capítols. 

EL COMPROMÍS CIUTADÀ 
PER LA SOSTENIBILITAT
Una de les primeres passes que els barcelonins
i barcelonines hem fet en el camí de responsa-
bilitzar-nos de l’esdevenir de la nostra ciutat ha
estat assumir el Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat. En aquest document, destil·lat de
les aportacions de milers de ciutadans i ciuta-
danes que van participar activament en el pro-
cés d’elaboració de l’Agenda 21 de Barcelona,
s’expressen els objectius que col·lectivament
volem assolir per una ciutat més habitable i
més sostenible. No per casualitat aquests coin-
cideixen en bona part amb les propostes de tre-
ball de la guia didàctica que presentem: fer lloc
a la natura dins la ciutat; adquirir bons hàbits
quotidians d’estalvi d’aigua, d’energia i de
paper; aprendre a consumir de manera respon-
sable; evitar al màxim els residus i gestionar bé
les escombraries inevitables; contribuir a tenir
un entorn més net, endreçat i agradable, i
esforçar-nos a ser amistosos i acollidors... 

Tenim molta feina a fer, certament. I no hi ha
dubte que una tasca fonamental en aquest pro-
cés de canvi és la que desenvolupen els centres
educatius en termes de capacitació personal i
d’enfortiment de la motivació per a l’acció. Adop-
tem la ciutat és una eina més, que desitgem que
sigui molt útil a la comunitat educativa. 

Teresa Franquesa i Hilda Weissmann
Coautores del projecte 

Per a més informació:
www.bcn.es/agenda21
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«Prendre consciència i adquirir
una comprensió bàsica sobre
l’ambient urbà i els problemes
ambientals de la ciutat.»

Tots els centres educatius de la ciutat poden
obtenir la publicació Adoptem la ciutat de
franc al Centre de Recursos Barcelona Sosteni-
ble. Cal reservar-la a recursos@mail.bcn.es
indicant el nom del centre i passar-la a recollir
posteriorment (c/ Nil Fabra, 20).

À
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ENQUESTA SOBRE L’ACOLLIMENT INICIAL ALS CENTRES

La Comissió d’Escolarització i Immigració del Consell

Escolar Municipal es va proposar conèixer l’acolliment

que els centres fan a les famílies que hi accedeixen per

primera vegada. Amb aquest objectiu es va realitzar, a

finals del curs 2003-2004, una enquesta en els centres

públics de la ciutat. Aquí podeu trobar-ne les dades més

interessants.

A la ciutat de Barcelona el curs 2003-2004 hi havia 158 centres
docents públics d’educació infantil i primària i 72 instituts d’ense-
nyament secundari,* el 86% dels quals han contestat l’enquesta.

Els resultats donen que la majoria de centres docents de la ciutat han
elaborat i disposen d’un pla per facilitar l’acollida i escolarització de l’a-
lumnat que s’hi incorpora de bell nou. Aquest pla forma part del Projecte
educatiu del centre i respon majoritàriament els principis i valors de l’e-
ducació intercultural. El pla d’acollida preveu un apartat específic per a
l’acolliment de l’alumnat en quasi la totalitat dels centres i un altre per a
l’acolliment de les famílies no tan generalitzat i amb difèrencies entre els
centres de primària i el de secundària.

Una altra dada significativa és la presència de membres del Consell
Escolar de Centre de procedència estrangera. Aquests membres pertan-
yen al sector de pares i mares i/o a l’AMPA en els CEIP (20%), i al sector
de pares i mares i també de l’alumnat en els IES (27%). Aquesta repre-
sentació és desigual si es considera per districtes, Ciutat Vella és on hi ha
presència de membres de procedència estrangera i aquesta és molt baixa
a l’Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. 

EL PRIMER CONTACTE AMB LA FAMÍLIA
Atès que el Consell Escolar Municipal vol aprofundir sobre l’acolliment
que reben les famílies quan s’adrecen als centres per escolaritzar els
seus fills i filles, l’enquesta feia referència bàsicament a les qüestions
familiars. Tant els centres d’educació infantil i primària com els centres de
secundària obligatòria tenen un primer contacte individual amb la família.

El 93% dels centres d’educació infantil i primària manifesten que tenen
un primer contacte amb la família abans del període de preinscripció.
També el tenen un 90% dels centres (120) en el cas de l’alumnat que es
matricula al llarg del curs (matrícula viva). En el moment de la matricula-
ció, hi ha un 87% de centres (116 ) que tenen contacte amb les famílies. 

Un 75% dels centres (36) tenen el primer contacte abans del període
de preinscripció. Un 85% dels IES (41) tenen contacte amb la família en
el moment de la matriculació. També en tenen un 83% dels centres (40)
en el cas de l’alumnat que es matricula al llarg del curs (matrícula viva). 

En aquesta primera entrevista inicial amb la família en el moment de la
matrícula, la pràctica totalitat dels centres tenen com a objectiu obtenir
informació sobre la situació de l’alumne i de la família. La informació que
s’ha obtingut fa referència a la que ha de figurar a l’arxiu de l’alumnat i
que es recull en un registre acumulatiu de dades (RADA).

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
En l’entrevista individual que els centres mantenen amb les famílies, es
dóna una informació sistematitzada sobre el centre al 85% dels CEIP i el
69% dels IES, i aquestes dades baixen al 53% dels CEIP i el 47% dels IES
quan ens referim a la informació sistematitzada que es dóna sobre el sis-
tema educatiu. 

La majoria de centres realitzen una reunió general de totes les famílies
a l’inici de curs, en la qual informen sobre l’escola. També informen sobre
el sistema educatiu en el 53% dels CEIP i el 78% del IES. Només un 35%
dels CEIP i un 22% dels IES manifesten utilitzar d’altres mètodes per
informar sobre el centre i/o el sistema educatiu a les famílies estrangeres. 

El 55% dels CEIP (74 centres) i el 29% dels IES (15 centres) diuen tenir
material propi (fullet, dossier, circular, instruccions...) adreçat a les famí-
lies estrangeres. Aquests materials es publiquen en diferents llengües.

La pràctica totalitat de centres han previst una jornada de portes ober-
tes abans del període de preinscripció. A la pregunta sobre si “es convida
la família a visitar el centre si no ha assistit a la jornada de portes ober-
tes, o si el contacte amb el centre és posterior”, responen afirmativament
el 85% dels CEIP i el 75% dels IES. 

A la pregunta sobre si “es convida a la família a visitar el centre abans
del primer dia de classe del seu fill o filla”, el 76% dels CEIP i el 41% dels
IES responen afirmativament.

SOBRE ELS ITINERARIS ESCOLARS
Es va preguntar als CEIP si “es fa alguna acció específica cap a les famílies
de les escoles bressol”, i van contestar afirmativament 74 centres, el 54%. 

D’aquests 74 centres, 49 (66%) fan documentació escrita específica, 18 (24%)
fan una jornada específica, i 39 (53%) fan una reunió informativa.

Als IES, s’ha preguntat si “es fa alguna acció específica cap a les famílies
dels centres de primària adscrits” i han respost afirmativament en   46 cen-
tres (90%). D’aquests, 44 centres (96%) fan una reunió informativa, 32 (70%)
fan una jornada específica, i 30 (65%), tenen documentació específica. 

SOBRE LES AMPA
El 92% dels CEIP (125 centres) i el 96% dels IES (49 centres) que tenen
Pla d’acollida tenen també Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 

En aquests centres, a la pregunta sobre si “està previst un contacte de
l’AMPA amb la família” responen afirmativament el 62% dels CEIP (78
centres) i el 47% dels IES (23 centres). Tant als CEIP com als IES, de
manera generalitzada, l’AMPA és present si es fa una reunió general con-
vocada pel centre i explica les seves funcions i activitats. 

A la pregunta de si “hi ha contacte amb les AMPA de les escoles bres-
sol o infantils”, 32 centres (26%) responen afirmativament que és l’AMPA
qui realitza el contacte. En el cas dels IES, 29 centres (59%) tenen con-
tacte amb les AMPA dels centres de primària adscrits.

En el 94% de les escoles de primària (118) i en el 92% de les de secundà-
ria (45) que tenen AMPA, hi ha famílies estrangeres que en són sòcies. 

Secretaria del CEM
cem@mail.bcn.es

Per a més informació: www.bcn.es/cem/

*Només s’han estimat els centres que imparteixen ESO i batxillerat, o formació professional, que són 59 IES; i s’han
descartat aquells en els quals no figuren pares i mares als Consells Escolars dels centres.

L’ACOLLIDA A LES
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UNA BONA PRÀCTICA AL DISTRICTE 
DE SARRIÀ-SANT GERVASI

El Consell Escolar Municipal del Districte de Sarrià–Sant Gervasi va for-
mar la Comissió d’Immigració perquè treballés durant el curs 2003-
2004 sobre els aspectes que afecten l’arribada de l’alumnat nouvin-
gut. Tot i que no és un districte on les seves escoles rebin massivament
alumnat de població nouvinguda, teníem com a punt de referència el
CEIP Poeta Foix, l’única escola pública de primària de Sant Gervasi,
que rep el 92% de l’alumnat que entra en matrícula viva del districte i
que, en aquests moments, té més del 30% d’alumnat nouvingut sobre
un total de 355 nens i nenes. 

Des d’un primer moment la Comissió va treballar sobre la idea d’un
pla d’acollida integral que donés solució a les inquietuds quotidianes
d’una família que arriba a un entorn laboral, social i cultural molt dife-
rent al que estava acostumat. Els petits problemes diaris, per simples
que semblin, poden afectar greument la integració d’aquestes famí-
lies. Tenen dubtes i no saben a qui dirigir-se i, per tant, es tanquen i
això afecta directament la seva integració a la comunitat educativa, on
tenen molt a dir. 

I qui es podia fer càrrec d’un projecte que assolís aquesta integració
global? Sens dubte, el consell escolar de cada centre. Sota la seva
tutela es desenvoluparà el projecte que consta de les fases següents:

1. Constitució d’una comissió d’acollida dels consells escolars dels
centres educatius formada principalment per un membre de l’equip
directiu, pares i mares i el/la conserge del centre, amb el recolzament
dels Serveis Socials del districte. La metodologia de treball d’aquesta
comissió la decidirà el propi consell escolar en funció de les necessi-
tats concretes de cada centre.

2. Elaboració d’un tríptic on constin els serveis bàsics que una famí-
lia nouvinguda ha de conèixer per la seva integració en la nostra comu-
nitat. Aquest tríptic serà facilitat pels serveis del districte a les comis-
sions d’acollida perquè puguin exercir d’orientadors davant d’una
demanda o necessitat expressada. La funció dels integrants de la
comissió és informar de l’existència dels serveis, per donar pas que els
professionals de cada sector informin de cada dubte expressat. La
Guia de recursos i serveis per a nouvinguts consta dels següents blocs
temàtics: Atenció específica a l’immigrant, Atenció social, Salut, Edu-
cació, Formació, Ocupació, Espais de participació i trobada, Associa-
cions i entitats

3. Els integrants de la comissió d’acollida rebran una sessió formati-
va on s’explicarà amb detall els serveis que figuren al tríptic a fi i efec-
te de donar la informació de forma adequada.

4. La comissió d’immigració farà un seguiment de les actuacions de
les comissions d’acollida per tal de valorar les actuacions, a fi i efecte
de millorar-les i contrastar diferents experiències.

La comissió està convençuda que la plena integració social de les
famílies suposarà un gran pas que facilitarà la participació dels nou-
vinguts en la vida activa de l’escola i la conseqüent repercussió en tots
els àmbits. 

Comissió d’Immigració del Consell Escolar Municipal 
de Sarrià – Sant Gervasi.

FAMILIES
RESUM DELS PRINCIPALS INDICADORS

DADES GENERALS CEIP IES

N. centres 158 59

N. centres amb resposta 136 51

Centres que tenen pla d’acollida Centres Centres

136 86% 51 86%

El pla d’acollida forma part del Centres Centres

projecte educatiu del centre 116 85% 41 80%

Els plans d’acollida Alumnat Famílies Alumnat Famílies

es refereixen a... 94% 86% 94% 65%

Hi ha algun membre de Centres Centres

procedència estrangera en el 27 20% 14 27%

Consell Escolar del Centre

SOBRE LA FAMÍLIA CEIP IES

Hi ha un primer contacte 

amb la família 99% 94%

Qui realitza el contacte amb Direcció Altres Direcció Altres

la família en la matrícula és... professionals professionals

100% 14% 90% 29%

En l’entrevista individual Sobre Sobre Sobre Sobre

es dóna una informació el centre sistema educatiu el centre sistema educatiu

sistematitzada 85% 53% 69% 47%

En la reunió general a l’inici   Sobre Sobre el Sobre Sobre el 

de curs es dóna informació el centre sistema educatiu el centre sistema educatiu

80% 53% 90% 73%

Tenen material propi adreçat  Centres Centres

a les famílies estrangeres 74 55% 15 29%

Hi ha algun membre de Centres Centres

procedència estrangera en el  27 20% 14 27%

Consell Escolar del Centre

Fan jornada de portes obertes   Centres Centres

abans de la preinscripció 122 90% 47 92%

Es convida la família a visitar el  Centres Centres

centre si no ha assistit a la  115 85% 38 75%

jornada de portes obertes

Es convida la família a visitar el Centres Centres

centre abans del primer dia 103 76% 21 41%

de classe

Itineraris escolars: 

Accions específiques cap a les   Centres

famílies de les escoles bressol 74 54%

Accions específiques cap a les Centres Centres

famílies de primària 46 90%

SOBRE LES AMPA CEIP IES

Centres amb pla d’acollida  

que tenen AMPA 125 92% 49 96%

Contacte AMPA amb les famílies Centres Centres

78 62% 23 47%

L’AMPA és a la reunió    Centres Centres

general del centre 106 85% 43 88%

Hi ha famílies estrangeres  Centres Centres

sòcies de l’AMPA 118 94% 45 92%

S’organitzen activitats   Centres Centres

per a famílies 82 20

L’AMPA organitza Centres Centres

aquestes activitats 62 15 

ALTRES ASPECTES CEIP IES

Interès perquè hi hagi sessions Direcció AMPA Direcció AMPA 

explicatives des dels districtes 79% 67% 75% 63%
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E l procés de participació ciutadana realitzat pel Projecte Educatiu
de Ciutat (PEC) durant l’any 2003 va suposar un nou impuls basat en
una actualització del diagnòstic, una innovació dels continguts i una

nova estratègia centrada en el Pla d’acció 2004-2007. 
Un cop l’any, un col·lectiu ampli, que representa la comunitat educativa

ciutadana compromesa a fer de Barcelona una ciutat educadora, es troba
amb dos objectius: reprendre la seva tasca com a comissió i treballar ple-
gats un tema en profunditat, aquest any el de la laïcitat, per anar omplint
de contingut pedagògic aquest projecte educatiu que compartim. 

Les V Jornades es van celebrar els dies 27 i 28 d’octubre i es van iniciar
amb reunions simultànies de les comissions que formen les vuit dimensions
del PEC: Coneixement de la ciutat, Èxit escolar i accés al treball, Immigració,
Lleure i educació no formal, Mitjans de comunicació i societat de la informa-
ció, Mobilitat, Sostenibilitat, i Valors i ciutadania activa. Després de la pre-
sentació d’una ponència sobre un tema vinculat a cada dimensió, es van fer
un debat i un informe de progrés. Per tal d’afavorir el seu coneixement i la
interrelació entre ells, també van ser presentats 22 projectes dels 56 que
conformen actualment el Pla d’acció 2004-2007. 

INFORME DE PROGRÉS DEL PLA D’ACCIÓ 2004-2007

Presentació i objectius de les comissions
El Projecte Educatiu de Barcelona s’estructura en vuit dimensions que
representen vuit mirades sobre la realitat educativa de la ciutat. Cadascuna
d’aquestes dimensions té una comissió formada per representants del
món educatiu, en el seu sentit més ampli i d’acord amb la filosofia que sus-
tenta el PEC, relacionats amb l’àmbit corresponent. Aquestes comissions
representen el manteniment del caràcter participatiu del PEC i tenen dues
funcions bàsiques: fer el seguiment del Pla d’acció i fer d’observatori de la
realitat educativa des de la perspectiva corresponent a cada dimensió.

Fa poc més d’un any, es va aprovar el Pla d’acció que concretava el
diagnòstic i els reptes plantejats uns mesos abans. No obstant això, la ciu-
tat és una realitat viva i canviant; per tant, s’ha de gestionar des d’una con-
cepció dinàmica, des de l’actualització constant de la manera amb què la
ciutadania i les institucions afronten els principals reptes que es plantegen.

És per això que el PEC es defineix com una eina dinàmica i àgil, amb capacitat
de donar resposta des de la perspectiva educativa a aquesta realitat canviant.

Durant les jornades, van tenir lloc unes reunions de treball de les vuit
comissions. Resumir prop de trenta hores de treball en poc espai és una
tasca difícil. Ho farem analitzant els elements de transversalitat; és a dir, els
elements comuns a les diferents comissions.

La perspectiva transversal
Des de la perspectiva transversal cal destacar tres punts: el treball en xarxa,
l’educació en valors i el paper de l’escola.

En totes les comissions es coincideix en la necessitat —i també la volun-
tat— de millorar el treball en xarxa per aprofitar les sinergies creades entorn
de cadascun dels projectes que es desenvolupen. Aquest treball en comú
d’alguns projectes, per definició complementaris i coincidents, pot ser un
element bàsic per millorar la seva efectivitat i repercussió. En concret, es
proposa aprofitar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies per
potenciar i millorar instruments de treball en xarxa virtuals. Perquè aques-
tes xarxes siguin realment efectives, es proposa que el PEC ha de trobar
mecanismes per apropar més els seus projectes i reflexions a escoles i cen-
tres educatius implicant els i les professionals de l’educació. Aquesta pro-
posta s’entén com un dels principals reptes de futur i una estratègia a seguir
de cara al desenvolupament i millora constant del PEC.

Tot i que també és una de les vuit dimensions, en totes elles apareix la
importància i complexitat de treballar l’educació en valors. Sovint, els
projectes endegats des de diferents agents educatius (escoles, comuni-
tats, associacions, institucions públiques i privades, etc.) topen amb una
realitat antagònica als valors en què es vol educar. Detectat aquest pro-
blema, es proposa que el PEC treballi en estratègies de millora de la
coherència entre els valors que es volen transmetre i el que realment es
fa. Es pot prendre exemple del treball que es fa amb les Agendes 21 esco-
lars, que apliquen aquest principi de coherència en els seus mètodes de
treball amb l’objectiu d’aconseguir un canvi d’hàbits, actituds i pràcti-
ques educatives i ciutadanes.

Finalment, des d’aquesta mirada transversal, s’insisteix en la necessi-
tat de seguir fent camí en el fet de treure pressió a l’escola com a agent
educatiu central. Es fa palès que, de manera abusiva, quan es detecta
una problemàtica social de seguida s’entén que és un problema que s’ha
de solucionar des de les aules. Cal, doncs, que la responsabilitat d’a-
quells problemes que crea la societat, i que de ben segur afectaran gene-
racions futures, no es traslladi exclusivament a l’escola, sinó que la
mateixa societat assumeixi les responsabilitats educadores correspo-
nents i doni solucions des d’una perspectiva més global.

Oficina Tècnica del PEC
www.bcn.es/educacio
pec@mail.bcn.es

Per a més informació: 
www.bcn.es/imeb/pec/jornades2004/jornades2004.htm
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PUNT D’INFLEXIÓ
TORNEN LES JORNADES DEL 

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

Les V Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 

han marcat enguany  un punt d’inflexió que els atorga

un nou sentit. No van ser només unes jornades

temàtiques, dedicades a la laïcitat, sinó que van

significar una trobada de les institucions i persones 

que treballen en el Pla d’acció i també d’altres

institucions, professionals i experts que participen 

en les comissions de treball de cadascun dels vuit

àmbits temàtics del PEC. 
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«El PEC es una eina dinàmica i àgil, 
per donar resposta des de la perspectiva
educativa a aquesta realitat canviant.»

DECLARACIÓ FINAL
LAÏCITAT, EDUCACIÓ I CIUTADANIA

La comunitat educativa compromesa amb el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), reunida a les V Jornades Tècniques, celebrades el 27 i el 28 d’oc-
tubre de 2004, ha posat a debat el tema “Laïcitat, educació i ciutada-
nia” per tal de compartir reflexions i preguntes. D’aquest treball en surt
aquesta declaració, que vol fer explícit allò que compartim i que suposa
un referent comú per a les institucions i entitats que treballen en el Pla
d’acció del PEC.

Entenem la laïcitat com a principi fonamental de la democràcia que
garanteix la llibertat de consciència de les persones, l’autonomia de judi-
ci i la seva igualtat en drets amb independència de les seves creences. 

La societat laica que volem:
1. Fomenta la convivència i el respecte entre creients de diferents con-

fessions i no creients, i estableix el seu marc legal en relació amb els
valors compartits per la ciutadania. 

2. Reconeix el pluralisme i les diverses dimensions de la identitat per-
sonal (el gènere, l’edat, la religió, la cultura, l’origen, la classe social,
l’orientació sexual, les discapacitats, etc.) garantint la igualtat de lli-
bertats i de drets de tota la ciutadania. A la societat laica els límits de
la llibertat religiosa se situen en el marc dels drets de la persona i del
respecte als valors democràtics de la nostra societat.

3. Entén els ciutadans i les ciutadanes com a iguals en llibertat:
passa, doncs, de la idea de ciutadania simple a la idea de ciutadania
complexa i contempla elements de complexitat de les identitats col·lecti-
ves i individuals com són l’heterogeneïtat dels grups, les diferents distàn-
cies entre els discursos i les pràctiques socials, els diferents graus d’or-
todòxia de les creences i la compatibilitat de creences diferents.

4. Es compromet activament en l’educació ètica d’infants i joves en
tots els àmbits, promovent el civisme i l’educació en valors democràtics
com a base de la convivència i la ciutadania. La laïcitat de la ciutat edu-
cadora ha de basar-se en el respecte i la llibertat, promovent i facilitant
a la ciutadania la lliure expressió de totes les dimensions de la seva
identitat i rebutjant tota forma de coerció individual o col·lectiva que
limiti la llibertat en el camp de les creences. 

5. Dins dels límits assenyalats al punt 2, reconeix el dret de les
famílies i de les confessions a transmetre les seves creences a infants
i joves i respecta l’escola finançada per fons públics com a espai comú

on s’ensenya i s’aprèn la ciència i la cultura i s’educa per la pluralitat
i la convivència. 

Les entitats compromeses amb el Projecte Educatiu de Barcelona
manifesten la seva voluntat d’educar en la convivència i la llibertat de
creences i el compromís comú en l’educació en valors compartits, en el
conreu del pensament crític, en el coneixement de les cultures i dels
drets humans.

Així mateix, ens manifestem a favor de:
1. Garantir la igualtat d’accés d’infants, independentment dels pensa-

ments o les creences religioses de les famílies, a tots els centres
finançats amb fons públics, amb independència del seu ideari.

2. Vetllar per la igualtat d’accés, obligacions i condicions laborals de
tots els professors i professores dels centres educatius finançats amb
fons públics.

3. Promoure el compromís actiu de les administracions educatives
contra qualsevol forma de discriminació en funció del gènere, l’edat, la
religió, l’origen, la classe social, l’orientació sexual, les discapacitats,
etc., d’infants i joves. Ampliar aquest compromís a totes les administra-
cions per tal de facilitar els instruments que afavoreixin ponts de diàleg
davant la diversitat cultural i religiosa.

4. Incentivar accions positives per promoure la igualat d’oportunitats
i l’èxit escolar com a forma de prevenció d’actituds integristes de qual-
sevol signe.

5. Incloure el coneixement de les tradicions culturals i religioses dins
de les àrees corresponents, sense generar-ne una d’específica.

6. Promoure tant a les escoles, entitats o institucions com a la vida
ciutadana celebracions i rituals de pas (acollida de nous ciutadans,
celebració del graduat escolar, nous votants...) de caràcter civil.

7. Garantir que la formació d’infants i joves en alguna tradició religio-
sa, si s’escau, es faci fora de l’horari lectiu, de manera clarament diferen-
ciada i sense coincidir amb cap matèria. En cas que s’utilitzin centres edu-
catius finançats amb fons públics per a aquesta tasca, s’ha de respectar la
normativa vigent i tractar totes les religions en igualtat de drets.

Per tal de fer possible les demandes anteriors, ens manifestem a
favor de repensar els acords i les formes de relació entre l’Estat i les
esglésies i les confessions, i, en concret, de l’actual Concordat entre
l’Estat espanyol i l’Estat del Vaticà.

Barcelona, 28 d’octubre de 2004

Fotografies: Manolo S. Urbano
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Si fem un repàs de les moltes activitats
que es presenten en el programa d’acti-
vitats del Consell de Coordinació

Pedagògica, veurem que la gran majoria poden
ser tractades des de diferents vessants dels
continguts curriculars (socials, lingüístics,
científics...), però que gairebé cap podria ser
treballada des de l’àrea de la tecnologia. Per
això vam pensar en una activitat que pogués
ajudar a entrar l’alumnat en el món de la tec-
nologia i el seu aprenentatge.

“Unes pràctiques en un laboratori d’in-
formàtica” és l’activitat que la Universitat
Politècnica de Catalunya i l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona volen oferir com
a recurs per al professorat de secundària per
potenciar en el seu alumnat l’interès vers la
tecnologia i iniciar-lo en aquesta ciència.

L’activitat està dirigida a l’alumnat de 4t
d’ESO i és, sobretot, pràctica, tot i que hi ha
una introducció teòrica a l’animació en tres
dimensions (3D), als conceptes gràfics i a la
seva aplicació en l’enginyeria. Després es
porta a terme una aplicació gràfica de creació i
animació d’un espai tridimensional.

L’activitat s’ha treballat a fons amb el profes-
sorat responsable d’aquestes matèries a l’Esco-
la d’Enginyeria Industrial, que, amb una sensi-
bilitat especial, ha volgut acostar aquest món
de l’animació, dels llenguatges i els processos
al currículum del curs al qual s’adreça l’activitat,
i ha valorat els objectius didàctics, els procedi-
ments, la metodologia i, fins i tot, les actituds i

e22 43BARCELONA A L’ESCOLA Núm. desembre 2004

LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA OBRE LES 

En el marc del Consell 

de Coordinació Pedagògica de

l’Ajuntament de Barcelona, la

Universitat Politècnica de Catalunya

(UPC) presenta per a aquest curs

2004-2005 una nova iniciativa de

divulgació tecnològica. La UPC obre

els laboratoris d’informàtica 

de l’Escola d’Enginyeria Industrial 

per als centres de secundària 

de la ciutat de Barcelona. 

«Vam pensar en una activitat 
que ajudés a entrar l’alumnat 
en el món de la tecnologia 
i el seu aprenentatge.»

LABORATORI 
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PORTES ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA

Hi ha un altre factor molt important en tot
aquest plantejament del Pla de Promoció i
Orientació dels estudis de la UPC: el contacte
amb el professorat de secundària. Moltes vega-
des la UPC, pel seu caire tecnològic, és una uni-
versitat desconeguda per moltes professores i
professors que orienten i informen l’alumnat;
oferir-los recursos és una feina important en el
plantejament d’aquest pla, així com escoltar
les necessitats i, si és possible, intercanviar
punts de vista.

En la línia esmentada fins ara hi ha algunes
accions que han estat especialment tractades
des del Pla de Promoció i Orientació. Ens
referim a:

· Visites a la secundària.
· Jornada per al professorat de secundària.
· Programa Dona: accions específiques per

a noies.
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valors que se centren sobretot a motivar i
aprendre a treballar en equip en un laboratori
universitari. Només cal donar un cop d’ull al
programa de les activitats que es presenten des
del Consell de Coordinació Pedagògica.

La UPC vol estar compromesa amb els cen-
tres de secundària perquè sabem que com
més contactes es puguin establir, més ele-
ments de coneixement i de comunicació aca-
barem tenint per acostar el món de la tecnolo-
gia no només als futurs estudiants, sinó a la
societat en general. 

LA PROMOCIÓ I ORIENTACIÓ
Ja fa temps que des de la UPC es treballa per
informar i, sempre que és possible, orientar
els nois i noies de secundària sobre les titula-
cions tecnològiques que s’hi imparteixen, així
com per promoure aquests estudis.

El pla de promoció, tal i com avui està orga-
nitzat, es va posar en marxa definitivament el
curs 1998-1999 després de ser aprovat en una
Junta de Govern de la UPC. L’objectiu general
del pla és “orientar l’alumnat de secundària
que pot accedir als estudis de la UPC per tal de
millorar el rendiment a l’adequació de la seva
preparació als nivells previstos als primers
cursos de les diferents titulacions, així com
donar a conèixer millor els estudis que s’im-
parteixen a la UPC”.

Cada cop és més necessari que des de la
Universitat es conegui quin és el públic que
d’aquí a uns quants cursos omplirà les aules
universitàries, quina és la seva manera de tre-
ballar i sobre la base de quina estructura
educativa ho fa. També és important que les
persones joves que estan als centres de
secundària coneguin què és la UPC, què s’hi
estudia i de quina manera es treballa. És impor-
tant, doncs, que hi hagi canals de comunicació
entre les dues etapes educatives; no han de ser
unes desconegudes l’una per a l’altra.

«És necessari que des 
de la Universitat coneguem el
públic que en el futur omplirà
les aules universitàries.»

D’INFORMÀTICA

· El premi als treballs de recerca de batxille-
rat científic i tecnològic.

No voldria, així i tot, deixar de banda altres
accions, com les que fan referència a les
col·laboracions amb dos districtes de la ciutat
de Barcelona (Horta-Guinardó i les Corts), les
Jornades de Portes Obertes o el Saló de l’En-
senyament. En fi, tota la resta d’iniciatives
que es treballen amb l’interès de col·laborar
amb la secundària i que es difonen amb
aquesta intenció. 

Margarita Artal Serrat
Cap de l’Oficina de Promoció 
i Orientació dels Estudis de la UPC
Servei de Comunicació Institucional

Per a més informació:
www.upc.edu/acces
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nova —per a ells i elles— societat, i es fa en la
llengua d’origen dels participants.

Aquest programa pilot finançat pel Govern
federal s’adreça al col·lectiu d’immigrants que
vénen per motius de reunificació familiar o per
raons professionals o laborals.

El coneixement de la llengua del país d’aco-
llida és una eina fonamental per a la integració
en una societat. Per superar la barrera del des-
coneixement, l’AMKA du a terme un programa
especial per a dones immigrants: “Mamà,
aprèn alemany”. Aquests cursos s’ofereixen a
escoles i parvularis i les mares hi van molt
motivades per poder participar de l’entorn
social dels fills i filles, parlar amb el professo-
rat i col·laborar a la seva educació. És un pro-
grama consolidat amb la cooperació de les
escoles d’idiomes de la ciutat i que aquest any
ha ofert setanta cursos. Ha estat capdavanter
a Frankfurt i s’ha ampliat posteriorment a
altres ciutats alemanyes.

Per atendre les necessitats dels joves i de
les famílies i facilitar les oportunitats laborals,
i en col·laboració amb les societats d’immi-
grants, escoles, comunitats religioses i empre-
ses, les famílies immigrants i els seus fills i
filles reben informació de les oportunitats del
sistema escolar alemany i de pràctiques labo-
rals en el seu idioma, si és necessari.

L’AMKA organitza trobades de pares i
mares, i treballa amb informadors bilingües,
membres de l’associació d’immigrants o pro-
fessorat de la seva llengua nativa, que els per-
met arribar a famílies que abans no podien
participar o ser informades.

GESTIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ 
Es desenvolupen estratègies per prevenir ten-
sions i conflictes en els espais públics compar-
tits i els barris de la ciutat. La qüestió fona-
mental en tot aquest procés és la comunicació.
Es va començar sensibilitzant el funcionariat
per respondre als problemes lingüístics,
socials i culturals que pateixen les persones
nouvingudes. Si mai es produeix discriminació
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CAP A UNA CIUTAT
ACOLLIDORA

Tolerant, oberta a les altres cultures i

amb l’ànim de facilitar la convivència,

la ciutat alemanya de Frankfurt aposta

per la integració i per les polítiques 

de convivència pacífica entre els

diferents grups de població. La ciutat,

conscient de la necessitat d’adaptar

estructuralment l’administració local

a l’arribada dels nouvinguts, va crear

el Departament d’Assumptes

Multiculturals (AMKA). Una iniciativa

que podeu conèixer en aquest article.

L
a ciutat de Frankfurt va tenir clar que havia
d’apostar per crear polítiques que afavo-
rissin la integració de la població nouvin-

guda i es va marcar els objectius següents:
· tenir cura que, a escala local, tota la

població nouvinguda pugui participar a la
vida social al més aviat possible i amb les
mateixes oportunitats,

· garantir una convivència pacífica de tota la
ciutadania en l’àmbit local,   

· garantir que tot el funcionariat i les insti-
tucions rebin formació per aquest nou entorn
i repte.

La política d’integració s’adreça a tots els
grups de població, per crear un marc amb igual-
tat d’oportunitats per a la participació. Els grups
a qui s’adreça no depenen del seu origen ètnic o
nacionalitat, sinó del grau de suport que neces-
sitin per poder participar amb igualtat d’oportu-
nitats en la vida social i cultural. Frankfurt és
una ciutat multicultural i el seu objectiu princi-
pal és evitar que la societat civil es fraccioni,
aconseguir d’agrupar-la sota un sostre comú.

Des del 1989 la ciutat de Frankfurt ha disse-
nyat una estratègia cap a la integració. Al llarg

EL DEPARTAMENT D’ASSUMPTES

MULTICULTURALS A FRANKFURT

de la seva implantació s’han viscut dificultats,
però és una tasca en progrés i ja consolidada
com un assumpte prioritari. És el resultat d’una
política pragmàtica que té en compte la seva
realitat de metròpolis amb un alt percentatge
d’immigració i intenta definir el seu propi estil.

De forma capdavantera a Alemanya, té un
representant electe responsable de les políti-
ques d’integració local, del Departament d’In-
tegració i del Departament d’Assumptes Multi-
culturals (AMKA). 

L’AMKA és una de les eines per gestionar la
diversitat i la integració a la ciutat, que entre
les seves tasques té la de coordinar-se amb els
altres departaments de l’Ajuntament i organit-
zacions de la societat civil per dur a terme pro-
grames i crear iniciatives que assegurin una
coexistència constructiva dels diferents grups
socials i ètnics i promoure la seva integració.
Les activitats de l’AMKA van des de la media-
ció i gestió de conflictes fins a l’aprenentatge
de la llengua alemanya i cursos d’orientació
per als nouvinguts.

Experts de les diferents àrees representen el
col·lectiu de nouvinguts en dotze llengües i estu-
dien com els afecta l’aplicació de les normatives
de la ciutat. Els àmbits que gestionen són: integra-
ció dels infants al sistema escolar, religions, enve-
lliment de la població immigrant, salut, temes de
gènere, llengua, escola i antidiscriminació. El
suport per a l’aprenentatge de la llengua i l’edu-
cació són els principals objectius actuals.

L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA
Un decret del Consell Municipal (octubre de
2000) adoptà el projecte pilot “Llengua i orien-
tació” per a les persones nouvingudes amb per-
mís de residència de llarga durada, amb l’objec-
tiu d’afavorir la seva integració en aquesta
primera etapa. Per conèixer l’ambició del pro-
grama, direm que consta d’un curs d’alemany
de 600 lliçons i un curs d’orientació perquè es
familiaritzin amb les idees bàsiques legals i
l’estructura social del país d’acollida. També
es dóna informació del funcionament de la
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per origen nacional o d’afiliació religiosa o cap
problema amb les autoritats municipals, l’AM-
KA pot actuar com a mediadora.

El mes de setembre del 2003, el Consell Muni-
cipal aprovà unes directrius antidiscriminació,
promocionant —per exemple— el diàleg entre
la policia i els col·lectius d’immigrants.

Així doncs, s’han realitzat des de fa set anys
uns tallers en cooperació amb el departament
de policia de Frankfurt, que promouen la com-
prensió, l’interès per les altres cultures i el
canvi de comportaments o d’actituds. Els ofi-
cials de la policia municipal cooperen amb
representants de les organitzacions d’immi-
grants per a l’enteniment mutu i la tolerància. 

Un tema freqüent és la sol·licitud de llocs de
culte per a les seves religions o manifestacions
i celebracions religioses. També aquí l’AMKA
actua com a mediadora amb els veïns de l’en-
torn on la comunitat religiosa es vol instal·lar.
Cal recordar que a Frankfurt hi ha 130 comuni-
tats religioses d’immigrants establertes.

LES ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS
L’AMKA, conscient del canvi cultural i que la
integració no significa assimilació dels grups
minoritaris a la cultura dominant, orienta els
grups ètnics i associacions culturals.

Un cop una associació en concret ha estat
legalitzada, pot demanar finançament per a
activitats culturals, educatives i de serveis de
consulta, sempre que aquestes activitats res-
pectin la integració, l’intercanvi cultural i ini-
ciatives antidiscriminatòries. L’any 2002, la
ciutat de Frankfurt va crear un premi a la inte-
gració per a persones o associacions. 

Helga Nagel
Cap del Departament de l’AMKA
Associació Internacional de Ciutats Educadores

Per a més informació:
www.stadt-frankfurt.de/amka/
www.edcities.org

«Les activitats de l’AMKA van
des de la mediació i gestió de
conflictes fins a l’aprenentatge
de la llengua alemanya.»

van adquirir 4.000 nouvinguts més. Tot i les
lleis restrictives respecte de la immigració,
darrerament 16.000 persones immigrants
arriben a Frankfurt de diferents països cada
any, de les quals 4.500 provenen de països de
la Comissió Europea. 

El 29% dels matrimonis a Frankfurt són
entre ciutadans i ciutadanes alemanys i no
alemanys. Els seus fills són alemanys, ja que
segons la nova llei de ciutadania, l’adquirei-
xen per naixement i, molt sovint, amb la
doble nacionalitat.

Per a més informació:
www.frankfurt.de/sis/

FRANKFURT (ALEMANYA)

Dels 650.000 habitants que té la ciutat ale-
manya de Frankfurt, aproximadament un
27% no tenen la nacionalitat alemanya i
representen més de 182 nacions amb més de
200 grups lingüístics i diversitat de tradi-
cions culturals. La riquesa i varietat d’aques-
ta societat inclou també 132 comunitats reli-
gioses de diverses creences.

Però encara cal afegir-hi el nombre de ciu-
tadans de Frankfurt amb arrels a la immigra-
ció, és a dir, els fills dels immigrants: alesho-
res el percentatge entre la gent jove, per
exemple, arriba al 50%.

Del 1990 al 2002, 36.000 immigrants van
adquirir la nacionalitat alemanya, i el 2002 la

Lisard Ferré
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pioner Cervantes, ja formen part del directori literari dels
carrers de la ciutat. Plomes locals i forasteres deixen de ser
estranyes i s’uneixen per tal de forjar un districte postal de
destí universal, sense cap altra frontera ni escut que la curiosi-
tat de la ment. Com aquells llibres vells que es resisteixen a
desaparèixer, els carrers de Barcelona es reediten cada dia a
força de passejants i de lectors. 

La memòria de la ciutat dels llibres és llarga i desafia els
índexs. Ens parla de temps ombrívols en els quals llengües i
idees eren tan fugisseres com el jove Cervantes, i la seva veu es
manté ferma enmig del brogit de la moderna metròpoli que
serveix de trobada i de refugi per a centenars de milers de visi-
tants d’arreu del món, seduïts per aquell embruix de màgia i
bellesa que la gran encisera del poeta Maragall els promet. 

Per tot plegat, per la memòria d’aquell passat impregnat de
llibres i, sobretot, d’un futur que els necessita, Barcelona vol
tornar a obrir avui les seves pàgines a lectors i escriptors d’a-
rreu del món, a les seves idees i als seus llenguatges, per tal de
servir un cop més de punt de trobada i de gaudi per als amants
de la paraula i per a les paraules d’aquells que estimen la lite-
ratura. Barcelona vol convidar els fugitius de tot el món a per-
dre’s pels seus carrers embruixats de llibres i de literatura per
tal de viure 365 dies de faules i pensament. Els seus narradors,
els seus editors, els seus lectors, els seus llibreters i els seus lli-
bres desitgen obrir la seva casa als seus companys de tot el pla-
neta per tal d’escriure tots plegats una pàgina més en la història
de la ciutat dels llibres, per tal de fer que els seus carrers arribin
a tot arreu i que tot el món arribi als seus carrers. 

Barcelona, en temps de soroll i pólvora, vol que la fúria del
diàleg i de la pau faci esclatar fronteres i prejudicis i que la cita,
literària i d’amistat, ens permeti a tots plegats refer les passes
d’escuders i hidalgos sense cap més llança que les idees i
sense cap més escut que la literatura universal. La cita és l’any
2005, el lloc és Barcelona. 

Extracte de l’article de l’escriptor Carlos Ruiz Zafón, dedicat 
a l’Any del Llibre i la Lectura, Barcelona 2005.

Per a més informació: www.anyllibre2005.bcn.es

Hem llegit 

Barcelona 2005: Trobada a la ciutat dels llibres

Dècades abans que sospités que estava destinat a esdevenir
un dels més grans narradors de la història, un jove el nom del
qual era Miguel de Cervantes va arribar, amb maneres de fugi-
tiu, a la ciutat de Barcelona. Els misteris de la seva parada i
fonda a la ciutat són font de llegenda i d’estudi entre savis,
però ens consta que els carrers de Barcelona es van obrir camí
en l’ànima de Cervantes i que, molts anys més tard, acarat a les
pàgines de la segona part del Quixot, el mestre hauria de
recordar l' única ciutat a la qual fa referència pel seu nom i con-
duir fins a les seves portes un hidalgo i un escuder l’esperit
dels quals, llibresc i fabulador alhora, restaria vinculat per
sempre més a les seves pedres i palaus. 

En aquells temps Barcelona ja es pronunciava com a escena i
escenari de literatures. Les seves impremtes destil·laven
romanços i poemaris, llibres maleïts i compendis de saber. No
és per que sí que el 23 d’abril, aniversari del dia que Cervantes
i el seu nogensmenys enigmàtic col·lega William Shakespeare
es van estrenar com a immortals, els carrers de Barcelona tron-
tollen quan centenars de milers de fugitius del món quotidià
passen a la recerca de llibres i aventures, d’idees i promeses
de faules nascudes o arribades en aquesta illa de lletres i d’im-
premtes avarada a la riba de la Mediterrània. 

D’aleshores ençà Barcelona ha estat bressol, asil i santuari
de mercaders d’idees i de faules vinguts d’arreu. Hi ha quel-
com als seus racons curulls de llibreries, de biblioteques públi-
ques i secretes, d’editors beneïts i de vegades fenicis que con-
voca narradors i oients de la paraula per tal que facin seva la
geografia d’una ciutat oberta a les idees i a les pàgines que les
aixopluguen. Els seus arxius hostatgen universos infinits sos-
tinguts entre paper i tinta. Les seves impremtes cada dia donen
a la llum nous títols que surten a la recerca d’aquell lector des-
conegut i ansiat que encara no sap que el seu nom és escrit als
llavis d’un llibre. 

Literatures i prodigis arribats de més enllà de l’oceà arriben
als carrers de Barcelona a la recerca d’un bocí d’aquells cent
anys de glòria de Gabo i de tants altres mestres que, com el

un
a 

m
ic

a
de

 t
ot

Va de Web 

La Conreria Cibersolidària
www.peretarres.org/cibersolidaria

La Fundació Pere Tarrés ha creat una web educativa per a la
solidaritat, que vol ser una eina de dinamització sobre desen-
volupament i solidaritat, adreçada a infants i joves, i amb
recursos per als educadors i educadores. 

Els objectius són donar a conèixer les diferents realitats dels
pobles del món i les desigualtats d’una forma atractiva i dife-
rent, afavorir el debat i el sentit crític sobre els factors respon-
sables de la pobresa i les desigualtats, promoure actituds i
valors relacionats amb la solidaritat, la diversitat, la coopera-
ció, la justícia i la cultura de pau; i afavorir un comportament
orientat a la millora de les condi-
cions de vida de les persones del
món, d’una forma justa. A la web
també s’hi poden trobar dife-
rents jocs que serveixen per
fomentar la solidaritat.

Lectura 

Xavier Mestres i Jordi Brotons
(il·lustracions de Roser Capdevila)
A la cuina amb Les Tres Bessones
Grup 62, Barcelona, 2004

Divertir i ensenyar, els grans consells de tota la vida. Les Tres
Bessones volen que nens i nenes aprenguin el vocabulari bàsic
al voltant de la cuina, així com el dels productes que serveixen
per elaborar els àpats; també volen que els pares i mares con-
verteixin la feina, tan sovint dificultosa, d’alimentar i educar les
criatures en un moment lúdic de les seves vides. 

En aquest divertit llibre trobeu les receptes que més agraden
a Les Tres Bessones, que són com un reflex dels vostres fills i
filles. “Esperem que amb aquest llibre et diverteixis i aprenguis
tantes coses com nosaltres”, expliquen les tres protagonistes
al començament del llibre.

Aquest primer projecte de col·laboració de Les Tres Bessones
amb Grup 62 es completa amb la gran enciclopèdia Créixer feliç
amb Les Tres Bessones, quatre volums a tot color de textos i
dues carpetes de fitxes.
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Adreça particular:     CP:   

Localitat: Província:  Telèfon:

Correu electrònic: Professió:
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Remeteu-la a: Revista Barcelona Educació: Pça. Espanya, 5 08014 Barcelona  
Fax: 93 402 36 01  e-mail: imebatencio@mail.bcn.es
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Les i els que hem escrit en aquest número

Àngels, directora de l’EBM Les Quatre Torres
Anna, Mati i Òscar, mares i pare d’alumnes de l’EBM 
Les Quatre Torres
Associació d’Amics de la Massana
Associació Internacional de Ciutats Educadores
Claudi Alsina, catedràtic de Matemàtiques de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
Dolors Cases, directora de l’EBM El Caminet del Besòs
Helga Nagel, cap del Departament de l’AMKA de Frankfurt
Josep Fontana, catedràtic d’Història i Institucions 
Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra 
Margarita Artal Serrat, cap de l’Oficina de Promoció i 
Orientació dels Estudis de la UPC
Oficina Tècnica del PEC
Pilar, Nuri, Adri, Roser i Àngels, educadores de l’EBM 
Les Quatre Torres
Pol i Júlia, alumnes del CEIP Barrufet
Rosa, Adelina i Sònia, mestres del CEIP Barrufet
Secretaria del Consell Escolar Municipal
Sònia i Maria José, mares d’alumnes del CEIP Barrufet
Teresa Franquesa i Hilda Weissmann, coautores del projecte
“Adoptem la ciutat”
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Seminari d’Educació en Comunicació
Del 12 de gener al 16 de març del 2005, se celebra el Seminari
d’Educació en Comunicació que vol aprofundir en un aspecte
clau com és l’anàlisi crítica. Les sessions, organitzades per
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Barcelona,
es faran cada dimecres durant les dates assenyalades al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (rambla Catalunya 10, 1r).

Per a més informació: www.ub.edu/ice

XXI Cursos d’Hivern d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat
De gener a abril del 2005 es fan els XXI Cursos d’Hivern de
l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. La
matriculació es pot fer fins a l’inici dels cursos, que ofereixen
un ventall molt ampli de possibilitats: des de la percussió afri-
cana fins a la introducció al focusing –gestió corporal de les
emocions. Els cursos es fan a les dependències de l’escola
(carrer Cisell, 15, 2a planta).

Per a més informació: www.bcn.es/imeb/expressio

III jornades educació i esport
Les terceres Jornades d’Educació i Esport volen promoure un
espai de relació i d’intercanvi entre professionals d’aquests
àmbits. L’objectiu d’aquestes sessions serà reflexionar sobre
el paper que juga l’educació física dins l’escola, la seva ava-
luació i l’esport com a mitjà de transmissió de valors. Les jor-
nades se celebren el 4 i 5 de març del 2005 a l’INEFC-Barcelo-
na (avinguda de l’Estadi s/n).

Per a més informació: www.bcn.es/educacio
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MATRÍCULA OBERTA 

XXI Cursos d’Hivern
d’Expressió, Comunicació
i Psicomotricitat

De gener a abril de 2005

Escola d’Expressió i Psicomotricitat
Carme Aymerich

Formació en expressió corporal, 
dramàtica - teatre, clown, plàstica, musical, percussió, 
veu, tècniques corporals i psicomotricitat

Consultes i inscripcions
Secretaria de l'Escola  
Cisell, 15, 2n (cantonada amb passeig de la Zona Franca)
08038 Barcelona
Telèfons: 93 223 24 76 i  93 402 31 32  
Fax: 93 223 26 38
www.bcn.es/imeb/expressio/
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