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ECLIPSIS DE SOL 
I BASSALS DE LLUM

Q uan tot just comencen a despuntar, brillants, els daurats i els vermells entre el fosc verd
del bosc, i el vent, fresquet, ens despentina, ens adonem que el curs ja marxa, que les
vacances d’estiu són un bell record i que aviat ens caldrà l’abric per emprendre cada matí

el camí cap a l’escola.
De cara a aquest curs són moltes les novetats que redibuixen el panorama de l’educació a la ciu-

tat. D’una banda, inicia la seva trajectòria una nova escola, el CEIP La Llacuna, al districte de Sant
Martí, que contribuirà a la progressiva normalització del parc escolar en un territori amb força
carències pel marcat creixement de població dels darrers anys. Igualment, assistirem al trasllat del
CEIP Mallorca que, després d’un procés llarg i complex, s’ubicarà a l’illa de Londres amb Villarroel i
guanyarà espai per acollir una línia més, també en aquest cas molt demanada al barri.

Pel que fa a les escoles bressol, comencen a funcionar tres nous centres municipals als districtes
de Sants-Montjuïc, Sant Martí i Eixample, i s’inicien les obres per al trasllat de l’escola bressol
municipal Llar d’Infants (Horta-Guinardó) a un nou equipament, fet que ha de garantir les condi-
cions per poder seguir oferint una educació de qualitat. Alhora, comencen a caminar els projectes
per a set noves escoles més, que entraran en funcionament el curs vinent.

Així doncs, la nostra comunitat escolar s’amplia. Més centres, més ben condicionats i amb més
alumnat, perquè aquest curs s’incorporen al sistema educatiu 25.000 nens i nenes que, compen-
sats pels que l’abandonen, fan créixer la població escolar de 415 alumnes. És una tendència ja mar-
cada de recuperació de la població després de molts anys de pèrdua d’alumnat, que encara ara es
manifesta als cursos de secundària. I per fer front a aquest creixement i a les necessitats d’un siste-
ma educatiu cada cop més comprensiu i innovador, les administracions han acordat un pla d’inver-
sions que en el període 2004-2007 destinarà 177 milions d’euros a les escoles públiques de la ciu-
tat. Durant aquest curs s’iniciaran moltes de les actuacions que l’han de completar, alhora que
s’incrementa el contracte de manteniment que l’Ajuntament gestiona per als edificis escolars d’un
13% per als anys 2005 i 2006.

La tardor s’estrena a Barcelona amb aquestes novetats i moltes altres. Tenim eclipsis de sol que
ens mostren el moviment dels astres i el nostre propi; cauen les fulles dels arbres, explicant-nos
que la vida és intensa però finita i que la mort, en algun sentit, pot ser útil; arriben els fruits de tar-
dor, omplint les taules de dolces figues, raïms i magranes i les butxaques de saboroses castanyes;
els dies s’escurcen i l’aire refresca, però ens queden les guspires de sol als bassals del pati després
de les pluges tan desitjades, que ens diuen també que demà tornarà a sortir per brillar per a nosal-
tres, potser amb una mica menys de força però amb la mateixa constància.

I amb aquest mateix esperit, arriben també les Jornades tècniques del Projecte Educatiu de Ciu-
tat, enguany centrades en l’ “Educació, barri i territori”, amb l’objectiu d’aprofundir en aquest vin-
cle de l’escola amb l’entorn, de la ciutat com a xarxa educativa a favor de la cohesió social. La ins-
cripció és oberta a tota la comunitat educativa que vulgui sumar-se a aquesta trobada, que tindrà
lloc del 17 al 19 de novembre, a l’hotel AC Barcelona.

Així doncs, ara que la tardor ens abraça, aprofitem la vida i vivim-la amb alegria fins en les petites
coses, aprenent amb l’arribada de cada canvi les maneres d’adaptar-nos i inventant les fórmules
per fer-nos més grans i millors, per construir un futur lleial i compartit; perquè encara que sembli
immensa, infinita, en cadascun i cadascuna de nosaltres la vida, aquest tresor, és fonamentalment
única, i efímera.

Bona tardor! 

Eva Martínez-Picó

“–Els estels no són pas iguals per 

a tothom. Per als qui viatgen, els estels són

guies. Per a altres no són altra cosa que

petits llumets. Per a altres, els savis, els

estels són problemes. Per al meu home 

de negocis, eren riquesa. Però totes 

aquestes menes d’estels són silenciosos. 

Tu, en canvi, tindràs una mena d’estels com

ningú no en té...

–Què vols dir?

–Quan miraràs el cel, a la nit, com que jo

viuré en algun dels estels, com que hi riuré,

per a tu serà com si riguessin tots els

estels. Tu tindràs estels que riuran!

I rigué.”

Antoine de Saint-Exupéry

El Petit Príncep

E
d

it
o

ri
al

BE49 original pdf  19/10/05  10:36  Página 3



e4 49NOTICÍES Núm. octubre 2005

notícies

CONCURS DE FOTOGRAFIA PER A LES ESCOLES
Entre el 18 de novembre de 2005 i el 19 de març de 2006 es pot visitar al
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona l’exposició Barcelona & Foto-
grafia, una anàlisi global de la relació entre Barcelona i la fotografia.
És en aquest context que es fa aquesta convocatòria a la participació en
un concurs fotogràfic que vol completar aquesta exposició amb les més
actuals aportacions de com els escolars de Barcelona veuen i senten la
seva ciutat.
El concurs l’han convocat el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona,
l’editorial Lunwerg i la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·labora-
ció de l’Institut Municipal d’Educació i el suport d’Elogia i Canon.
� Per a més informació: www.uoc.edu/expo/BCNfoto

OBRE UNA FINESTRA AL CATALÀ
Dins de l’aula d’autoaprenentatge de l’Escola Proa, es realitza el projec-
te adreçat als nouvinguts a Catalunya amb el títol “També és casa teva,
obre una finestra al català”, que ofereix un programa de suport lingüís-
tic i de coneixement de l’entorn que faciliti una natural comunicació en
català, a la vegada que els vagi descobrint els indrets més característics
de Barcelona, els costums i les tradicions més emblemàtiques.
� Per a més informació: tel. 93 41 95 29

CONTES DIVERTITS PER RIURE
La revista Tantágora ha editat el CD “Riu bé qui riu darrer”, un recull de
contes divertits per riure acompanyats de la música de Marcel Sabaté.
La revista, que convida narradors, estudiosos i persones interessades
en els contes i la narració oral, a la reflexió i l’estudi, també ha publicat
el seu número 1. 
� Per a més informació: www.tantagora.net. 

XARXA D’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
Per donar un nou impuls a l’Educació en Comunicació, la redacció d’Au-
laMèdia –conjuntament amb persones signants del Manifest per l’Edu-
cació en Comunicació o vinculades a la Taula per l’Educació proposa la
creació d’una xarxa de persones per l’educació en comunicació. Una
xarxa que posi en contacte a totes les persones que estan interessades
o que ja treballen en aquest àmbit.
� Per a més informació: www.aulamedia.org

XI AUDIÈNCIA PÚBLICA: BARCELONA FA CIÈNCIA
L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de partici-
pació a través de la qual el jovent d’entre 10 i 17 anys, franja d’edat corres-
ponent a l’alumnat més gran de primària i secundària, fa propostes a l’Ad-
ministració municipal. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, els noies
i noies presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida
per l’alcalde de Barcelona. El tema del curs 2005-2006 és l’aproximació a
la ciència i la tecnologia.
� Per a més informació: www.bcn.es/educacio
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EXPRESSIÓ-COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA
L’Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich i l’Institut d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona organitzen, a la Universitat de Barce-
lona, un curs de postgrau sobre l’expressió-comunicació i llenguatges a
la pràctica educativa. El curs d’extensió universitària està adreçat a edu-
cadors i educadores de l’àmbit escolar i de fora de l’escola, i té una dura-
da de 250 hores. 
� Per a més informació: www.bcn.es/educacio

I MOSTRA DEL LLIBRE DE CIÈNCIA 
Dins del programa d’activitats de la Setmana de la Ciència 2005 i en el
marc de l’Any del Llibre i la Lectura, el Comissionat de Cultura Científica
(ICUB) juntament amb CosmoCaixa organitzen la I Mostra del Llibre de
Ciència, del 4 al 13 de novembre. En aquesta mostra es podran trobar
fons editorials clàssics alhora que tots els catàlegs i les novetats més
recents, especialment les dirigides al públic infantil i juvenil.
� Per a més informació: www.bcn.es/cultura  
www.cosmocaixa.com www.setmanaciencia.org

VII TROBADA DE LA XARXA ESTATAL 
DE CIUTATS EDUCADORES
Els propers dies 9, 10 i 11 de novembre se celebrarà a Gijón la VII Troba-
da de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, amb el títol: “Ciutats
Educadores, una altra forma de treballar des de l’àmbit local”. Un dels
objectius principals d’aquesta trobada és fomentar el treball transver-
sal als governs locals i la coordinació amb altres entitats i organitza-
cions de la societat civil, per tal de promoure i aprofundir en el ves-
sant educador de la ciutat. En aquesta trobada són convidats tots els
municipis de l’Estat espanyol, i especialment els 170 que formen part
de la Xarxa Estatal.
� Per a més informació: www.gijon.es/rece

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS
El 17 d’octubre es presenta al Museu Nacional d’Art de Catalunya el Pro-
grama d’Activitats Escolars del Consell de Coordinació Pedagògica per
al nou curs 2005-2006. El Programa d’Activitats Escolars no és sola-
ment un bon recurs de planificació de la tasca
docent, sinó també un mitjà per crear una xarxa de
relacions entre els centres escolars i les entitats ciu-
tadanes amb voluntat educadora. 
� Per a més informació: www.bcn.es/educacio

HA MORT EN JOSEP MARIA BAS
Ha mort Josep Maria Bas Adam, economista i apassionat de l’educació.
Va contribuir a pensar-la durant la dictadura i a construir-la en l’etapa
democràtica. Entre d’altres tasques, fou coordinador de l’àrea d’educa-
ció del primer ajuntament democràtic, va treballar a l’alta inspecció al
ministeri d’educació i actualment col·laborava amb l’equip del Depar-
tament d’Educació. A Barcelona Educació li dedicarem unes planes en
un proper número.
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“Els llibres no supleixen la vida, però la vida
tampoc no supleix els llibres”.

Joan Fuster

A l’institut Joan Fuster hem celebrat els
seus deu anys amb una gran participa-
ció de la comunitat educativa. Una

dècada dedicada a ser un centre íntimament
relacionat amb el seu districte, Sant Andreu, i
amb els seus ciutadans i ciutadanes. 

Un dels molts esforços que fem des del cen-
tre és la coordinació entre els centres de
primària del territori i el nostre institut. Una
tasca que s’ha fet durant els cursos anteriors i
que continuarem per tal que hi hagi un contac-
te entre el professorat, però també amb la ins-
pecció, la direcció dels centres, el personal de
l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psi-
copedagògica) i les persones responsables de
psicopedagogia. Creiem que és el millor camí
perquè els nois i noies treguin el màxim profit
de la nostra tasca i alhora fem realitat la dita
amb la qual el nostre centre vol definir-se:
“cada alumne és un món”.

El tractament de la diversitat és un objectiu
molt important i s’aconsegueix per mitjà de
les unitats d’adaptació curricular amb profes-
sorat específic i amb la confecció de grups d’a-
lumnat flexibles per nivells.

PROJECCIÓ EXTERNA
La participació de l’alumnat i el professorat de
l’IES Joan Fuster ha estat una peça clau per fer
possible el projecte NASACO, que fomenta les
activitats i la formació extraescolar a grups de
joves dels barris Navas, la Sagrera i el Con-
grés. El nostre centre hi participa sota la
supervisió del coordinador pedagògic. A més,
la projecció externa de l’institut envers el seu
entorn més proper es porta a terme amb l’àrea
d’educació del districte de Sant Andreu, el
centre de recursos pedagògics i les associa-
cions de veïns i entitats culturals, per promou-
re activitats educatives i extraescolars.
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DEU ANYS 
DE COMPROMÍS

«Fem realitat la dita amb la qual
el nostre centre vol definir-se:
‘cada alumne és un món’.»

L’IES JOAN FUSTER CELEBRA EL SEU ANIVERSARI

AMB TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

L’IES Joan Fuster, situat al districte 

de Sant Andreu, ha complert deu

anys i vol celebrar-ho amb tota la

comunitat educativa de la ciutat. 

Han estat deu anys plens d’il·lusions

i compromisos, fidels al lema de

“cada alumne és un món”, i vinculats

al seu territori. Per ajudar a bufar 

les espelmes del seu aniversari, hem

recollit els testimonis d’alumnes,

professorat i pares i mares, i, fins 

i tot, la cançó que una alumna 

va compondre per a la celebració.

La nostra participació ha tingut algunes ale-
gries amb l’obtenció de premis durant el curs
passat, en el qual celebràvem el nostre aniver-
sari: nou treballs van ser premiats en els Jocs
Florals del districte de Sant Andreu i quatre
van quedar finalistes al concurs final de tota la
ciutat de Barcelona; un d’ells va obtenir el
premi de poesia per 2n cicle de secundària, el
poema Revolució, de l’alumne de 4t d’ESO
Adrià Carande.

Des de fa dos anys realitzem un intercanvi
cultural amb l’institut Joan Fuster de la locali-
tat de Sueca, on va néixer l’escriptor valencià. 

LA CELEBRACIÓ
La celebració del nostre desè aniversari va
suposar un gran esforç, però alhora una gran
satisfacció. Recordant especialment Joan Fus-
ter, que ha deixat el seu nom al nostre centre, i
coincidint amb l’Any del Llibre a Barcelona, el
curs passat vam celebrar unes jornades cultu-
rals que es van fer sota el lema evocador “Suc
de llibres, suc d’idees”.

Però també vam voler deixar constància
escrita de la vida del centre en aquests deu
anys i vam aprofitar per fer un número espe-
cial de la nostra revista, El Fuster, que va néi-
xer l’any 1999 i en la qual participem tota la
comunitat educativa. En aquest número espe-
cial, doncs, vam publicar un recull de textos,
escrits per persones relacionades amb el nos-
tre centre que ens explicaven les seves vivèn-
cies i records del seu pas per l’institut. 

Per commemorar l’aniversari, l’alumnat també
va escriure la lletra i la música de l’himne del
centre, va escollir un logo per al nostre aniversa-
ri i, donant mostra d’una gran creativitat, també
va elaborar la recepta del pastís d’aniversari. Un
aniversari que volem que serveixi per continuar
amb il·lusió la nostra tasca. 

Equip de direcció i de mestres
de l’IES Joan Fuster
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IES Joan Fuster
Pl. Ferran Reyes
Districte de Sant Andreu
Barcelona 08018
Tel. 93 243 15 60
www.xtec.es/centres/a8054228

RECORDS, MÚSICA I CONFIANÇA
Tot seguit podreu llegir un recull d’alguns
dels textos que es van publicar al número
especial de la revista del centre, El Fuster,
per commemorar el desè aniversari de l’IES
Joan Fuster. El recull serveix per fer memò-
ria i recordar moments i vivències dels deu
anys del centre i, fins i tot, per conèixer
l’himne del centre, la música i lletra del qual
va ser feta per una noia de l’institut.

EL NOSTRE INSTITUT 
JA TÉ L’EXCEL·LENT
Han estat deu anys, deu anys d’esforços i
millores.

Deu anys de matemàtiques, fent càlculs
per poder comprar els millors ordinadors,
les cadires més còmodes, els microscopis
més precisos..., el material més adequat i
de més bona qualitat per a l’institut.

Deu anys de tecnologia, millorant les
infraestructures de l’edifici.

Deu anys d’educació visual i plàstica,
posant-lo maco: pintant les parets, les por-
tes... I decorant-lo de manera original i dife-
rent per a cada festa: per Nadal, Santa Cecí-
lia, Sant Jordi, etc.

Deu anys d’educació física, posant l’insti-
tut en forma.

Deu anys d’història, d’infinites històries
d’alumnes que han passat per les aules.
Són moltes, cada una especial i nova.

Deu anys de geografia, movent-nos per la
integració en el barri i per tenir lloc i opinió
en el nostre entorn.

Deu anys de català, redactant, llegint,
expressant, participant als Jocs Florals...
Fent-nos sentir.

Deu anys de música, sintonitzant i posant
a to a tots els membres de l’institut: profes-
sors, alumnat, conserges, administratius...
Aconseguint una coral harmoniosa.

Deu anys de química, reaccionant i pre-
nent decisions atòmiques, transmetent
energia positiva a l’institut.

Deu anys fent física, per no desviar-nos
de la trajectòria.

Ja són deu anys. Deu, i màxima nota. Des-
prés de deu anys d’esforços, de motivació i
de treball, entre tots, l’hem aconseguit. Ja
tenim un institut d’excel·lent.

(Laura Bertran Merlo, alumna de batxillerat)

ELS ANYS AL JOAN FUSTER
Anys de joventut, ens hem fet grans 
tot fent amics a l’institut.
I portarem al nostre cor, el Joan Fuster.

Físicament tots hem canviat 
i les emocions s’han disparat.
Mai hem estat sols 
sempre acompanyats, en aquests anys.

Anys de joventut, ens hem fet grans 
tot fent amics a l’institut.
I portarem al nostre cor, el Joan Fuster.

Amb bons amics, sense secrets 
essent bons companys i molts cops confidents:
Cultura i sentiments, projectes de futur.

Anys de joventut, ens hem fet grans 
tot fent amics a l’institut.
I portarem al nostre cor, el Joan Fuster.

(Himne de l’institut. Lletra i música: 
Sílvia Gil, alumna)

EL “MEU” INSTITUT
Els primers anys del Joan Fuster van ser difí-
cils. Com que era un institut de nova creació on
es van impartir des de bon començament els
ensenyaments de la reforma de la LOGSE, es
va omplir d’alumnes de tot Barcelona. Alguns
van venir perquè havien sentit a parlar dels
avantatges de la reforma, però d’altres per
fugir de la formació professional, ja que no
havien aconseguit el graduat escolar.

El centre va començar amb força il·lusió, enca-
ra que amb grans mancances materials. Els can-
vis en el mapa escolar de la zona van fer que en
dos anys es tripliqués el nombre d’alumnes, i les
dificultats de tot tipus van augmentar.

Van ser moments que el professorat vam
viure amb molta angoixa, ja que vèiem que la
nau feia aigües. El claustre de professorat, com-
pacte, amb tot l’esforç possible, va aixecar a pes
l’institut, mentre els pares i mares feien pinya al
nostre entorn, igual que els castellers quan aixe-
quen un tres de nou amb folre i manilles.

Tinc la sort d’haver-hi participat i d’haver tin-
gut totes aquestes vivències.

Gràcies a tothom!

(Teresa Correig i Blanchar, professora)

DAVANT DELS DUBTES, CONFIANÇA
Quan s’acaba l’ensenyament a l’escola de
primària, a les mares i pares ens sol venir una
allau de dubtes a l’hora de prendre una decisió
sobre on han de continuar els estudis els nos-
tres fills i filles (...) En el nostre cas vam optar,
com ho van fer moltes altres famílies, per
escoltar les orientacions que vam rebre dels
magnífics educadors que hi havia a l’escola
primària, en la qual vam tenir una estada
plenament satisfactòria, i, seguint l’itinerari
pedagògic que ens proposaven, vam decidir
portar els nostres fills a l’IES Joan Fuster.

Un institut nou, tot i que ubicat en un edifici
antic i rònec, que feia ja anys que es dedicava
a l’ensenyament, que s’enfrontava al repte de
ser un centre pioner en la instauració de l’ESO
(amb totes les dificultats que això suposava),
però amb un professorat amb dinamisme i
ganes de fer del centre la clau de volta de l’à-
rea, treballava per tal de millorar l’espai físic i
la qualitat pedagògica d’aquesta institució. 

Per això, la mateixa confiança que havíem
tingut amb els mestres de primària, la vam
dipositar en el professorat de secundària. Ens
vam posar al seu costat i els vam fer saber que
podien comptar amb nosaltres per a qualsevol
cosa. Perquè el projecte educatiu, a més de
demanar i exigir a l’Administració més mitjans
i recursos, també demana la nostra implicació
i participació a fi que tot funcioni millor.

(...) Per això, ara, en el moment de celebrar
aquest desè aniversari, volem donar les grà-
cies a totes les persones i col·lectius que hi
treballen, han fet i fan possible cada dia l’esta-
bliment del marc i les condicions adequades
per avançar en la tasca difícil, però tan impor-
tant, d’educar els nostres fills i filles, superant
les problemàtiques pròpies d’un espai de con-
vivència amb tants joves i adolescents, que
busquen el seu lloc en la societat.

(Imma Torras i Quim Terré, mare i pare)
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Del 15 al 22 de juny passat, l’Escola Massana va

organitzar el 12è Seminari Packaging, el segon que s’ha

fet sota el patrocini de Pro Carton Espanya. Durant cinc

dies, vint estudiants de disseny, deu de l’Escola

Massana i deu d’altres cinc escoles de l’Estat espanyol,

van realitzar en equips de dues persones deu projectes

de packaging: l’envàs o l’embalatge d’un producte i, 

en molts casos, del propi producte. És una de les

activitats, ja consolidada, que es realitzen dins 

de l’apropament escola-empresa, que la Massana

promou per acostar el seu alumnat al món de la recerca 

i el disseny productiu. En aquest article trobareu 

les claus de l’experiència.

L’ESCOLA MASSANA CONSOLIDA EL SEMINARI  

TALLER DE PACKAGING

A la introducció publicada en l’edició resum dels deu primers
seminaris, que van ser patrocinats per l’empresa sueca de car-
tronatge Assidomän Frövi, es podia llegir: “En els pròxims semi-

naris, ens plantegem renovades expectatives en aquest inesgotable i
apassionant món de la creativitat i el repte implícits que comporta el dis-
seny real i tangible”.

Hem constatat amb satisfacció pels resultats obtinguts a les dues últi-
mes edicions que les expectatives creades s’han complert. Fruit de l’in-
crement del nombre d’escoles de disseny invitades a participar –en l’úl-
tima edició han estat l’Escola Massana, el DZ Centro de Diseño de
Bilbao, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant, l’Escuela de Arte
Pedro Almodóvar de Ciudad Real, l’EST de Sabadell i l’Escola Università-
ria de Diseño Industrial de la Universidade da Coruña— s’ha ampliat els
temes específics respecte a la indústria del packaging amb més visites i
ponències, hem tingut una gamma més àmplia de suports de cartronet a
utilitzar i, com a factor més transcendent, hem continuat donant prioritat
als cinc dies dedicats al taller de projectes, un taller on es desenvolupen
una tipologia de temes basats en la investigació de nous conceptes
especulatius i experimentals. Tot això des de la concepció del disseny
integral, no solament del packaging, la seva funció i/o transformació,
sinó també de la creació del producte mateix.

L’execució d’una obra en què participen professionals de diferents
procedències, amb formacions i oficis diversos, però amb el mateix grau

de decisió, pot resultar conflictiva. Aquestes dificultats poden reproduir-
se en qualsevol procés de realització d’un projecte en el qual col·laborin
dissenyadors de diferents especialitats, escoles i països, si no es té cura
de controlar tot el procés del projecte des del principi.

Aquest va ser el risc que va assumir el taller de projectes del Seminari,
ara fa dotze anys. Però l’esforç i la bona disposició tant de l’alumnat com
del professorat han aconseguit que això que podia haver estat solament
un taller de packaging, amb tot l’interès indubtable que podia haver
comportat, esdevingués en pocs anys una experiència acadèmica amb
interessos pedagògics afegits.

Els projectes de packaging formarien part dels tipus de projectes que
els americans anomenen crossroads projects, és a dir, projectes que són
a l’encreuament de les pràctiques de diferents especialitats de disseny.
En aquest tipus de disseny es barregen tant els aspectes bidimensionals
i tridimensionals com els espacials, però pot ser que algun alumne d’una
especialitat concreta afronti el seu projecte fent èmfasi en els aspectes
més propers a la pràctica del seu ofici i obviant, en bona part, altres
aspectes per falta d’habitud o per desconeixement. En aquest cas, les
consideracions, i fins i tot les discussions dels i les alumnes de diferents
procedències, tot sovint poden resultar més constructives que les obser-
vacions més acadèmiques del professorat.

VIURE EL PROJECTE
Cada any, quan arriba la setmana del seminari, comença un temps intens
on tots els esforços s’orienten cap a aconseguir uns objectes dels quals
ens puguem sentir orgullosos tots nosaltres: professorat i alumnat,
patrocinadors i l’escola.

Després de les presentacions i del primer dinar, demanem a l’alumnat
que facin parelles per escoles i per especialitats diferents. En vint minuts
els fem triar els projectes que els proposem, el company o companya i
l’objecte, sempre sense fugir de l’escola i acceptant les eines a l’abast, el
material, l’objectiu i els cinc dies com a límit del seu treball.

Al cap de mitja hora el que tenim al davant són els objectius plantejats,
un company o companya desconegut, els coneixements, les experièn-
cies, les destreses, les pors i l’enginy de cadascú; piles de cartronet, qua-
tre eines i un temps limitat que allargarem treballant més enllà de l’hora-
ri establert. El que resta és simplement treballar.

Cinc dies després no haurem parat, haurem discutit pels ordinadors i les
impressores, s’hauran perdut planxes de tallar, algú haurà plorat i estarem
cansats i satisfets. S’hauran assolit els objectius marcats i n’haurem tret
plaer i experiència.

Després, a fora, a la presentació, la gent mirarà els projectes amb uns ulls
diferents dels nostres. Potser l’objecte més estimat, aquell del qual més
n’hem tret, no s’endurà cap alabança. Copsarem els mecanismes subtils de

CREATIVITAT I 
AL VOLTANT DEL 
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l’enamorament per l’objecte. Aprendrem els criteris dels qui no han tin-
gut la fortuna de viure’n el desenvolupament. Veurem a què se li diu
aquest any concepte o creativitat. Veurem com reaccionen davant d’un
treball profund, com s’ha escapat del fracàs aquell de l’equip que no ha
treballat gaire, si l’enginy ha sorprès, com hem anat de poesia i com els
errors han pogut passar per innocència. Ens sentirem els reis del disseny
durant uns quants dies.

Algú s’endurà la beca Josep Pallarés, celebrarem els premis Xavier
Lafaja i SICPA, i gaudirem de l’amistat que només dóna una convivència
d’aquest tipus, iniciada per l’accident d’haver estat triats per al seminari,
nascuda al voltant d’un problema, crescuda en el treball i consolidada
per la feina feta. 

I el secret del seminari? Podríem dir-ne uns quants punts:
· Dissenyem amb el cap, el cor i les mans.
· Discutim i treballem orientats cap a un problema concret, tot pensant

que només a partir d’una solució podrem arribar a “quelcom més”.
· No fem una divisió clara entre les possibles parts de la feina (idear,

planejar, construir, etc.) Tota l’estona estem dissenyant. El pack evolu-
ciona i, dins dels marges del temps disponible, estem oberts a modificar
el projecte fins al final.

· Per sobre de tot, treballem per fer-ho bé i no per complir, i ho fem sal-
tant-nos horaris i reglaments, amb la complicitat de la direcció, els patro-
cinadors i bona part de l’escola.

L’alumnat que participa en el seminari viu cinc dies llargs i intensos, en
els quals no es pot fer marxa enrere i cada decisió és contrastada i executa-
da a l’instant. Són decisions traduïdes, no en un disseny virtual, sinó en la
realitat tangible d’allò que s’ha realitzat conjuntament per mitjà de tècni-
ques de representació i maquetació, des de les més convencionals (tallar i
enganxar) fins a les informatitzades (els programes). Com a resultat final,
podem veure l’objecte i manipular-lo amb les nostres pròpies mans. 

Pere Duran
Professor del seminari i autor del llibre 10 seminaris de packaging
Josep M. Font
Joan Sunyol
Professors del seminari

> Per a més informació: 

www.escolamassana.es
www.procartonspain.com

SEMINARIS DE...?
Interpretació inequívoca sobre la denominació packaging: llegirem reite-
radament els termes capsa, envàs, embalatge, embolcall, bossa, estoig,
contenidor... Es denominen exactament així quan el seu contingut queda
en l’anonimat i només compleixen la funció d’embolicar i protegir. Quan
tots ells, a més d’embolicar i protegir, informen gràficament sobre la
identitat, el contingut i les característiques del producte, es fa servir una
denominació única i universal: packaging.

Seminaris de packaging: aquesta denominació respon al que hem anat
desenvolupant al taller de projectes del seminari des d’aquell mes de maig
de 1994? Veient els projectes que s’han desenvolupat tots aquests anys, la
denominació del que hem desenvolupat en realitat seria: “seminaris taller
de disseny integral de producte, packaging, material de punt de venda,
kits i nous suports, objectes i mitjans, tot en cartronet, amb ponències i
conferències sobre el disseny, la indústria gràfica i el màrqueting”.

EL LLIBRE 10 SEMINARIS DE PACKAGING MASSANA FRÖVI
Amb un doble component pedagògic i professional, aquesta publicació,
difícil de definir ja que està entre el que podria ser un llibre o un llibre-
objecte i pel seu contingut teoricopràctic i retrospectiu, reprodueix 50
dels 93 projectes realitzats durant els cinc dies de deu anys (1994-2003)
per 126 alumnes becats de 21 escoles de disseny europees dirigits als
tallers de l’Escola Massana pels professors Josep M. Font, Joan Sunyol i
Pere Duran. 

Com diu el seu autor, Pere Duran, a la introducció del llibre: “Aquesta
publicació només desitja mostrar una manera d’entendre la creació i el
disseny, la seva pedagogia, els seus resultats i les aportacions de tot
tipus fetes per dos-cents divuit convidats, que hem participat en aquests
deu anys de seminaris, i que, en el seu conjunt, per la seva diversitat, ens
portin a la reflexió”.

EXPERIMENTACIÓ 
CARTRONET
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«Molts diuen que coneixen el problema, 
però després van a jugar a camps de golf 
i tenen casa amb piscina.»

Durant tot l’estiu, hem viscut o, almenys, hem conegut

que la sequera pot provocar greus problemes en 

el subministrament d’aigua. Talls en el consum, pantans

buits, camions cisterna portant aigua als pobles... 

Ja tenim el problema davant nostre. Per això, hem

començat aquest curs visitant l’escola Solc, del districte 

de Les Corts, i el CEIP N-I de Pràctiques, 

de Sants-Montjuïc, i hem parlat de la cultura de l’aigua

i de la preocupació per la sequera.

RAMON, PROFESSOR DE L’ESCOLA SOLC
Al nostre centre es va endegar una experiència educativa sobre l’estalvi
d’aigua, que va partir d’una campanya de sensibilització llançada pel
grup Unesco de l’escola, format quasi totalment per nois i noies, tant de
primària com de secundària. Aquest grup va proposar a la comunitat
educativa del centre un seguit de mesures per racionalitzar el consum
dins de l’escola i també a l’àmbit familiar. Una de les mesures va ser
demanar a la direcció la instal·lació de wàters que, pitjant dues vegades
el botó, permetessin consumir menys aigua. També vam demanar a l’ad-
ministració de l’escola la reparació immediata de les avaries o fuites d’ai-
gua, i vam parlar a les tutories perquè alguns hàbits s’exportessin a l’àm-
bit familiar de l’alumnat: dutxar-se en lloc de banyar-se o no tenir l’aixeta
oberta mentre es renten les dents. I el balanç que fem d’aquesta cam-
panya és molt positiu, perquè hem notat més consciència del problema
de l’aigua per part de l’alumnat i també a les famílies.

Aquí tothom pot ajudar. Si a la sèrie de televisió “El cor de la ciutat”
sortissin exemples de com estalviar aigua per part d’un personatge,
segur que molta gent s’hi apuntaria.

MANUEL, LAIA, PATRÍCIA I AÏNA, 
ALUMNES DE 2N D’ESO DE L’ESCOLA SOLC
Manuel: Al poble que vaig a l’estiu he vist el problema de molt a prop,
perquè havien de portar l’aigua amb cisternes. I molts habitants del
poble s’havien fet unes instal·lacions amb uns tubs per aprofitar l’aigua
de la pluja i portar-la als dipòsits.  

Laia: També hi ha instal·lacions que estan aplicant bones mesures,
com un parc aquàtic que conec. Tota l’aigua que treuen per netejar les
piscines, la guarden i la utilitzen per regar la gespa i els jardins que tenen
a les instal·lacions. A vegades penso que es podrien fer restriccions a deter-
minades hores, com la nit, en què no es consumeix tanta aigua. 

Patrícia: Crec que molta gent no és conscient que en alguns zones del
món l’aigua és un luxe. Molta població pateix per poder beure una mica
d’aigua i nosaltres la gastem sense tenir en compte que és un bé escàs
per a alguna gent. L’altre dia estava plovent a bots i barrals i vaig veure
els aspersors d’una casa oberts per regar les plantes. 

Aïna: Aquest estiu ha servit per veure que podem tenir greus proble-
mes en el futur. Jo he estat en una platja on les dutxes no funcionaven.
Penso que les restriccions haurien d’haver començar molt abans que el
problema fos tan evident, perquè la gent fins que no ho veu a prop no
reacciona. I molts diuen que coneixen el problema, però després van a
jugar a camps de golf i tenen casa amb piscina. 

LAURA I MANEL, ALUMNES DE 4T D’ESO DE L’ESCOLA SOLC
Laura: A les cases tothom podem fer coses per estalviar aigua: reutilitzar
aigua per regar les plantes i per la planxa, o fer rentadores amb tota la
roba possible. L’altre dia vaig fer una prova, i a l’hora de rentar-me les
dents vaig deixar l’aixeta oberta, com fa molta gent, i l’aigua anava a
parar a una ampolla. En vaig recollir un litre i mig. Imagina, doncs, quanta

LA CULTURA DE L’AIGUA I LA PREOCUPACIÓ

PER LA SEQUERA A LES ESCOLES
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aigua malgastem. D’altra banda, crec que una de les mesures que més
funcionaria seria que es fessin dipòsits per recollir l’aigua de la pluja i
aprofitar-la per regar els jardins i les plantes. 

Manel: El meu pare, per exemple, va col·locar una ampolla de plàstic
plena de pedres dintre de la cisterna del wàter i així el volum de l’aigua
es reduïa. És important que a l’escola ho apliquem, però a casa nostra
també hem de fer tot el possible per estalviar aigua. Tampoc no entenc que
es vulguin fer camps de golf quan se sap que serà un problema per a l’estal-
vi, i que es segueixin construint hotels o urbanitzacions amb piscina. 

LAIA, ELOI, POL, SERGI, GUILLERMO, EUGÈNIA I CLARA, ALUMNES DE
6È DEL CEIP N-I DE PRÀCTIQUES
Laia: Els meus pares em van explicar que havia d’anar en compte a no
gastar més aigua de la necessària. Per exemple, a l’hora de rentar-me les
dents, perquè fins i tot el rebut de l’aigua podia sortir molt car si ens
passàvem gastant aigua. Encara que jo crec que aviat plourà... (i somriu).

Eloi: Tothom ja sap que si et rentes les dents i deixes que l’aigua ragi,
es perd tota aquesta aigua. A mi el que em va impressionar més és el
pantà de Sau. Quan el vaig veure per televisió, em va deixar bocabadat
de la poca aigua que hi havia. 

Pol: Aquest estiu he estat en un poble de Terol i ens van avisar que només
ens podíem dutxar una vegada al dia i no podíem estar-hi gaire estona. 

Sergi: Estàvem de camí de Galícia amb cotxe i els meus avis em van dir
“ara veurem un riu”, i quan hi vam passar, no vam veure res. I és que esta-
va tot sec. 

Guillermo: El meu avi m’ha explicat diferents formes d’estalviar aigua.
Crec que la gent gran que han viscut situacions on els faltava aigua, ens
podrien ensenyar moltes coses per estalviar-la.

Eugènia: A casa del meu cosí tenen una piscina però l’aigua la passen
de nou per la depuradora i la tornen a reutilitzar. Si fem les coses ben

fetes i estalviem, segur que el problema no serà tant greu. També hem de
pensar que al món hi ha zones que no tenen aigua.

Clara: Hi ha països que tenen problemes d’aigua, com a Veneçuela.
Quan hi vaig estar només teníem un dipòsit per a uns quants dies i si s’a-
cabava havíem d’esperar que tornessin a omplir el dipòsit. Ens va passar
i vam estar unes dies amb molta poca aigua. Es pot suportar però alesho-
res ets conscient del problema.

IMMA I GLÒRIA, MARES DE L’AMPA DEL CEIP N-I DE PRÀCTIQUES
Imma: Vaig estar fa poc a Almeria i pensava que allà trobaria restriccions
del consum d’aigua perquè és una zona molt seca, però la meva sorpresa
va ser veure que ho tenien tot, des de fa temps, molt ben planificat. Em
van explicar que tenen poca aigua però que fa temps que són conscients
del problema i, per tant, hi han posat remei. Tenen molt ben repartida
l’aigua per a l’agricultura i per al consum propi. Crec que això s’hauria de
començar a fer a casa nostra abans que el problema sigui més gros. La sen-
sació que tinc és que només esperem que torni a ploure com a única solu-
ció. Aquest estiu he arribat a recollir 16 litres d’aigua de l’aire condicionat i
va molt bé per a les plantes. Estan més maques que mai.

Glòria: El que ja fem els pares i mares és dir als fills i filles que tanquin
l’aixeta quan es renten les dents o a l’hora de dutxar-se que vagin en
compte. Crec que són costums que els nens i nenes ja comencen a tenir
adquirides i no cal insistir-hi massa. 

AMPARO, TUTORA DE 6È, I SEBASTIAN, TUTOR DE 5È DEL CEIP N-I DE
PRÀCTIQUES
Amparo: Haurem de canviar la mentalitat amb moltes coses per no gene-
rar un problema greu per manca d’aigua. No només certs costums, que
fan que gastem més aigua de la necessària sinó també quan es cons-
trueixen urbanitzacions amb piscines o parcs aquàtics. Hem de ser més
coherents si volem solucionar el problema. 

Sebastián: Molta gent encara no és conscient del problema greu que
ens podem trobar. Falta més sensibilització. Abans al meu poble hi havia
el costum de guardar l’aigua de la pluja i això també s’ha perdut. Estem
massa acomodats. Hi ha diverses formes d’estalviar aigua però encara
no tenim aquesta cultura adquirida. 
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«Estem massa acomodats. Hi ha diverses
formes d’estalviar aigua però encara no tenim
aquesta cultura adquirida.»
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Fa un any començava el procés del Pacte Nacional 

per l’Educació, impulsat per la Conselleria d’Educació

en aplicació dels acords del Tinell. El pacte naixia,

doncs, amb un fort impuls polític, per la seva derivació

directa i explícita de l’acord que permetia constituir 

el govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat. 

No ha estat, doncs, una improvisació, sinó que és la

materialització d’una de les línies estratègiques del nou

govern. En aquest article farem un repàs al procés 

i a les propostes del Pacte Nacional per l’Educació.

PACTE NACIONAL 
PER L’EDUCACIÓ: 
PROCÉS 
I PROPOSTES

L es previsions temporals s’han anat complint amb relativament
poca desviació i abans d’acabar l’any probablement s’hagi tancat
del tot el procés i es pugui procedir, com es pretenia des de l’inici, a

redactar el projecte de Llei d’Educació de Catalunya, sobre la base del
Pacte signat a l’inici de l’any 2006. 

Les signatures, quan s’arribin a produir, tindran sota seu un cúmul
d’actuacions divers i ric en participació: cinc grups de treball –de cinc o
sis persones cadascun–, hauran entrat a fons en els àmbits que el Pacte
del Tinell considerava decisius per posar d’acord la societat catalana en
la reforma del seu sistema educatiu: grups per a professorat, autonomia
de centres, igualtat d’oportunitats i llibertat d’ensenyament en el marc
del servei públic educatiu, famílies i, finalment, coresponsabilitat dels
ajuntaments amb l’educació.

Després del treball de debat i redacció dels corresponents documents,
es va obrir un procés extens d’explicació per tot Catalunya, amb actes
oberts amb una molt notable presència de públic; simultàniament, s’obria a
la participació de qui hi tingués interès l’espai telemàtic amb els fòrums per
a cada àmbit a partir del plantejament de grups de preguntes claus per a
cada tema; i després del procés participatiu general, on destaca la feina del
Consell Escolar de Catalunya i de diversos Consells Escolars municipals o
d’escoles, els grups varen entrevistar-se amb una gran diversitat d’institu-
cions, entitats i associacions, possibles signants del pacte, amb la voluntat
d’escoltar-les i recollir les seves posicions, que els grups van traslladar a la
Conselleria en un informe final que el govern combinaria amb els textos ini-
cials per preparar la redacció del document definitiu. 

La diversitat d’actuacions i la participació oberta i efectiva de moltes
persones i entitats es pot dir que garanteixen un grau important de den-
sitat i de realisme polític als documents.

Aquest resum del procés és necessari per poder valorar millor el resul-
tat global. Encara és un resultat hipotètic, certament, però tots els grups
de treball vam valorar en les darreres trobades, a finals de primavera i
després dels processos d’explicació i de diàleg, que els continguts pro-
posats en els diferents àmbits eren globalment vistos com a accepta-
bles, més enllà d’un grau cert, però comprensible, de perfectibilitat de
cadascun. Per dir-ho més clar, l’opinió general era que havíem trobat un
clima favorable a la firma per part de la immensa majoria del que podem
anomenar signants potencials o esperats.
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En l’àmbit de famílies, considerades fonamentals en el procés educa-
tiu, es fomenta el compromís de cooperació entre cada família i el centre
dels seus fills i filles, tot assegurant la funció tutorial, degudament
garantida per l’administració; per a això també es facilitaran permisos
als pares i mares per al contacte amb l’escola i activitats de formació de
la funció educativa familiar. També es dóna rellevància i facilitats a la par-
ticipació col·lectiva o organitzada a través de les AMPA i del Consell Esco-
lar de Centre. Es proposa també l’ampliació d’obertura dels centres, a
primeres hores i en períodes de juliol i primers de setembre. 

Finalment, en l’àmbit de la coresponsabilitat dels ajuntaments amb l’e-
ducació, es pondera el valor de la proximitat, l’interès i el coneixement
directe que l’administració local té de les necessitats i possibilitats edu-
catives del seu municipi com a fonament per implicar els ajuntaments en
una més gran coresponsabilitat competencial amb el Departament. Els
eixos d’aquesta coresponsabilitat són d’una banda la participació activa
i informada en els processos de planificació de l’oferta educativa, la
construcció de centres, l’escolarització i matriculació, la inspecció i ava-
luació de centres, i les propostes de millora; i, d’altra banda, l’atribució
de la titularitat plena i la gestió dels centres 0-3, de les escoles de músi-
ca i artístiques, i de les de formació de persones adultes. Altres aspectes
de cooperació afecten l’articulació dels centres de formació professional
amb el teixit empresarial, els plans educatius d’entorn, les activitats
complementàries i extraescolars, l’ús dels espais fora d’horari i, final-
ment, la responsabilitat dels Consells Escolars Municipals amb una nova
regulació i la presència de representants municipals en tots els centres
sostinguts amb fons públics. 

És un pas tímid, però en la direcció correcta de respecte i foment del
principi de subsidiaritat o de proximitat de les administracions a les per-
sones; principi que, a més, s’articula molt coherentment amb el principi,
de gran força educativa, d’autonomia. 

e14 49A FONS Núm. octubre 2005

LES IDEES CLAUS
Quines són les idees “claus” del Pacte, allò que li dóna valor i el pot fer
útil per preparar una llei catalana d’educació que sigui realment recone-
guda com a fruit d’un gran acord social i polític? La idea prèvia és justa-
ment la idea que inspira el procés explicat: impuls polític fort, diversitat
de treballs i actuacions, i participació àmplia. Si repassem les de cada
grup, i amb el risc de tota síntesi, es poden resumir com segueix.

En l’àmbit de professorat, les propostes més rellevants i innovado-
res són les que fan referència a la nova formació inicial d’igual titula-
ció per a tots els futurs docents, en coherència amb la reforma de les
titulacions universitàries derivades de l’Acord de Bolonya: grau, post-
grau i pràctiques, i sempre amb garanties de formació específica per a
la funció docent. També es proposa la reforma del sistema d’accés a la
professió, amb una responsabilitat important per al període de pràcti-
ques tutoritzades després de la selecció inicial, que incorporarà crite-
ris qualitatius didàctics i de pràctica docent. Altres aspectes impor-
tants que es contemplen són la formació permanent, la salut laboral, o
la promoció professional.

En l’àmbit d’autonomia de centres, a més del reconeixement formal
amb un marc normatiu que l’empari, les propostes busquen l’exercici de
la responsabilitat pròpia de cada centre en aspectes essencials, com la
possibilitat d’adaptació del currículum a la realitat del centre i el seu
entorn, l’autonomia organitzativa a través d’acords triennals de cada
centre amb el Departament, la gestió col·legiada del centre i la capacita-
ció específica dels equips directius, l’increment de recursos i la seva
administració autònoma, amb rendició de comptes. Tot plegat comptarà
amb una oficina de suport a l’autonomia de centres i un nou model de
relacions de la inspecció, els serveis educatius i l’avaluació dels centres.

En l’àmbit d’igualtat d’oportunitats i llibertat d’ensenyament en el
marc del servei públic educatiu, que afecta un dels punts nuclears del
sistema educatiu tal com el coneixem de fa molts anys, s’intenta supe-
rar la dualitat escola pública-escola concertada mitjançant el concepte
integrador de servei públic educatiu. Es vol assolir el màxim de quali-
tat en tot el sistema i la màxima equitat i nul·la discriminació en l’ac-
cés, sense que això hagi d’alterar o negar el caràcter específic de cada
centre. S’iguala l’horari escolar, amb sis hores a primària per a tots els
centres, públics o concertats. Tots els centres tindran el mateix com-
promís per assumir la població escolar amb necessitats educatives
específiques i rebran, per això, el mateix suport de les administra-
cions. El concert no s’entén com un dret de cap centre, sinó com un
instrument de l’Administració per atendre necessitats d’escolaritza-
ció; per això, també, el concert s’adequarà suficientment a la realitat
diversa dels centres. La responsabilitat de la planificació de l’oferta
educativa és de l’Administració, però l’exerceix en diàleg amb el terri-
tori i els agents socials.

«En l’àmbit de professorat, les propostes
innovadores són les de la nova formació inicial
d’igual titulació per a tots els futurs docents.»

> Per a més informació: 

http://www.gencat.net/educacio/pacte

«La diversitat d’actuacions i la participació
oberta es pot dir que garanteixen un grau
important de densitat i de realisme polític.»
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ASSOCIACIÓ DE CIRC
ROGELIO RIVEL
UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓ 

EN LES ARTS DEL CIRC

L’Associació de Circ Rogelio Rivel 

és un col·lectiu de persones que

comparteixen la il·lusió de difondre 

i promocionar les arts del circ i que

treballen per oferir una formació

àmplia i de qualitat adreçada 

tant a persones principiants 

com a professionals del circ.

Abans de les escoles de circ, els i les pro-
fessionals d’aquest art es formaven de
manera autodidacta als carrers i places

dels pobles i ciutats o sota les carpes dels
circs. Però els nous temps plantegen la neces-
sitat de crear altres marcs que facilitin aquest
aprenentatge als joves amb vocació i capacitat
per a les arts del circ i que els posin en contac-
te amb un món professional que és molt espe-
cífic i encara minoritari. L’evolució de la pro-
fessió planteja noves exigències a la formació
dels professionals del circ i la necessitat
urgent d’un pla de formació regularitzat i insti-
tucionalitzat. Malauradament, la formació en
les arts del circ no compta amb cap tipus de
reconeixement en la legislació educativa ni a
Espanya ni a Catalunya.

L’any 1999, quan va néixer l’Escola Rogelio
Rivel, la necessitat d’una escola de circ ja era
molt evident en el panorama circense català.
Al llarg de les últimes dècades, el circ ha des-
pertat cada cop més la inquietud i l’interès
d’un nombre important de joves. Aquestes
inquietuds anaven trobant resposta a l’Ateneu
Popular de Nou Barris, centre cultural on el
circ ha estat present des del seu inici ja fa més
de 25 anys. Al llarg de tots aquests anys l’Ate-
neu es va anar convertint en un centre neuràl-
gic i punt de referència en activitats de circ,
tant de caràcter formatiu com de programació i

de producció. Com a resultat de la creixent
activitat formativa, un grup d’agosarats pro-
fessionals d’aquest sector van posar en marxa
una escola de circ al si de l’Ateneu.

Després de l’èxit d’un primer projecte pilot
de sis mesos, es va decidir crear l’Associació
de Circ Rogelio Rivel amb la finalitat de fer una
oferta àmplia i de qualitat en tècniques de circ
i tirar endavant el projecte de l’Escola, que va
començar el setembre de 1999. El nom de
Rogelio Rivel és un homenatge a l’acròbata,
pallasso i mestre que, des dels 70 anys fins als
93, va impartir classes d’acrobàcia a Barcelo-
na i va contagiar un immens amor per aquest
ofici a tots els qui el van conèixer. 

A partir del curs 2000-2001, amb la
instal·lació d’una carpa estable en un terreny
veí de l’Ateneu que el Districte de Nou Barris
cedeix a l’Associació de Circ Rogelio Rivel, es
crea un nou espai a Barcelona dedicat al circ
i, principalment, a la formació, i es consolida
l’estructura actual de l’Escola amb vint pla-
ces per curs. 

Al llarg dels sis anys d’existència, l’Associa-
ció de Circ Rogelio Rivel ha pogut desenvolu-
par la seva activitat gràcies a l’esforç col·lectiu
de moltes persones que hi han aportat temps,
esforços i energia i, en molts casos, materials i
recursos econòmics. Actualment, té establerts
convenis i acords de col·laboració amb diferents
institucions, entre les quals destaquen l’Institut
d’Educació de Barcelona, amb qui desenvolupa
el projecte Flic Flac adreçat a centres de primà-
ria, i l’Institut del Teatre, amb la realització d’una
assignatura optativa de tècniques de circ per a
alumnes de teatre gestual. 

LES ACTIVITATS
Les activitats de l’Associació giren al voltant de
quatre eixos principals: 
· Formació escolar:
L’escola de formació base, de dos anys de
durada, s’adreça a joves de 16 a 25 anys i té
vint alumnes per curs. Té com a objectiu
pedagògic la formació professional en dife-
rents disciplines de circ. 
· Formació permanent 
S’adreça a artistes professionals del circ que
volen aprofundir en una tècnica concreta o
ampliar la seva formació i a amateurs que uti-
litzen la pràctica del circ com una manera
divertida d’estar en forma. S’ofereix un ampli
ventall de tallers regulars d’octubre a juny. Es
programen, també, entre vint i trenta cursos de
perfeccionament de curta durada segons la
demanda, les necessitats detectades i les pro-
postes que arriben a l’Associació. Hi ha una
mitjana de 450 alumnes per curs escolar.
· Formació exterior
S’ofereixen activitats de formació a centres de
lleure infantils i juvenils, escoles, instituts,
ajuntaments, associacions... i a tots aquells
que desitgin fomentar el coneixement del circ i
el seu aprenentatge. El curs passat es van fer
32 tallers amb més de 3.000 participants.
· Activitats extraordinàries
Aquests tipus d’activitats es fan paral·lelament
a les funcions estrictament formatives que
desenvolupa l’Associació. S’adrecen al públic
en general. Entre aquestes activitats desta-
quen els finals de curs, els espectacles creats
per l’alumnat i la participació artística en esde-
veniments socials i culturals, principalment a
la ciutat de Barcelona. 

Associació Escola de Circ Rogelio Rivel

Associació Escola de Circ Rogelio Rivel
Ateneu Popular 9 Barris
Portlligat, 11-15, 08042 Barcelona
Tel. 93 350 61 65
escolacircrr@ya.com

«L’Ateneu Popular de Nou
Barris és el centre on el circ
ha estat present des del seu
inici ja fa més de 25 anys.»
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“SEMPRE T’AGAFAVA 
LA MÀ QUAN 
ET PARLAVA”
JOSEFINA MISERACHS ENS APROPA 

EL RETRAT HUMÀ D’ANGELETA FERRER I SENSAT

“Estic contenta de com he viscut. 

I m’afirmo que l’educació és més

obra d’amor que de ciència, i que 

no hi ha res tan difícil i interessant 

com descobrir i formar la persona

humana”. Amb aquestes paraules,

Àngels Ferrer i Sensat –coneguda

com Angeleta– va definir la seva

tasca professional. Mestra,

pedagoga i catedràtica de Ciències

Naturals, va ser peça clau en el

moviment de renovació pedagògica.

El seu llegat és prou conegut. 

Per això, hem volgut fer-li el nostre

homenatge, apropant-nos més 

a la seva figura. Ho hem fet a través

dels records de Josefina Miserachs,

una mestra que va treballar 

a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó on

l’Angeleta Ferrer va ser directora fins

a la seva jubilació el 1974. Però que,

sobretot, va ser una gran amiga seva.

«Ella era la primera d’arribar a
l’institut a les vuit del matí. Venia
sempre amb un taxi. I també era 
de les últimes a marxar.»

PROPERA I EXIGENT
“Diria que era tan propera com exigent. Li

donava molta importància a la convivència
però també a l’ordre i a les coses ben fetes. No
suportava quan es feien les coses sense
interès o no s’hi posava tota la passió. No
demanava impossibles però sí tot l’esforç. No
creia en les notes ni en les avaluacions. Només
demanava atenció i interès a classe.”

“Sempre t’agafava la mà quan et parlava,
perquè li agradava tenir un contacte molt pro-
per amb la gent. Era una persona molt afable.
Cada dia, deia bon matí a tot l’alumnat quan
era la directora de l’institut. Una persona que
s’interessava molt pel que et passava. Jo vaig
entrar com a interina a l’institut i sempre em
deia: ‘no et retiris de les oposicions’, quan hi
havia moments que defallia. O quan et veia
preocupada i, aleshores, sempre et donava
algun regal. Era molt possessiva amb les que
ella anomenava les seves nenes. Eren intoca-
bles, les defensava sempre. Però, d’altra
banda, també tenia molta personalitat. Era
una persona molt forta. Diria que, fins i tot,
feia por alguna vegades quan cridava.”

“Ella era la directora de l’institut i tenia un
despatx molt solemne a dalt de tot de l’edifici.
Però ella mai hi era, en aquell despatx. Sem-
pre rebia la gent en una habitació, que sem-
blava un mercat persa de les coses que hi
tenia. En aquesta habitació hi feia, fins i tot, els
ciclostilats. Ho ciclostilava tot, ho volia tenir tot
guardat. En aquest sentit, era molt perfeccio-
nista. També, quan s’organitzaven viatges amb
l’alumnat –o els que feia ella, perquè li agrada-
va molt viatjar–, es feia els seus camins de ruta.
O els seus diaris, on ho escrivia tot.”

LA SEVA VOCACIÓ
“Ella era la primera d’arribar a l’institut a

les vuit del matí. Venia sempre amb un taxi. I
també era de les últimes a marxar. Jo feia

BE49 original pdf  19/10/05  10:37  Página 16



e 1749 PERSONATGESNúm. octubre 2005

l’horari nocturn i moltes vegades l’acompanyava
fins a casa seva. Participava en tot. Sabia els
menús del menjar, els horaris... Tot passava
pel seu control, fins i tot les plantes que es
posaven a l’edifici. Era una persona que dedi-
cava tot el temps a la seva vida professional.
No crec que faltés cap dia a la feina per malal-
tia en els nou anys que va ser la directora. Ni
tan sols en una època que li feia molt mal el
genoll. L’Angeleta no podia tenir fills i ho va
saber abans de casar-se. Segurament això va
fer que tingués una relació amb el seu alumnat
que tenia molt de maternal.”

“Creia amb total fermesa i convicció en l’ofi-
ci de mestra. És el que més vaig aprendre d’e-
lla: el mestre que coneix el seu alumnat, que
l’estima i que intenta treure el màxim de
cadascun d’ells o elles.”

LA NATURA, LA MÚSICA I ELS
VIATGES

“Li agradava molt fer excursions amb les
alumnes i compartir amb tothom el que hi tro-
bava. Recordaré sempre els eriçons de mar
que vàrem trobar a Arenys de Mar i que des-
prés miràvem pel microscopi. És clar, li encan-
taven el que anomenaven aleshores ciències
naturals, encara que tenia interès per tot.”

“També li encantava la música. Tocava l’a-
cordió i el piano. Fins i tot va compondre
cançons. L’apassionava inventar cançons i
convertia el pati en l’escenari on es cantaven
cançons o es feien obres de teatre.”

“Mai va parar de viatjar. Ni quan es va que-
dar vídua, ni quan es va jubilar, Recordo enca-
ra organitzant un viatge amb les seves ami-
gues a Lapònia o al Perú. I li encantava fer
fotos i pel·lícules dels seus viatges”.

UN FORN PER A L’INSTITUT
“Sempre va lluitar a favor del català, i quan

s’havien de fer les classes de “Promoción del
Espíritu Nacional”, ho aprofitava per fer classes
de català. Però, en canvi, no podia suportar, en
aquells temps de convulsió política, les manifes-
tacions, les vagues o les assemblees. Era curiós
perquè, d’altra banda, sabia moure’s molt bé
entre els dirigents, fins i tot en l’època franquis-
ta. Tenia la virtut de mantenir bones relacions
amb tothom, encara que no compartissin les
mateixes idees. Va aconseguir per a l’institut que
es construís un menjador nou o un forn de cerà-
mica, que era una de les seves grans il·lusions”.

“No li van agradar mai les festes o els actes
d’homenatge. Primer perquè era molt crítica
amb ella mateixa i també ho era amb els polí-
tics o els dirigents. Encara que sempre va tenir
molta relació amb ells. Però pensava que mol-
tes vegades no defensaven prou la idea de
l’esforç i donaven més importància a l’èxit fàcil
i ràpid. Fins i tot quan era en actes d’homenat-
ge o on la convidaven, si trobava algun polític,
no es callava res del que pensava”.

Àngels Ferrer i Sensat

Va néixer a Barcelona el 1904, filla de David
Ferrer i Rosa Sensat. Quan només tenia setze
anys feia de mestra ajudant a la seva mare
en l’ensenyament de persones adultes. Va
fer la carrera de Ciències Naturals i l’any
1932 s’incorpora a l’Institut-Escola. Després
de la Guerra Civil va ser desplaçada a Madrid
com a encarregada de curs a l’Institut Isabel
la Catòlica. Després de dos anys va retornar a
Catalunya, primer a Reus, on va ser catedràti-
ca durant gairebé dues dècades i l’any 1958 a
Mataró, on va participar en l’experiència dels
centres oficials del Patronat. Posteriorment,
va ser professora i directora de l’Institut
Infanta Isabel d’Aragó, de Barcelona. Es va
jubilar el 1974, va rebre la Creu de Sant Jordi i
va morir a Barcelona el 1992.

La Josefina Miserachs ens dóna les respos-
tes al petit qüestionari.

Un desig que l'Angeleta no va complir.
En tenia molts i crec que la majoria els va
complir.
Un que sí.
Fer un menjador nou a l’Institut Infanta Isabel
d’Aragó. Va lluitar molt per aconseguir-ho.
Què col·leccionava?
Petits objectes dels seus molts viatges.
Una virtut seva.
L’entusiasme.
Què li feia por?
No recordo que li fes por alguna cosa, però
no entenia la duresa amb la qual es compor-
taven alguns professores o professores quan
feien els exàmens.     
Un consell que et va donar i vols compartir
Tenir confiança en les nostres possibilitats i
en les de tot l’alumnat.

Per a l’Angeleta Ferrer, l’escola...
De quin color era? Verda.

Quin dia de la setmana? Dilluns.
Quina estació de l’any? La primavera.

Quin menjar? Carxofes crues.
Quina flor o planta? La ginesta.

LES CONVERSES DE L’ANGELETA

L’any 1987 es va publicar el llibre número 18 de
la col·lecció “Diàlegs de Barcelona” –editada
per l’Ajuntament de Barcelona i l’editorial Laia–
en el qual Angeleta Ferrer mantenia una con-
versa amb la psicòloga Maria Martínez. D’a-
quest llibre, hem extret alguns dels pensa-
ments i records de l’Angeleta que poden ajudar
a conèixer la seva figura humana.

“Crec en l’acció de cada dia, en el contacte
permanent entre el mestre i l’alumne. Per
aquest motiu crec que és el mestre el qui hau-
ria de saber psicologia. També m’inquieta l’ac-
tual tendència a integrar les criatures que no
són completament normals amb les altres (...)
No sé si els fem un bé o un mal, als uns i als
altres, no tractant-los especialment.”

La veritat, no pensava que l’Institut-Escola
com assaig arribés a obtenir el que va aconse-
guir. No vam tenir mai exàmens, ni llibres de
text, ni classes magistrals recitades. El noi no
quedava aprovat ni suspès; se l’orientava fins
a la fi. El noi tenia tota la llibertat, però també
tot el respecte envers tothom. La disciplina hi
era absoluta; sense necessitat d’imposar-la,
era voluntàriament acceptada per tots.”

“Quan havíem de fer nit a les fondes, jo ja
tenia pensat, sense que ells ho haguessin de
saber, com els distribuiria a les habitacions. Em
sabia la distribució de memòria, sense tenir-la
apuntada enlloc. Abans de marxar ja havia
estudiat com acoblaria la gent, perquè era lògic
que si posava junts dos esvalotats, hi hauria
gresca. Procurava una equilibri de tempera-
ments en acoblar-los. Al moment de distribuir-
los, feia com si se m’acudís en aquell instant,
de la manera més natural. Però tot estava pen-
sat. El mestre no pot deixar de pensar en el que
ha de fer ni un segon.”

“No em parleu dels exàmens! Els odio! No
examinaria mai cap noi ni noia! Diuen que volen
renovar l’ensenyament i com més va més proves
i exàmens posen. No ho entenc. No veig per què
s’ha d’estar tot el dia pensant en els exàmens.
Però si parlant amb el noi, i seguint constant-
ment el seu treball, ja se sap si avança o no...”

“La gent confon la vivacitat amb la rapide-
sa. Jo crec que més aviat sóc lenta. No és però
que sigui lenta: és que tinc dubtes. Tinc molt
d’interès a fer les coses bé. M’agrada tot net i
polit en tots els sentits.”

“Els anys immediatament anteriors a la
jubilació vaig passar moments descoratjadors
a l’Institut Infanta Isabel, quan es va produir
el fenomen de l’agitació dels estudiants al
final del franquisme (...) Durant aquells anys
passaven coses d’aquestes constantment.
Em posaven pancartes als passadissos. Jo les
treia, quin remei! I els deia, quan rondinaven:
“Jo no us pregunto qui l’ha posada, però us
deixo dir a tothom que he estat jo qui ha
separat la pancarta.”
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EL SUPORT PER A PROJECTES EDUCATIUS 

QUE PROMOUEN UN NOU CONCEPTE DE CIUTADANIA

Q uan l’equip d’Educació en Valors de
l’Institut d’Educació vam iniciar el
nostre trajecte ens guiava un desig

molt fort, un desig que tenia el seu origen en
el convenciment que l’educació en valors és
quelcom que dóna sentit a la pràctica educati-
va. Per això era necessari re-significar els
valors des d’una mirada crítica i comprensiva.

Aquest gran desig s’hauria esvaït si no
haguéssim aconseguit portar-lo a cap amb un
projecte viu i real. Educar en valors és quelcom
que impregna la vida, que s’experimenta més
enllà dels discursos; fer realitat el nostre desig
volia dir acudir allà on infants i mestres dia a
dia es relacionen i viuen, on es respecta o
s’envaeix l’altre, on es coopera o rivalitza, on
es viuen els conflictes, on es produeix l’amor o
el desamor pel coneixement, on sorgeix la
confiança o la desconfiança, on es valora la
competència de cadascú o la competitivitat.

Per aquest motiu teníem una cosa clara:
volíem treballar juntament amb els protago-
nistes de l’educació: mestres, nens i nenes,
joves, mares i pares. I la Convocatòria d’Ajuts
Barcelona Identitats ha estat un espai on
s’han fet realitat alguns dels nostres somnis.
Volem aprofitar aquestes línies per agrair a
tots i totes els que han participat en aquesta
convocatòria i els que han anat fent camí jun-
tament amb nosaltres. Gràcies pel compromís
que hem compartit, per fer realitat que educar
és educar en valors, per entendre que l’educa-
ció és una oportunitat única de creixement per
a cadascú i, alhora, de renovació del món. 

Per il·lustrar aquest compromís recordem
les paraules de Hannah Arendt: “L’educació és
el punt en què decidim si estimem prou el món
per a assumir una responsabilitat per ell i així
salvar-lo de la desfeta que, si no fos per la
renovació, si no fos per l’arribada dels nous i
dels joves, seria inevitable. També mitjançant
l’educació decidim si estimem prou els nos-
tres fills per a no foragitar-los del nostre món
i lliurar-los als seus propis recursos, per a no

BARCELONA
IDENTITATS

treure’ls de les mans l’oportunitat d’empren-
dre alguna cosa nova, quelcom que nosaltres
no vam preveure prou; si els estimem prou per
a preparar-los amb temps per a la tasca de
renovar un món comú”.1

QUÈ ÉS BARCELONA IDENTITATS? 
És un projecte a través del qual es convida els
centres i institucions educatives de la ciutat a
comunicar, compartir i millorar les seves pràcti-
ques. S’adreça, doncs, a la comunitat educativa.

Aquesta proposta ofereix ajuts per al desenvo-
lupament de projectes educatius que contribuei-
xen a millorar la vida de les persones, tot visualit-
zant i reflexionant al voltant dels valors que
fonamenten les nostres expectatives envers el
tipus de persones que volem educar i el món que
volem fer. Aquests ajuts tenen, per tant, el sentit
de consolidar pràctiques i donar-hi suport.

Els projectes que es presenten a Barcelona
Identitats han de proposar camins de reflexió
—entenem la teoria com el fet de posar en
paraules la pràctica— i de canvi vers noves for-
mes de relació amb el saber i entre les perso-
nes. Pensem que viure de forma sostenible vol
dir afavorir un model de coneixement reflexiu i
no acumulatiu i unes relacions respectuoses
amb l’altre i amb el medi.

Per fer realitat aquests camins de reflexió
compartida, hem realitzat uns seminaris d’a-
companyament als projectes que s’han convertit
en llocs de trobada i que ajuden a enriquir i
ampliar el propi treball. Per concretar el treball
en valors hem optat per escollir cada any un
valor com a motiu de la convocatòria, tot sabent
que els valors estan vinculats entre ells.

Vam començar treballant la responsabilitat,
tot fent-nos ressò de la necessitat de qüestio-
nar-nos el nostre paper com a persones adul-
tes i les relacions amb els infants i joves; d’a-
questa manera, contribuíem a transformar
qualsevol queixa en recursos i eines educati-
ves. De la mà de la responsabilitat va arribar el
respecte com a pràctica imprescindible en les

Barcelona Identitats és un projecte

de l’Institut d’Educació de

l’Ajuntament de Barcelona a través

del qual es convida els centres 

i institucions educatives de la ciutat

a comunicar, compartir i millorar 

les seves pràctiques, implicant-se

en la promoció d’un nou concepte

de ciutadania. La convocatòria

ofereix ajuts econòmics per 

al desenvolupament de projectes

educatius que contribueixen 

a la construcció plural de les noves

identitats ciutadanes. Barcelona

Identitats ha arribat el curs 2005-

2006 a la desena convocatòria, 

en la qual vol promoure el valor 

de tenir cura com a condició

imprescindible de tota trobada

educativa que es proposi 

dur a terme la transformació 

dels models de relació. 

«Gràcies per entendre que
l’educació és una oportunitat 
única de creixement per a cadascú 
i, alhora, de renovació del món.»
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relacions educatives. Aquesta convocatòria va
servir de fòrum per contrastar pràctiques edu-
catives que ajuden a redefinir el significat d’e-
ducar en el respecte avui i aquí.

L’autonomia va ser el valor que tancà aques-
tes tres primeres edicions amb una sèrie de pre-
guntes globals: com es practica el respecte a
través de les trobades entre els petits i petites,
nois i noies, famílies i professorat, entre els que
ja hi eren i els nouvinguts? Qui pensa, decideix,
organitza i gestiona les condicions per a la parti-
cipació i coresponsabilització? Respectem els
nois i noies mostrant coherència entre allò que
pensem i allò que fem? Com pensem l’autono-
mia tot respectant els vincles i la vida en relació?

Aquests interrogants ens van portar a con-
cretar algunes qualitats de la relació educativa
com ara el reconeixement, la confiança i la
cura, que han esdevingut els valors de les
següents convocatòries fins enguany.

Reconèixer l’altre és dotar de contingut la
riquesa que suposa la disparitat de les rela-
cions en la comunitat educativa: relacions
entre iguals, relacions intergeneracionals,
entre sexes, entre cultures, entre professio-
nals, entre mares i pares, entre les famílies i
els professionals.

També la confiança és un valor implícit en
una certa forma de viure, d’estar al món, d’una
determinada sensibilitat que s’expressa amb
paraules, actituds i pràctiques.

Amb tot aquest itinerari hem arribat a la cura
com a valor que sintetitza els anteriors i que
volem promoure en la X Convocatòria de Barce-
lona Identitats prevista per al curs 2005-2006.

Podem resumir que el projecte Barcelona
Identitats ha estat una tasca engrescadora i
complexa tant per als centres com per a l’e-
quip del Projecte d’Educació en Valors, ja que
comporta pensar i redefinir valors com a
dimensions ocultes i invisibles que es donen
per descomptat tant en la vida escolar com en
el discurs i les pràctiques docents. Pensar,
ensenyar i dur a terme projectes de visualitza-
ció, interiorització i aprenentatge d’aquests
valors ha estat un repte del qual estem satis-
fets tant el professorat participant dels cen-
tres educatius com nosaltres mateixos. 

Marta Bertran i Asun López Carretero 
Projecte d’Educació en Valors 
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

11 Hannah Arendt (1996). Entre el pasado y el futuro.

Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona,

Editorial Península.

BARCELONA EDUCA EN LA CURA

La convocatòria de Barcelona Identitats
2005 promou el valor de tenir cura com a con-
dició imprescindible de tota trobada educativa
que es proposi dur a terme la transformació
dels models de relació.

“Tenir cura és el fil de plata que teixeix la
xarxa social”, va dir Amparo Tomé, del Projecte
d’Educació en Valors, en una de les reunions
en què es preparava aquesta convocatòria.

Tenir cura dels altres, de nosaltres mateixes i
de l’entorn és el principi més bàsic que confi-
gura els vincles i les relacions que ens uneixen
com a persones i ens fa partíceps de la vida
social. Ha estat sempre un saber fer i un saber
estar de les dones, una pràctica de la relació
subtil, que no és explícita, però que va teixint
un pòsit continuat de benestar.

Quan parlem de tenir cura ens referim a
conèixer, sentir i actuar en interès de les altres
persones, posant les condicions per assolir
benestar emocional, personal i material. Apren-
dre a tenir cura sovint està més relacionat amb
l’experiència que amb el discurs. Així doncs,
aprendre té una intencionalitat amb sentit de
millora d’un mateix i de l’entorn. La cura és un
eix estructurador de la vida a l’escola. Centrem
les nostres accions i relacions educatives de
tenir cura utilitzant diferents vies de mediació:

· Tenir cura dels espais i objectes que ens
envolten també vol dir tenir cura de les perso-
nes que comparteixen aquests espais, perquè
els embellim, els conservem, fem que el nostre
entorn de relació sigui sostenible.

· Tenir cura del medi és responsabilitzar-se
d’una manera directa d’éssers vius que neces-
siten la nostra atenció, és tenir cura de la vida
del nostre voltant i compartir-la amb els altres,
gaudint-la i establint-hi vincles.

· Tenir cura de les altres persones vol dir
reconèixer els altres com a importants,
acompanyar-los en el seu creixement i aju-
dar-los a assegurar un mínim benestar, és a
dir, practicar l’empatia. Però també és impor-
tant i necessitem tenir cura de nosaltres matei-
xos i ser capaços d’acceptar que la cura que
els altres tenen envers nosaltres ens apropa;
vol dir donar i deixar-nos donar i, per tant, tenir
sentit de l’alteritat.

La dotació econòmica de la convocatòria
d’enguany serà de 42.500 Euros, que es repar-
tiran entre tots els projectes que acompleixin
les bases. El suport econòmic que sol·licitin
els centres serà per cobrir necessitats de
materials i altres recursos. La quantitat atorga-
da per institució educativa oscil·larà entre un
mínim de 300 i un màxim de 1.500 euros. La
data límit per al lliurament de projectes és el
14 d’octubre.

> Per a més informació: 

www.bcn.es/educació
imebidentitats@mail.es

LA WEB DE BARCELONA IDENTITATS

Barcelona Identitats posa a l’abast informació
i recursos per als centres educatius a la seva
nova web. A més de la informació sobre la nova
convocatòria i les anteriors, té un racó de
recursos (articles, bibliografia, webs d’interès,
etc.) sobre educació en valors, educació per a
la interculturalitat, educació per a la sostenibi-
litat i gènere i coeducació.
www.bcn.es/educació

«Els projectes han de proposar
camins de reflexió i de canvi 
vers noves formes de relació amb 
el saber i entre les persones.»
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UN ESTUDI SOBRE EL NOU MODEL EN L’ELECCIÓ DE LES 

LA SELECCIÓ DE LES

L’entrada en vigor de la Llei orgànica de qualitat de l’educació va sig-
nificar una modificació profunda, entre d’altres, de les funcions i
competències dels consells escolars dels centres docents. Així, el

consell escolar deixava de ser un òrgan de govern i avaluació del centre, i
esdevenia un òrgan de participació en el control i la gestió d’aquest.

Un dels canvis introduïts per la LOCE va ser la modificació del sistema
d’elecció de les direccions dels centres docents públics, que va passar de
ser una competència del consell escolar –que tenia la capacitat d’elecció
entre els candidats– a tenir, només, la facultat de ser informat del nome-
nament de la direcció per part de l’Administració educativa.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya1 va suavitzar
el redactat en l’aplicació de la normativa de la LOCE que regula la consti-
tució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la
directora i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents
públics, i va permetre un procediment de selecció amb la participació
parcial del consell escolar a través de la presència d’alguns dels seus
membres en la comissió de selecció i la possibilitat, per part de la comis-
sió de selecció, de demanar-li el parer en relació al projecte educatiu del
centre que presenta el candidat o candidata.

La resolució edc/3432/2004, de 16 de desembre, i la Gaseta Municipal
num 2 del 20 de gener de 2005, van convocar concurs de mèrits per a la
selecció de director o directora de diversos centres públics que depenen
del Departament d’Educació i de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona, respectivament. La relació que s’annexava a les dues convo-
catòries feia referència a 172 centres de la ciutat de Barcelona2 que
corresponen a 107 CEIP (centres de primària), 48 IES (centres de
secundària) i 17 centres d’altres modalitats (educació especial, educació
de persones adultes, Formació Professional de 2n grau).

Més enllà dels canvis normatius que previsiblement comportarà la futura
Llei orgànica d’educació (LOE), avui a punt d’iniciar el procés parlamentari, i
del legítim debat sobre la funció directiva en els centres docents entre la
comunitat educativa, des del Consell Escolar Municipal de Barcelona
(CEMB) i a través dels representants municipals en els consells escolars
dels centres públics, s’ha volgut conèixer la incidència del nou model en l’e-
lecció de les direccions dels centres. Així, es va passar una enquesta a partir
de la qual presentem els resultats en l’apartat següent. 

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

11 Decret 317/2004 de 22 de juny. DOGC 4.161.

22 A la ciutat de Barcelona hi ha un total de 263 centres docents públics (161 CEIP, 72 IES i 30

d’altres modalitats). Els 172 centres relacionats per fer la selecció de les direccions repre-

senten el 65% del total dels centres (66% dels CEIP, 67% dels IES i 57% de les altres moda-

litats). Els 149 centres que han realitzat la selecció de les direccions representen el 57% del

total de centres de la ciutat (61% dels CEIP, 50% dels IES, i 50% de les altres modalitats).

El Consell Escolar Municipal de Barcelona va voler

conèixer la incidència del nou model en l’elecció 

de les direccions dels centres públics de la ciutat. 

En un moment de ple debat sobre els canvis normatius

que comportarà la futura Llei orgànica d’educació (LOE), 

es va creure necessari fer un estudi i es va passar 

una enquesta als centres que havien de seleccionar 

el nou director o directora. En aquest article, 

us en presentem els resultats.

Patricia Esteve
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DIRECCIONS

ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA

Les respostes obtingudes fan referència a 168 centres, el 98% del total
dels centres on s’havien de fer eleccions, repartits en 106 CEIP, 45 IES i
17 dels altres centres.

Dels 168 centres, n’hi ha 19 que no han escollit direcció: a 11 centres no
s’ha presentat cap candidatura, a 4 centres, ateses problemàtiques
diverses, s’ha considerat no fer eleccions, i a 4 centres més les persones
candidates no han superat la puntuació exigida. Són, per tant, 149 cen-
tres on s’ha escollit direcció (89% en relació als 168 centres), el que sig-
nifica el 92% dels CEIP (98 centres), el 80% dels IES (36 instituts) i el
88% dels altres centres (15 centres).

Sobre les candidatures
El quadre següent és el nombre de candidatures presentades segons la
tipologia dels centres

Núm. 1 % 2 % 3 % Total %

Centres candidatura candidatures candidatures

CEIP 100 85 84% 14 14% 1 1% 100%
IES 37 25 68% 10 27% 2 5% 100%
Altres 16 15 94% 1 6% 0 0% 100%
Total 

centres 153 125 82% 25 16% 3 2% 100%

Segons indica el quadre, en el 84% dels CEIP (85), en el 68% dels IES
(25) i en el 94% d’altres tipologies de centres (15), s’ha presentat una candi-
datura; en el 14% dels CEIP (14), en el 27% dels IES (10) i en el 6% d’altres
tipologies de centres (1), s’han presentat dues candidatures; i en l’1% dels
CEIP (1) i en el 5% dels IES (2), s’han presentat tres candidatures.

En el conjunt dels centres s’han presentat 184 candidatures. Sobre les
184 candidatures presentades, en el 90% (165) s’han presentat profes-
sionals del propi centre. Només en un 10%, que representen 19 candida-
tures, s’han presentat professionals externs al centre. A 112 dels 153 cen-
tres s’ha presentat el mateix director o directora que ja hi havia, dada
que afecta el 73% dels centres que han respost l’enquesta.

En el 96% d’aquests centres, 107, s’ha reelegit l’antic director o directora.
Només en el 4% dels casos (5 centres) no s’ha reelegit l’anterior direcció.

Sobre la comissió de selecció
Participen en la comissió de selecció, a banda de la presidència i de la
secretaria, tres membres del professorat i dos membres del consell esco-
lar del centre: un membre (pare o mare o alumne en els centres on no hi
ha la representació dels pares i mares) i l’altre membre que és el repre-
sentant municipal.

Hi ha hagut fórmules diferents per escollir el membre del consell esco-
lar del centre en representació del sector dels pares i mares. En el 71%
dels centres (108), s’ha celebrat un consell per escollir la representació
dels pares i mares. En el 29% restants (60) no s’ha celebrat.

Entre els centres que han celebrat un consell, en trobem 68 (44%) en
què la representació ha estat escollida només pel sector de pares i
mares; n’hi ha 3 (2%) que ha estat escollit pel president del consell; i 67
centres (44%) indiquen que aquesta representació ha estat escollida per
tot el consell escolar del centre. Finalment, 16 centres (10%) manifesten
que han escollit aquesta representació per altres procediments.

El decret indicava que la comissió valoraria globalment el projecte i
que podia demanar el parer del consell escolar de centre. Hem volgut
conèixer el nivell de consultes realitzats per les comissions als consells
escolars dels centres. La resposta ens indica que en un 59% de centres
(90) la comissió ha realitzat consultes. En el 41% restant la comissió no
n’ha realitzat.

Sobre la puntuació
Hem preguntat sobre la puntuació final obtinguda, i el resultat ens indica
una puntuació mitjana per als centres de titularitat de la Generalitat de
30,58 punts, i per als centres de titularitat municipal, de 42,83 punts. Cal
assenyalar que el barem de l’Administració municipal donava un valor a
la puntuació del projecte educatiu molt superior que el que donava la
Generalitat als altres centres públics. En la primera fase el màxim de la
puntuació atorgada podia ser de 25 punts i en la segona fase els centres
de la Generalitat atorgaven una puntuació mínima de 6 punts i una màxi-
ma de 15, mentre que els centres de titularitat municipal donaven més
valor a la puntuació del projecte educatiu, que oscil·lava entre un màxim
de 22 punts i un mínim de 15, i l’altre part de la puntuació de formació,
recerca i publicacions podia arribar fins a 6 punts.

Observacions
L’enquesta deixava un apartat per fer observacions globals sobre el pro-
cés indicant que hi fessin constar les incidències, els aspectes rellevants
i els comentaris.

Del buidat d’aquest apartat recollim les respostes següents: 
· Alguns sectors estan subrepresentats en la comissió de selecció.
· Manca d’imparcialitat del procés i dels membres de la comissió de

selecció. 
· Tensions internes que dificulten el procés d’elecció. 
· Procés complex i alguns aspectes de la normativa poc clars.
· Comentaris i valoració sobre diferents aspectes del projecte presen-

tat pels candidats i candidates. 
· Procés fàcil, normal; elecció per consens, cap incidència remarcable. 
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Cada dia l’electricitat és present

a les nostres vides. Ens acompanya 

des de l’esmorzar o la dutxa fins 

a les feines de casa o en el treball

diari. Sense electricitat canviaríem

els nostres horaris, els nostres hàbits

alimentaris i, fins i tot, la nostra

forma de gaudir del temps lliure. 

A Fecsa Endesa coneixem molt bé 

la importància de l’energia elèctrica 

i per aquest motiu volem apropar-la 

a les escoles mitjançant un espai

molt especial: l’Espai Fecsa Endesa,

on ens espera tot un món d’energia.

EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESPAI FECSA ENDESA

TOT UN MÓN
D’ENERGIA

els últims anys com a conseqüència de la crisi
energètica ha permès reduir l’ús de l’energia i
s’ha arribat a una millor eficiència de produc-
ció, transport, distribució i ús de l’energia.

L’educació, que és un dels mitjans per a la
socialització dels nens i de les nenes, ha de
tenir en compte els nous factors que determi-
nen l’activitat humana, entre els quals hi ha el
de la necessitat d’energia i la seva complexi-
tat. Els nois i noies han d’entendre que l’ener-
gia fa funcionar diàriament el nostre planeta i
possibilita l’existència de la vida. 

Un dels principals reptes de la nostra socie-
tat és gaudir dels avantatges del progrés i
estendre’ls arreu del món sense comprometre
el nostre futur i fent possible un desenvolupa-
ment sostingut en el temps.

A Fecsa Endesa coneixem molt bé la importàn-
cia i la complexitat de l’energia elèctrica. Per
aquest motiu volem apropar-la a les escoles mit-
jançant el programa educatiu “Tot un món d’e-
nergia”. Pretenem donar a conèixer els elements
essencials del desenvolupament científic i tec-
nològic i valorar les causes i les implicacions
sobre la persona, la societat i l’entorn físic, tot
oferint unes activitats de suport als centres edu-
catius. Aquestes activitats es desenvolupen en
el marc educatiu i es plantegen des d’una meto-
dologia lúdica i participativa.

El programa “Tot un món d’energia” pretén
treballar diferents continguts adequant-los als
usuaris dels nivells educatius als quals va diri-
git el programa. 

ELS OBJECTIUS
· Proporcionar al professorat activitats educati-
ves que li permetin treballar els continguts
relatius a l’energia elèctrica vinculats al currí-
culum educatiu.

· Proporcionar estratègies que permetin rea-
litzar una anàlisi sobre l’ús que fem de l’ener-
gia elèctrica: per a què i com la utilitzem.

L’energia es troba arreu de la natura: a la
llum del sol, al vent, als salts d’aigua, a
les erupcions dels volcans i a les plantes

i els animals. No es fa res sense energia. Sense
energia no hi ha vida. Nosaltres consumim cons-
tantment la nostra energia i permanentment uti-
litzem altres fonts d’energia. L’energia ens dóna
la capacitat de modificar les coses.

L’energia és indispensable per a les econo-
mies de tots els països, tant per a les activitats
dels seus sistemes productius com per als sec-
tors finals. La demanda energètica d’un país
està molt relacionada amb el seu producte
interior brut (PIB), amb la seva capacitat
industrial i amb el nivell de vida adquirit pels
seus habitants. El consum d’energia per habi-
tant constitueix, per tant, un dels indicadors
més fiables del grau de desenvolupament
econòmic d’una societat. Malgrat això, el
desenvolupament tecnològic que hi ha hagut
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Espai Fecsa Endesa
Av. Paral·lel, 51
08004 Barcelona
Tel. 93 509 13 90

· Facilitar tota la informació bàsica sobre l’e-
nergia elèctrica: què és, per què és tan impor-
tant, com realitzem el nostre consum energètic
i d’on surt l’electricitat.

· Prendre consciència sobre el valor de l’e-
nergia per a una millor qualitat de vida.

· Reconèixer els principals centres de pro-
ducció de Fecsa Endesa.

· Identificar les funcions de les estacions
receptores.

METODOLOGIA
Les activitats es desenvolupen amb una meto-
dologia lúdica, fomentant la interacció, la par-
ticipació i el treball reflexiu en grup. A partir de
l’extrapolació de les vivències quotidianes
dels participants, s’hi treballen valors i acti-
tuds relacionats amb l’energia i l’electricitat,
tot basant-se en les seves idees prèvies. Final-
ment, es concreten col·lectivament els acords
o normes útils en el context dels participants.

Perquè les activitats d’aprenentatge propo-
sades s’adaptin tan bé com sigui possible a la
metodologia de l’escola i a les característi-
ques del grup, es facilita al professorat mate-
rial per preparar l’activitat a l’aula. Posterior-
ment, es demana als mestres i professors la
seva valoració. Aquesta aportació es té en
compte en el moment de realitzar l’avaluació
de les activitats i del mateix projecte i serveix
de base per a l’elaboració de nous materials o
possibles nous projectes.

Per a la realització de totes les activitats
educatives és imprescindible la presència del
professorat. En finalitzar l’activitat es lliura un
material de reforç per treballar a l’aula, si es
considera convenient. 

Eva Hernández Bruguera
Responsable Espai Fecsa Endesa

LES ACTIVITATS

· EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle superior (10-12 anys)

El científic despistat
Mitjançant un joc d’investigació, els nens i
nenes s’inicien en el món de l’electricitat,
tot relacionant la producció, l’ús que en fem
i el seu impacte en el medi. 

· EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r cicle (12-14 anys) i 2n cicle (14-16 anys)

Equipem casa nostra
Mitjançant l’exercici pràctic d’equipar una
casa, els nois i noies coneixen les fonts d’e-
nergia, la producció i el consum d’electrici-
tat i hi reflexionen, al mateix temps que ho
relacionen amb la nostra vida quotidiana.

Central Tèrmica de Sant Adrià
Mitjançant una visita guiada a la Central Tèr-
mica de Sant Adrià, els nois i noies coneixen
els aspectes generals del funcionament d’una
central tèrmica i la seva importància en la
generació de l’energia que consumim.

Central Tèrmica de cicle combinat 
del Besòs
Mitjançant una visita guiada a la Central Tèr-
mica de cicle combinat del Besòs, els nois i
noies coneixen els aspectes generals del
funcionament d’una central tèrmica i la seva

importància en la generació de l’energia que
consumim en la nostra vida quotidiana. 

Centre de Control de Fecsa Endesa
Mitjançant una visita al Centre de Control de
Fecsa Endesa els nois i noies coneixen d’una
manera general els aspectes del funcionament
d’un centre de control d’electricitat i la seva
importància en la gestió diària de la producció,
transport i distribució de l’electricitat. 

· EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 

(16-18 anys) Batxillerat i cicles formatius

Estació Receptora de Maragall
Mitjançant una visita guiada a l’Estació Recep-
tora de Maragall, els nois i noies coneixen com
funciona una estació receptora d’electricitat i
la seva funció dins de la xarxa de distribució. 

Estació Receptora de Mata
Mitjançant la visita a l’Estació Receptora de
Mata, els nois i noies coneixen com funciona
una estació receptora aèria d’electricitat i la
seva funció dins de la xarxa de distribució. 

Visites a la Central Tèrmica de Sant Adrià,
a la Central Tèrmica de cicle combinat del
Besòs i al Centre de Control Fecsa Endesa

Per a més informació sobre el programa d’acti-
vitats escolars de l’Institut d’Educació:
www.bcn.es/educació

«Gaudir dels avantatges 
del progrés i estendre’ls 
fent possible un
desenvolupament sostingut.»
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E l còmic narra la història d’una persona europea qualsevol que,
passejant pel Raval i pel Casc Antic de Barcelona, topa amb joves
del barri i descobreix les històries que els amoïnen i que els han

dut fins a Catalunya. Observant el tarannà de la gent amb què es troba,
decideix que és un bon lloc on conviure i destapa la seva identitat, es
despulla de la seva disfressa d’home blanc i es descobreix el jove de
Sierra Leone que és. En aquest moment la seva història de cordialitat
farà un gir i haurà de fer front als problemes de viure en la il·legalitat.

Així mateix, també coneixem la història de quatre joves del barri del
Raval, de diferents procedències (Índia, Pakistan, Equador i Marroc), els
quals ens expliquen les expectatives que tenien quan van emigrar a Cata-
lunya i el que s’hi van trobar: les dificultats d’adaptació, el xoc cultural, el
fet d’haver d’enfrontar-se amb una nova llengua, una nova vida...

Les històries del còmic són reals i es complementen amb informació
sobre els i les protagonistes, la seva cultura d’origen i sobre els processos
migratoris que es donen i s’han donat a Catalunya, així com amb dades del
districte de Ciutat Vella i del barri del Raval.

El còmic va acompanyat d’un cd-rom interactiu i multimèdia, que és
fruit de la participació del CEIP Drassanes, de l’IES Miquel Tarradell i dels
joves de l’associació TEB. El cd-rom consta de diferents parts: 

·Jocs de coneixement del barri: cada joc té una presentació feta amb el
programa Macromedia Flash i reprodueix els personatges del còmic. 

· Videoclip: un grup de nois de l’Associació van escriure una cançó
sobre la diversitat cultural i el barri del Raval, van sortir a gravar i n’han
editat el vídeo. 

· Les llengües del món: web creada per alumnes de l’IES Miquel Tarradell.
· Un passeig pel Raval: web creada pel CEIP Drassanes.
· Recull de cançons en català de temàtica social i sobre el fenomen

migratori cedides per diferents artistes (Els Pets, Lluís Llach, Kumbes del
Mambo, etc.) i les seves discogràfiques.

UN PROJECTE EDUCATIU
La creació del còmic i el cd-rom és un projecte educatiu que té dos ves-
sants: la utilitat pedagògica del material resultant i el fet que sorgeix
d’un procés educatiu dut a terme amb els joves de l’Associació TEB amb
la col·laboració de l’equip de Grup d’Estudis Pedagògics, amb una llarga
trajectòria en aquest àmbit. Els i les joves van participar en cada una de
les parts del procés: guió, dibuix, acoloriment, documentació, elaboració
del cd-rom, presentació, etc.
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UN CÒMIC ELABORAT PER JOVES DEL RAVAL PER

REFLEXIONAR SOBRE L’EDUCACIÓ I LA IMMIGRACIÓ

Després d’un llarg procés, que va començar el setembre

de 2003, l’Associació per a Joves TEB, en col·laboració

amb el Grup d’Estudis Pedagògics, ha publicat el còmic

El Raval de Barcelona. Immigració. Històries d’anada 

i tornada, que vol ser una eina pedagògica 

per comprendre els problemes amb què es troben 

les persones nouvingudes. L’experiència del procés

d’elaboració d’aquesta obra es va presentar 

a les V Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat 

de Barcelona (PEC) i, més recentment, a la sessió 

del Projecte Fòrum Educació i Immigració organitzat 

des de l’Àmbit Immigració del PEC. 

HISTÒRIES D’ANADA
I TORNADA 
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«Aquest còmic vol ser una eina 
pedagògica que contribueixi en l’educació 
per a la interculturalitat.»

L’Associació per a Joves TEB fa dotze anys que treballa amb joves del
barri del Raval fomentant la seva iniciativa i autoorganització, mitjançant
les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina d’inclusió
social i tècnica. Creiem que la clau del projecte està a potenciar la seva
autogestió, duent a terme projectes com ràdio per Internet, tallers de
videodocumentals, videoclips, disseny i creació de pàgines web, i creació
d’eines multimèdia.

El fet migratori és cada cop més present a casa nostra. Aquesta transfor-
mació del paisatge humà dels nostres pobles i ciutats corre el perill de ser
més ràpida que la nostra capacitat d’assumir els canvis. Per aquesta raó
creiem que calen eines que ens permetin reflexionar sobre el fet migratori i
trencar tabús i estereotips per anar-nos adaptant i alhora formant en
aquest aspecte. Aquest còmic vol ser una eina pedagògica que afavoreixi
aquesta reflexió i contribueixi en l’educació per a la interculturalitat.

Per això, i gràcies a la col·laboració amb la XeR (Xarxa Educativa del
Raval), hem elaborat unes orientacions didàctiques adreçades al món
educatiu interessat a tractar el fenomen migratori.

Tot el treball de creació del còmic va ser fet per joves del barri del Raval
de Barcelona, però el còmic i el cd-rom van adreçats a tothom que pugui
estar interessat en el tema, és a dir, escoles i instituts, biblioteques, lli-
breries, centres de recursos, entitats i persones particulars.

> Per a més informació: 

www.ravalnet.org/teb

Per aconseguir el còmic, us podeu adreçar a:

Associació per a Joves TEB
C. dels Salvador, 6, baixos
teb@ravalnet.org

Llibreria Altaïr
Gran Via, 616

Els objectius d’aquest projecte són:
· Promoure la reflexió sobre els desequilibris entre el Nord i el Sud, les

situacions d’incompliment dels drets humans i d’estroncament de les lli-
bertats i dignitat de les persones, i fomentar una visió crítica que enfor-
teixi una cultura de la pau i la cooperació.

· Desenvolupar una actitud crítica i de sensibilitat vers les agressions
als col·lectius que pateixen una situació de marginació o exclusió, i tenir
elements d’anàlisi pel que fa a la relació causa-efecte. 

A més de la mateixa història, dins del còmic també hi ha altres textos,
quadres i mapes que volen ampliar el coneixement del desequilibri entre
el Nord i el Sud i els moviments migratoris.

Esperem que us agradi aquest còmic fet amb l’esforç d’una trentena de
joves del Raval que han volgut compartir les seves experiències amb tots
nosaltres. A tots i totes els volem dir: moltes gràcies! 

Associació per a Joves TEB
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lluita contra les exclusions i desigualtats...
· Qüestions relacionades amb el personal:

tipus de contractació, formació, qualificació,
relació entre famílies i professionals.

· Resposta a qüestions pràctiques de les
infraestructures per atendre les necessitats
diferenciades dels nens i nenes segons l’edat.

LÍNIES DE FUTUR
Les experiències presentades durant aquesta
primera trobada de la xarxa són només un
exemple de l’ampli ventall d’iniciatives d’aten-
ció i educació a la infància (de O a 6 anys) i de
suport a les famílies, que en l’actualitat estan
duent a terme diferents ciutats educadores. La
Xarxa Petita Infància vol posar èmfasi en el
vessant educador de cada una d’elles, més
enllà de la funció merament assistencial d’a-
quests serveis. 

Durant el període 2005-2006, les ciutats
educadores de la xarxa estan convidades a
participar en tres trobades més. La propera
tindrà lloc a Madrid el dia 24 d’octubre i estarà
centrada en: qüestions normatives dels espais
per a nens de O a 3 anys; la necessitat de tre-
ballar en xarxa en la creació i gestió de serveis
educatius adreçats a la petita infància (coope-
ració entre serveis públics, privats i associa-
cions), i l’intercanvi de projectes innovadors
d’intervenció educativa. La trobada següent se
celebrarà a Ginebra (primavera de 2006) i s’hi
tractarà, entre altres temes, com abordar la
diversitat cultural i l’elaboració del projecte
educatiu i social dels serveis a la infància. La
darrera trobada d’aquest període tindrà lloc a
Lió coincidint amb el IX Congrés Internacional
de Ciutats Educadores al setembre de 2006. 

Secretariat de l’Associació Internacional 
de Ciutats Educadores
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INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES RELACIONADES 

AMB L’ATENCIÓ I EDUCACIÓ DE 0 A 6 ANYS

Les nostres ciutats experimenten impor-
tants canvis en l’estil i ritme de vida. L’e-
mergència de noves estructures familiars,

la incorporació de la dona al món laboral i la
flexibilitat del treball (discontinuïtat de con-
tractació, prolongació de la jornada, horaris
atípics, etc.) generen noves necessitats d’aten-
ció a la petita infància. 

La família necessita suport en l’important rol
que tradicionalment ha assumit de cura, socia-
lització i educació dels fills i filles en els pri-
mers anys de vida, un període fonamental per
al desenvolupament de l’infant. La creació i
gestió de serveis que donin suport a la família
ha de combinar-se amb l’aplicació de políti-
ques que afavoreixin la conciliació entre la
vida familiar i la laboral. 

La Xarxa Petita Infància de l’Associació Inter-
nacional de Ciutats Educadores creada recent-
ment té com a objectiu principal intercanviar
experiències, problemes i solucions relaciona-
des amb l’atenció i educació a la infància (de O
a 6 anys), amb la intenció de trobar línies d’ac-
tuació comunes dins el marc de Ciutat Educado-
ra. Tot això plantejat en un context internacio-
nal, on existeixen diferents visions i normatives
que regulen l’educació de la petita infància i on
els governs locals no sempre tenen les mateixes
competències en aquesta àrea. 

La xarxa coordinada per la ciutat de Lió va
celebrar la seva primera trobada el passat dia
23 de maig. Aquesta reunió va ser una bona
ocasió per iniciar l’intercanvi d’iniciatives i per
acordar un programa de treball conjunt per al
curs 2005-2006. Els temes que la xarxa es pro-
posa abordar durant aquest període són: 

· Marc de partida: normativa vigent als dife-
rents països en l’atenció a la infància.
· Cooperació entre serveis públics, privats i asso-
ciacions, per donar resposta a les famílies. 

· Projecte educatiu i social: valors educatius
del centre, mètode de treball i d’organització,

LA XARXA 
PETITA INFÀNCIA

El 23 de maig passat es va celebrar 

a Lió (França) la primera trobada

d’una nova xarxa de treball dins 

de l’Associació Internacional 

de Ciutats Educadores. Es tracta 

de la Xarxa Petita Infància, que vol

generar un intercanvi d’experiències

i debatre solucions relacionades 

amb l’atenció i educació a la infància 

(de 0 a 6 anys). D’aquest primer

intercanvi, us donem a conèixer tres

experiències que es desenvolupen 

a la ciutat italiana de Torí.
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«La Xarxa Petita Infància vol 
posar èmfasi en el vessant
educador, més enllà de la funció
assistencial d’aquests serveis.»

TORÍ COM A EXEMPLE 
A continuació es recullen tres experiències de
l’Ajuntament de Torí1 presentades a la primera
trobada de la xarxa: El Grup de Joc a l’Hospital,
Els Micronidi en Camps Nòmades i el Centre
per a Famílies “Stella Stellina”.

GRUP DE JOC A L’HOSPITAL
Aquesta iniciativa es proposa crear ponts amb
la vida fora de l’hospital mitjançant activitats
lúdiques adaptades a les diverses edats:
dibuix, treballs manuals, lectura, jocs de taula,
teatre, etc. Alhora, estimula el diàleg i les rela-
cions entre infants i persones adultes (pares,
mares, metges i educadors), creant un ambient
idoni perquè els nens i nenes expressin les
dificultats de l’hospitalització. 

El Grup de Joc organitza diferents activitats,
on el joc es converteix en el camí per millorar
el benestar dels infants:

· “Històries llevapors”: s’aprofiten els objec-
tes de l’hospital (guants, espàtules, xeringues,
etc.) per jugar, conèixer la seva utilitat i fer-los
menys hostils. 

· “Operació de joguina”: un grup de metges,
infermers, educadors i animadors del Grup de
Joc van realitzar un llibre-joc dirigit als infants i
familiars, on es recull informació simple i pre-
cisa relacionada amb la intervenció quirúrgica.
Aquest llibre es distribueix a tots els nens i
nenes abans d’una operació i s’organitzen
tallers de teatre, que són gravats en vídeo per
als nens i nenes que fan llit.

· “Bibliomouse”: la lectura com a moment de
distracció. L’hospital disposa d’una biblioteca
on els nens i nenes llegeixen i on s’organitzen
concursos de dibuix. Els llibres també es distri-
bueixen per les habitacions. 

· “El color aixeca el vol”: és el nom de l’acti-
vitat de pintura que pretén fer el recinte hospi-
talari més càlid i acollidor. Els infants pinten
murals en diferents espais del centre. 

d’educació infantil, promovent la disminució
de l’absentisme escolar.

· El Centre per a Famílies “Stella Stellina” és
una experiència iniciada l’any 2002 que es pro-
posa garantir un desenvolupament adequat
dels nens i nenes de 0 a 3 anys que viuen amb
les seves mares al centre penitenciari Le Vallet-
te de Torí, propiciant la creació d’un context de
socialització i joc fora del recinte penitenciari. 

El Centre per a Famílies “Stella Stellina”
posa a disposició del centre penitenciari sis
places per als nens i nenes, des d’on es realit-
za un seguiment i s’ofereix un espai de joc i
relació amb altres nens en presència d’educa-
dors i familiars. 

Els educadors del Centre per a Famílies
també accedeixen a la presó, on estableixen
contacte amb les mares i realitzen activitats de
mediació, atenció i animació. S’organitzen tro-
bades sobre temes relacionats amb la mater-
nitat i les responsabilitats que aquesta com-
porta. Els educadors intenten afavorir la
creació de valors i estils de vida diferents dels
típics d’una institució penitenciària, que pro-
moguin la reinserció social de les dones.

1 La ciutat de Torí té una població de 867.857 habitants

(a 31/12/2004, segons dades del sistema estadístic

nacional italià), dels quals 37.837 són nens de O a 6

anys (4,35% de la població).

ELS MICRONIDI I EL CENTRE PER A
FAMÍLIES “STELLA STELLINA”
Aquestes dues experiències fan referència als
serveis d’atenció a la infància en situacions de
risc d’exclusió social. Els primers anys de vida
són molt importants per garantir un correcte
desenvolupament dels infants ¡; oferir serveis
de qualitat a nens amb risc d’exclusió pot
esdevenir una important eina d’inclusió social
dels nens i de les seves famílies. 

· Els micronidi són un servei educatiu
adreçat a la primera infància, de 3 mesos a 3
anys, que pretén donar suport a les famílies en
l’educació i cura dels seus fills i filles, amb una
atenció personalitzada. 

Un dels llocs on s’està oferint aquest servei
educatiu és el campament nòmada Strada
dell’Arrivore, que acull 500 persones en condi-
cions de vida extremadament precàries, de les
quals un 50% són menors. A més d’una funció
assistencial, els micronidi tenen com a objec-
tiu sensibilitzar i formar les famílies nòmades
en temes de salut, atenció mèdica i cura dels
fills i filles, alhora que s’hi mostren sistemes
d’organització i economia com a alternativa a
la mendicitat. 

Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 amb
un cicle de formació adreçat a les dones del
campament per tractar temes com la higiene,
les visites mèdiques, el control de les vacunes,
etc., gràcies a la col·laboració de treballadors
sociosanitaris i del personal dels micronidi. Es
van crear tres micronidi al campament, en
cada un dels quals una mare s’ocupa de qua-
tre infants amb l’ajuda de dues treballadores
socials. Fins avui hi han participat 26 nens i
nenes i 33 persones adultes. 

En el transcurs del projecte s’ha vist la
necessitat d’ampliar el servei als nens i nenes
de 3 a 6 anys. S’organitzen activitats lúdiques
que ajuden al desenvolupament psicomotriu i
a millorar la transició i adaptació a les escoles

> Per a més informació: 

www.edcities.org.

Il·lustracions: Rosario Velasco
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Barcelona va plena de veus que s’escolen
entre les planes d’un llibre com psicofonies.
Cada itinerari és deutor d’una sensibilitat lecto-
ra. La Barcelona d’Eduardo Mendoza pot ence-
tar-se a la Ribera o Montjuïc. Algunes històries
barcelonines ens parlen d’una burgesia comer-
cial i fabril que substitueix l’aristocràcia. L’eco-
nomia mana. Catedrals i xemeneies. Fàbriques i
sindicats. Modernisme i bombes. Bohemis ver-
sus botiguers. Una peripècia que s’enceta a la
Barcelona antiga del Born, a l’ombra de Santa
Maria del Mar, i culmina a l’Eixample amb para-
da i fonda a la Borsa, el Ritz i el Liceu. “La gran
novel·la sobre Barcelona” és com Ítaca, un destí
que reactiva l’impuls del Mite.

L’exposició que organitza Rius i Taulet el
1888 atreu molts catalans a Barcelona. La ciu-
tat vol seduir el món. I amaga espais sinistres
com la Ciutadella, que li va donar un aire de
presó arran de la derrota de 1714 i que s’omple
de jardins, estàtues i fonts. Un procés de
representació cosmopolita amb guarismes
clau: 1888 i 1929. A La ciudad de los prodigios,
Eduardo Mendoza crea un personatge: Onofre
Bouvila encarna l’esperit de “la gran encise-
ra”. Quan arriba a Barcelona, en els prolegò-
mens de l’Exposició, és un de tants espavilats
que pul·lulen pels carrerons humits. Hostatjat
en una modesta pensió, observa una ciutat de
416.000 habitants que creix a un ritme de
12.000 ànimes l’any. Bouvila vagareja per la
Barceloneta, el Born i la Ciutadella on creix
l’Exposició. Si Rius i Taulet vol situar Barcelona
en la constel·lació europea, l’heroi de Mendo-
za enceta l’ascensió social… La Ciutadella és la
primera base d’operacions d’aquest self-
made-man que xafardeja entre els arbres com
els enginyers proven el globus captiu de l’Ex-
posició. Els anys vint, l’Onofre Bouvila ja ha
tret uns bons calés dels “prodigis” de la ciutat,
sobretot els immobiliaris. Ha deixat de ser un
trinxeraire i ha guanyat molts diners amb els
pisos de l’Eixample. Si el 1888 albirava els
globus-símbol de l’Exposició del 88, ara con-
templa des del cotxe amb xofer les obres de

“Plena de carrers per on he tombat

per no passar els indrets que em coneixien.

Plena de veus que m’han cridat pel nom.

Plena de cambres on he cobrat records.

Plena de finestres des d’on he vist créixer 

les piles de sols i de pluges que se m’han fet anys.

Plena de dones que he seguit amb la vista.

Plena de nens que només sabran 

coses que jo sé, i que no vull dir-los.”

(“La ciutat”, Gabriel Ferrater)

Memòries, novel·les, poesies, articles,
guies viatgeres… Mirades subjectives
i romàntiques, visions tallades per la

nostàlgia. El llibre Passejades per la Barcelona
literària aplega setze itineraris que guien les
edats d’una ciutat en metamorfosi. Les pedres
gòtiques de la plaça del Rei; la platja, on el
Quixot va perdre la batalla de la imaginació; el
palau on el baró de Maldà prenia xocolata; la
Barcelona “gran encisera” que inspira poemes
de Verdaguer i Maragall; la Rambla carnal que
embadalia el jove Pla i els escriptors france-
sos; l’all i salobre d’una Ribera Puntual; la Bar-
celona de les exposicions i el relleu de classes
socials que descriuen Oller i Sagarra; el poeta
Salvat-Papasseit guardant fusta al moll; la
mirada del Pijoaparte des d’una barraca del
Carmel estant; les barricades de la guerra i
George Orwell amagat al Poliorama; la Colo-
meta teixint somnis a la Plaça del Diamant; la
postguerra grisa i universitària de Carmen
Laforet; el Barri Xino de novel·la negra amb el
detectiu Carvalho lluitant contra l’oblit; l’urbs
postmoderna dels Jocs Olímpics i el Fòrum… El
darrer itinerari porta el títol de “L’etern
retorn”, perquè Barcelona és un film en sessió
contínua, una crònica que no acaba mai; un
grapat de canvis urbanístics que confinen els
paisatges de la memòria a les planes d’un lli-
bre. A la ciutat del disseny, Carlos Ruiz Zafón
cerca les llambordes d’una ciutat de penombra
gòtica a La sombra del viento.
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LES ESSÈNCIES DE LES PASSEJADES LITERÀRIES 

PER LA NOSTRA CIUTAT

A cavall entre el llibre de viatges 

i el periodisme cultural, 

Passejades per la Barcelona literària

(Edicions 62. Barcelona, 2005)

proposa un recorregut literari i visual

pels paisatges d’escriptors i ens

enfronta, itinerari rere itinerari, 

amb el dubte de si és més real la

ciutat viscuda o la imaginada, i de si

la primera hauria estat igual en cas

que la segona no hagués existit.

Sergi Doria, un dels editors 

del llibre, ens presenta en aquest

article les essències dels recorreguts

literaris per la nostra ciutat.

BARCELONA, LA 
RELECTURA PERPÈTUA
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l’Exposició del 29. Barcelona ha doblat la
població i s’acosta al milió d’ànimes. Els
braços de la immigració, que s’allotja en barra-
ques a l’ombra de Montjuïc, enlairen la renova-
da consagració urbana. Si l’odiada Ciutadella va
canviar de pell, la muntanya del castell presó
militar aporta les pedres de la nova Barcelona.
“Els murcians treballaven a les obres públiques
amb un ritme de java. Els murcians, negríssims,
suaven la medul·la i no tenien temps de pensar
en vagues”, escriu Sagarra a Vida privada. 

L’any 29 la ciutat viu un moment brillant i
decoratiu. La Barcelona de l’Exposició s’enlai-
ra com el Zeppelin que corona la inauguració
sobre els jardins de Le Forestier, les fonts llu-
minoses de Buigas i la cúpula del Palau Nacio-
nal de Montjuïc salpicada amb raigs multico-
lors. Es tanca una d’aquestes històries tan
barcelonines. L’Onofre Bouvila fa memòria,
abans de desaparèixer com a criatura literària
com un globus aerostàtic de la riquesa.

No esmentarem aquí el cànon barceloní,
però sí alguns títols imprescindibles: La febre
d’or, de Narcís Oller; L’auca del senyor Este-
ve, de Santiago Rusiñol; Vida privada, de
Josep M. de Sagarra; Nits de Barcelona, de
Josep M. Planes; Mariona Rebull, d’Ignasi
Agustí; Nada, de Carmen Laforet; La plaça del
Diamant, de Mercè Rodoreda; Recuento, de
Luis Goytisolo; les novel·les de Marsé i Mendo-
za; Icària, Icària, de Xavier Benguerel; El Qua-
dern gris, de Josep Pla; les novel·les negres de
Vázquez Montalbán i González Ledesma… I la
mirada estrangera d’Orwell, MacOrlan, Ehrem-
burg, Genet o Mandiargues… I el memorialis-
me d’Agustí Calvet Gaziel, Carlos Barral, Juan
Goytisolo, Valentí Puig, Terenci Moix. I els poe-
mes de Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Gil de
Biedma, Joan Margarit, José Agustín Goytisolo,
Josep M. Fonollosa. La ciutat en perpètua rees-
criptura. A Lo que le puede pasar a un cruasán,
a La felicitat de Baulenes, als contes de
Pàmies i Monzó, al Watusi de Casavella, a la
trilogia de Roser Caminals, a La sombra del
viento… Amb la llibertat del narrador omnis-
cient, Carlos Ruiz Zafón ens trasllada de nou a
la Rambla de Santa Mónica: sol vaporós i
coure líquid. Un pare i un fill a la recerca del
Cementiri dels Llibres Oblidats. “Al poco, figu-
ras de vapor, padre e hijo se confunden entre
el gentío de las Ramblas, sus pasos para siem-
pre perdidos en la sombra del viento...”

Pla deia que Barcelona era una discussió
entranyable. Carrers i places, fugitius com els
anys. Nomenclàtors del Mite que ressusciten
als llibres. 

Sergi Doria
Doctor i professor d’Història 
del Periodisme a la UIC i URL
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«Barcelona va plena de veus
que s’escolen entre les planes
d’un llibre com psicofonies.»

> Per a més informació: 

www.anyllibre2005.bcn.es

ITINERARIS LITERARIS VIRTUALS
Des de 1998, el Consorci de Biblioteques de
Barcelona organitza els Itineraris Literaris, una
invitació a la descoberta de Barcelona a través
dels seus paisatges literaris. L’objectiu d’a-
questa iniciativa és donar a conèixer escrip-
tors i escriptores mitjançant els espais que
han tingut relació amb ells o que han estat
escenaris ficticis de les seves novel·les i, alho-
ra, acostar nous públics a les biblioteques.

Aquests itineraris, distingits l’any 2003
amb el premi International IFLA-3M a les acti-
vitats de màrqueting de biblioteques, es pre-
senten ara en format virtual perquè pugueu
realitzar-los des de casa i, si voleu, seguir el
recorregut pel vostre compte. Els itineraris
que s’ofereixen són:

· Biblioteques insòlites: Un itinerari per la
història de Barcelona, a través d’arxius i biblio-
teques poc conegudes que amaguen alguns
dels tresors bibliogràfics de la nostra ciutat. 

· La ciutat de Manuel Vázquez Montalbán:
Una ruta pels escenaris de la memòria i el
desig de Manuel Vázquez Montalbán.

· Petjades de Dalí a Barcelona: Un passeig
que segueix el rastre de Dalí i les fonts d’inspi-
ració que l’artista va trobar a la ciutat comtal.

· La Barcelona de George Orwell: Un iti-
nerari que ens acosta a una ciutat convulsa-
da per la guerra i la fractura de la rereguar-
da antifranquista.

· Barcelona i el mar: Un recorregut per la
Barceloneta, el Port Vell i les Drassanes de la
mà de Salvat Papasseit, Tomàs Garcès, Cer-
vantes, Verdaguer i Enrique Vila-Matas.

· Escriptores de ciutat: Mercè Rodoreda,
Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i
Barcelona. Homenatge a tres escriptores que
ens ofereixen tres imatges diferents d’una
mateixa ciutat.

www.bcn.es/biblioteques/pagstot/activitats/itivir-

tuals.htm

Luis Torrents
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· Sobretot entre les noies immigrades en edats preadoles-
cents, hi ha la convicció que molt sovint les separa dels nois i
de les noies autòctones de la seva mateixa un més alt grau de
maduresa. Haver hagut de viure un trencament amb l’espai
físic i social conegut, haver descobert nous entorns, noves
situacions, i haver de lluitar per fer-se un lloc en uns nous
mapes de sociabilitat juvenil, unit al pes dels rols de gènere,
tot plegat força un procés de maduració diferent al que experi-
menten els i les joves que no han viscut personalment aquests
reptes i aquestes preocupacions.

· La conformació d’unes xarxes de companyia i amistat o d’u-
nes altres, depèn de bon començament del camp dels possibles
relacionals. Els límits d’aquests camp estan en funció del grau
d’obertura o tancaments dels grups ja consolidats, així com del
nivell d’hostilitat inicialment viscut en les relacions amb l’alum-
nat autòcton. En ambients de trencament de xarxes la sortida
més plausible és cercar ajuda en aquelles xarxes de suport que
resten obertes. Freqüentment aquesta doble funció d’acollida i
suport l’ofereixen aquells grups de companys del mateix origen,
o aquells nois o noies autòctons amb posicions més perifèriques
en l’estructura de les xarxes socials de referència.

· Les possibilitats d’èxit (i fracàs) del contacte intercultural a
l’escola, és a dir, les possibilitats que el contacte contribueixi o
no a la relativització dels prejudicis ètnics mútuament compar-
tits, depenen de quina sigui la configuració de les geografies
adolescents en qüestió. Efectivament, són les geografies ado-
lescents (els seus mapes de significats, els seus mapes de
relacions) les que doten d’un sentit o d’un altre, d’uns contin-
guts o d’uns altres les experiències de contacte.

Notícia publicada la revista Papers de Joventut
Per a més informació: www.gencat.net/joventut

Hem llegit �

Geografies adolescents a secundària
(Premi Joventut 2005)

L’estudi Geografies adolescents a secundària. El posiciona-
ment dels fills i filles de famílies d’origen immigrant en els
mapes relacionats i culturals en l’àmbit escolar, de Miquel
Àngel Alegre, va ser el guanyador del Premi Joventut 2004, que
convoca anualment la Secretaria General de la Joventut. 

El treball analitza com els i les joves nouvingudes viuen i es
posicionen en les geografies adolescents en l’escola per tal
d’explicar les raons i les simplificacions d’aquestes experièn-
cies. Així, s’analitzen les xarxes d’amistat i companyia que
s’estructuren a l’aula i al pati, i la seva percepció de les dife-
rents manifestacions de les cultures adolescents que s’identifi-
quen en els instituts estudiats.

Miquel Àngel Alegre és doctor en sociologia per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i professor associat del Departa-
ment de Sociologia de la mateixa universitat. El guardó el va
rebre el passat 2 de juny.

D’altra banda, ja s’ha obert la convocatòria del Premi Joven-
tut 2005. Aquest guardó pretén estimular la reflexió, la recerca
i la investigació sobre la joventut en general o sobre algun dels
seus aspectes.

Aquests són alguns dels principals resultats de l’estudi:
· La majoria d’alumnes d’origen estranger entrevistats ocu-
pen una posició de normalitat en els mapes culturals .
Aquesta normalitat es viu diferent segons el gènere, la pro-
cedència concreta i els temps d’estada al centre d’aquests
alumnes. En termes generals, l’experiència allunya aquests
joves adolescents d’aquells que representen rols conduc-
tuals i estètics de transgressió més extremada: en la manera
de comportar-se a classe, o d’assumir certes pràctiques con-
siderades de risc.

Web �

El nou joc de civisme
www.bcn.es/jocplatja

“Cranc!” és el títol del tercer joc de civisme que es pot trobar al
web de l’Ajuntament de Barcelona. És un còmic-joc sobre un
cranc malabarista que recull els residus que troba a la sorra de
les platges i els aboca a una paperera. El joc vol promoure la
reducció de residus a les platges de la nostra ciutat. Com més
objectes i residus recull el cranc i els introdueix a la paperera,
més punts s’aconsegueixen. El lema final del joc, que també té
la versió en castellà i en anglès, és el mateix de la campanya
sobre platges “La sorra de les platges no fa desaparèixer les
coses, el teu civisme suma”.

Lectura �

Mireia Hernández, Carles Hernández 
i Joan Sanromà
Celestina Vigneaux. Les cantines
escolars a Barcelona i la renovació
pedagògica a l’escola pública
Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat i Institut d’Educació, 
Barcelona, 2005

Celestina Vigneaux (Girona, 1878 -
Barcelona, 1964) va participar com a
mestra en els moviments de renova-

ció pedagògica que van situar el nostre país a l’avantguarda de
l’ensenyament a Europa. També va ser pionera en la fundació
de les cantines escolars i introductora del mètode Montessori
en l’escola pública a Barcelona. Aquesta recerca sobre la mes-
tra gironina va merèixer ex-aequo, l’any 2003, el Premi Leonor
Serrano i Pablo d’història de l’educació, atorgat per l’Institut
d’Educació per fer emergir la tasca exemplar de mestres i pro-
fessionals de l’educació que han treballat a la ciutat de Barce-
lona.
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Nom i cognoms:

Adreça particular:     CP:   

Localitat: Província:  Telèfon:

Correu electrònic: Professió:

Lloc de treball (optatiu):

Remeteu-la a: Revista Barcelona Educació: Pl. Espanya, 5 08014 Barcelona  
Fax: 93 402 36 01  e-mail: imebatencio@mail.bcn.es
La base de dades del Mailing d’educació s’inscriu en l’Agència de Protecció de Dades (APD). Les dades que ens faciliti es poden utilitzar per a les trameses 

de l’Institut d’Educació, i estan a la seva disposició per a consulta, modificació o cancel·lació (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal). Autoritza també la cessió o comunicació d’aquestes dades, per efectuar trameses i comunicacions per part d’altres institucions educatives
públiques i privades que les sol·licitin  sí                 no 

Data i signatura:
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Les i els que hem escrit en aquest número

Amparo i Sebastian, tutors del CEIP N-I de Pràctiques
Associació Escola de Circ Rogelio Rivel
Associació per a Joves TEB
Equip de direcció i de mestres de l’IES Joan Fuster
Eva Hernández, responsable Espai Fecsa Endesa
Imma i Glòria, mares de l’AMPA del CEIP N-I de Pràctiques
Joan Manuel del Pozo, tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Girona
Josefina Miserachs, mestra
Laia, Eloi, Pol, Sergi, Guillermo, Eugènia i Clara, 
alumnes del CEIP N-I de Pràctiques
Manuel, Laia, Patrícia, Laura, Manel i Aïna, 
alumnes de l’escola Solc
Marta Bertran i Asun López Carretero, Projecte d’Educació en
Valors de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
Pere Duran, professor del seminari taller Packaging 
de l’Escola Massana
Ramon, professor de l’escola Solc
Secretaria del Consell Escolar Municipal
Secretariat de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores
Sergi Doria, doctor i professor d’Història del Periodisme
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Premi de conte infantil “Hospital Sant Joan de Déu”
Per tal d’estimular la producció d’obres de narració en llengua
catalana destinades a nens i nenes, l’Hospital de Sant Joan de
Déu, el Cercle de Lectors i la Galera SA Editorial convoquen el
novè premi “Hospital Sant Joan de Déu”. Les obres concursants
han de ser originals, inèdites i escrites en català, i s’han de pre-
sentar abans del dia 28 d’octubre de 2005. L’import del premi
serà de 3.005 euros.
� Per a més informació: www.hsjdbcn.org

Concurs de Fotografia Matemàtica
L’Associació de Barcelona per l’Estudi i l’Aprenentatge de les
Matemàtiques (ABEAM) organitza el Concurs de Fotografia
Matemàtica. L’objectiu és fer veure a l’alumnat que les matemà-
tiques estan immerses en la realitat que els envolta. La data límit
per a la recepció de fotografies serà el 5 de maig del 2006.
� Per a més informació: www.abeam.info

Tertúlia cafè Lluna verda
El Projecte d’Educació en Valors de l’Institut d’Educació de l’A-
juntament de Barcelona, us convida a la propera Tertúlia cafè
Lluna verda “El món sencer a l’institut”. Teresa Sanz, professo-
ra de l’IES Eugeni d’Ors de Badalona, ens parlarà de La Huaca,
un llibre i un espai de relació inventats i protagonitzats per
alumnes de totes les cultures del centre. Dijous, 27 d’octubre
de 2005, a els 18 h, a la Sala d’Actes de l’Institut d’Educació,
plaça Espanya, 5. Es prega confirmació al telèfon 93 402 36 63
o per email a genericvalors@mail.bcn.es.
� Per a més informació: www.bcn.es/educacio
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