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NOTÍCIES... ...>>

PER SUCAR-HI PA!
Aquesta nova experiència ens ofereix 11
cançons plenes de rimes divertides, melo-
dies que enganxen i tot un compendi de rit-
mes. El rock i el funky, la rumba, la salsa, la
samba, el swing, la corranda, el valset i, fins
i tot, la sardana serveixen per transmetre
conceptes bàsics i importantíssims sobre la
nutrició. Obra de l’animador Roger Canals,
ens demostra que infants i joves poden gau-
dir i aprendre alhora.

www.myspace.com/rogercanals
www.batiendorecords.es

i

PREMIS CATALUNYA
D’EDUCACIÓ
El Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús de Bar-
celona (Premi Extraordinari), l’Associació
d’Amics de l’Institut-Escola (Premi Institu-
cions) i Joan Lluís Tous i Àlvarez (Premi
Marta), són alguns del guardonats amb els
Premi Catalunya d’Educació, que atorga el
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

www.gencat.cat/educacio/premiscati

L’ESCOLA MASSANA REP EL
PREMI ESPECIAL «LETRA» 2007
En la vuitena edició del Premis LETRA, l’Es-
cola Massana va ser guardonada amb el
premi especial per la seva llarga trajectòria,
iniciada el 1929, i per la seva valuosa tasca
en la formació de nous dissenyadors.
Aquesta ha estat la primera vegada que s’ha
premiat una institució educativa de l’Estat
espanyol.

www.premiosletra.comi

PREVENCIÓ A LES AULES
CONTRA EL SIDA
«Parlem Clar» és un taller de dues sessions
dirigit especialment a nois i noies de quart
de batxillerat, on són els propis alumnes els
que es formen i instrueixen els companys
sobre afectivitat, conductes sexuals de risc i
prevenció. «Pressec» és un programa de
prevenció del VIH/SIDA, altres malalties de
transmissió sexual i de l’embaràs no desitjat,
per a l’alumnat de secundària. Els dos pro-
grames han estat creats per l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona.

www.aspb.cati

MOR SEBASTIÀ SORRIBAS,
AUTOR D’EL ZOO D’EN PITUS
L’escriptor barceloní Sebastià Sorribas va
morir el passat 7 de desembre de 2007, als
setanta-nou anys. És l’autor del llibre infantil
El Zoo d’en Pitus, publicat el 1966 per La
Galera, del qual s’han fet més de trenta edi-
cions. L’any 2006 es va celebrar el quarantè
aniversari de la publicació d’aquest llibre i la
nostra revista s’hi va sumar amb un article
de l’escriptor (mireu Barcelona Educació,
núm. 56, pàg 12-14).

www.escriptors.cat/autors/sorribassei

ELS INFANTS ESCRIUEN EL
PREGÓ DE LES FESTES DE
SANTA EULÀLIA
Els nens i nenes de Barcelona són els prota-
gonistes una altra vegada del text que es
llegirà al pregó de les Festes de Santa Eulà-
lia. Cal que participin en el tercer concurs
del pregó infantil de Santa Eulàlia 2008, que
va destinat als centres d’educació primària
de la ciutat de Barcelona. Els textos, que es
poden presentar fins al 18 de gener de
2007, han de fer referència específica a la
Convenció dels Drets dels Infants de les Na-
cions Unides.

www.bcn.cat/infanciai
EL CONSORCI D’EDUCACIÓ
ASSUMEIX LES COMPETÈNCIES
DE CONSTRUCCIÓ,
MANTENIMENT I OBRES DE
CENTRES ESCOLARS
El Consorci d’Educació de Barcelona, inte-
grat per la Generalitat i l’Ajuntament, ha as-
sumit, de manera efectiva, les competències
en matèria de construcció, manteniment i
obres de centres escolars en l’àmbit territo-
rial de la ciutat de Barcelona. El passat mes
de maig ja va assumir les competències en
educació complementària i extraescolar, i la
gestió del transport, el menjador i altres ser-
veis escolars.

www.edubcn.cati

EL CONSERVATORI ELABORA
UN CODI DE DEONTOLOGIA
Tal com s’avançava al número 59 de la re-
vista («Musica i deontologia», pàg. 12),
s’ha iniciat el projecte del Compromís de
Deontologia dels professionals docents del
Conservatori Municipal de Música de Barce-
lona. Aquest projecte està sent elaborat per
un grup de 22 membres del professorat del
centre, que representa un 30 per cent del
total. El primer esborrany del document serà
debatut pel plenari del claustre abans de
sotmetre’l a la seva aprovació.

www.cmmb.catiALUMNES DE L’IES MUNICIPAL
RUBIÓ I TUDURÍ DISSENYEN EL
PESSEBRE DE LA PLAÇA DE
SANT JAUME
El projecte de l’alumnat de l’Escola de Jardi-
neria de l’IES Municipal Rubió i Tudurí ano-
menat «Essència» va ser el guanyador del
disseny del pessebre de Nadal que s’ha po-
gut veure a la plaça de Sant Jaume fins al 6
de gener. La idea original va ser dels alum-
nes Anna Baqués, Irene López i Núria Ma-
cià. Aquestes tres estudiants i Sergi Guzmán
van elaborar el projecte, que ocupava una
superfície de 299 metres quadrats.

www.bcn.es/rubioitudurii

L’Escola de Música Municipal
Nou Barris ha obert les portes
aquest nou curs, i ho ha fet amb
la màxima il·lusió de tots els qui
formem part de la seva comuni-
tat educativa. Ha estat un pro-
jecte molt de temps esperat,
molt de temps desitjat, molt de
temps somiat, imaginat i treba-
llat, que finalment és una ferma
realitat

L
’equip directiu i pedagògic de la Fun-
dació La Guineu, entitat amb una
llarga tradició en el camp de l’ensenya-
ment de la música i que gestiona el

centre, porta a terme la tasca amb el conven-
ciment que la música és una dimensió essen-
cial en la formació global de les persones.
Volem que l’Escola de Música Municipal

Nou Barris sigui un centre personalitzat, ca-
paç d’aprofitar el caire socialitzant dels en-
senyaments musicals per aconseguir ser un
espai de possibilitat i llibertat creatives on
materialitzar totes les inquietuds musicals
del nostre alumnat.
La direcció en particular i el professorat en

general, i per extensió, com a integrants
d’un col·lectiu que ha de partir dels mateixos
principis, posem molta cura que aquests
trets d’identitat es materialitzin en totes i
cada una de les matèries que s’imparteixen
al centre. D’una altra manera, no podríem
ser el que som.
L’Escola de Música Municipal Nou Barris

es nodreix d’una herència fruit de les peda-
gogies musicals del segle XX (Kodaly, Orff,
Wuytack, Willems, etc.), que van implantar
en el seu moment Teresa Negre i Maria Se-
rrano (fundadores de l’Escola de Música La
Guineu). Més tard, l’actual equip directiu

(Blanca Boix, Maurici Albàs i Jordi Consegal)
hem fet un esforç per diversificar les meto-
dologies emprades, tot i tenir una base im-
portant del pedagog suís Edgar Willems. Ac-
tualment, al centre treballem sota aquestes
directrius, a la vegada que hem incorporat
metodologies pròpies, generades a partir de
les reflexions del cap d’estudis i adaptades
per a tot el professorat.

TRETS D’IDENTITAT
El constant procés de replantejament de la
nostra pedagogia ens ha portat a redefinir el

caràcter que creiem que ha de tenir una es-
cola de música. Jo, com a directora, i el Jordi
i el Maurici, com a integrants de l’equip di-
rectiu, hem considerat que tenim el deure de
definir com pensem que ha de ser una es-
cola de música. Després d’un procés llarg i
molt madurat, hem concretat uns punts im-
portants que en determinen la personalitat:

>> L’escola de música ha de ser personalit-
zada. L’escola ha de ser no tan sols un espai
de lectoescriptura i d’interpretació, sinó
també un espai d’audició, d’educació rítmica
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ENTRE PARTITURES
I INSTRUMENTS
L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL NOU BARRIS
OBRE LES PORTES

i auditiva, d’improvisació, de creació, de mo-
viment, de relació escolar, de cultura, de
transmissió de pensaments i de referents... i,
en definitiva, un espai d’emoció col·lectiva.
L’escola, com a entitat capaç de personalit-

zar, ha de cobrir les expectatives de la diversi-
tat d’alumnat susceptible de matricular-s’hi.
Aquesta diversitat d’alumnes pot ser que, en
un futur, desenvolupin diferents maneres de
relacionar-se amb la música, no tan sols a
partir de l’instrument. Per tal de respectar
aquesta realitat, hem elaborat una oferta
educativa que possibilita una comprensió més
àmplia del fenomen musical i que incorpora
elements de les diferents especialitats que es
donen en la pràctica musical. La interpretació,
la composició, la improvisació, etc., tot té ca-
buda al centre i tot es tracta ja des d’un inici.
A les classes de cinc anys ja es comença a tre-
ballar sota aquestes directrius, de manera que
es fomenta que la música i el seu llenguatge
s’aprenguin per mitjà del seu ús, d’un ús real
en totes les seves manifestacions.
>> L’escola de música ha de ser socialitzant.
Una escola socialitzant és aquella que absor-
beix el seu alumnat cap a una estructura, tot
i que flexible, preestablerta i pensada per un
professional del tema; és aquella que acon-
sella pares, mares i alumnat sobre els itinera-
ris més adequats; és una escola organitzada
on els alumnes saben què van fer el curs
passat i a què podran optar l’any vinent; és
una escola que té la sort d’educar en la sub-
tilesa, que crea hàbits d’estudi, que és trans-
missora de cultura externa i interna, que
crea referents amb l’alumnat avançat i els
grups corals i instrumentals i que forma
alumnes que, en definitiva, se saben inte-
grats en un col·lectiu amb les mateixes in-
quietuds i interessos. En una escola que as-
pira a ser socialitzant, les diferents matèries
que s’hi imparteixen ens ajudaran a crear
aquesta estructura interna. Relacionant-les
de manera transversal, ens assegurem que el
contacte entre l’alumnat sigui òptim, a la ve-
gada que la gran quantitat de concerts que
duem a terme relacionen aquest alumnat
amb l’entorn proper i no tan proper.
>> L’escola de música ha de ser un espai de
possibilitat creativa. L’escola no ha de ser
tan sols un espai d’interpretació i gaudi de la
música. Hem constatat una vegada més que
els nens i les nenes són extraordinàriament
creatius i que quan s’han trobat amb un cu-
rrículum d’instrument elaborat amb contin-
guts d’harmonia, d’anàlisi, d’improvisació i
de creació des del seu inici, s’hi han llençat
de cap i s’hi han sentit molt i molt identifi-
cats. Fins i tot hem fet possible la realització
d’un concert, que ja era un clàssic a l’escola

anterior i que ho serà aviat en aquesta, amb
composicions dels mateixos alumnes i inter-
pretades per ells mateixos.
>> L’escola de música ha de ser un espai de
llibertat creativa. La llibertat creativa la vo-
lem tota. A l’escola fem esforços per assumir
tots els tipus de música i totes les formes
d’expressió musical. Volem donar, a totes les
matèries que impartim, un caire absoluta-
ment respectuós amb les diferents músiques
en la mesura que totes són expressió musical
d’una inquietud interior. Al centre partim
d’una base clàssica, la qual, posteriorment,
es diversifica i assoleix continguts també pro-
pis de la música moderna.
>> L’escola de música ha de ser un espai ac-
tiu. La gran quantitat de concerts que tenim
programats per aquest curs ens possibilitaran
interpretar, parlar, assajar, expressar i relacio-
nar conceptes i fer sentir el que volem trans-
metre amb l’ensenyament de la música. Els
espais de l’escola són perfectes, l’auditori del
centre és una meravella i el professorat està
il·lusionat a seguir la tasca que ja feia a l’Escola
de Música La Guineu, una escola especial-
ment activa en aquest sentit. Concerts, tallers,
intercanvis amb altres centres, de Catalunya i
de l’estranger...; tot ens serveix d’excusa per
formar l’alumnat i oferir-los la possibilitat de
relacionar-se a través de la música.

Aquests són els nostres trets d’identitat, els
quals possibilitaran que els nens i nenes i els
nois i noies vinculats al nostre centre siguin
feliços estudiant música i trobin l’equilibri
entre l’aspecte lúdic i l’aspecte formatiu dels
ensenyaments musicals. Aquest serà sempre
el nostre principal objectiu. A partir d’aquí,
trobaran el seu propi camí expressiu en el
fantàstic món de la música. I si, finalment,
desenvolupen altres aficions, tindran un sac
ple de vivències emotives que els servirà per
comprendre més bé el món que els envolta i
millorar com a persones.

Blanca Boix Camps
Directora de l’Escola de Música Municipal
Nou Barris

e
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F
OFERTA EDUCATIVA
I SERVEIS
>> OFERTA EDUCATIVA

• Iniciació musical (per a nens i nenes de
cinc a vuit anys)

• Llenguatge musical, harmonia i matèries
teòriques (de nou a divuit anys)

• Instrument
• Conjunt coral
• Conjunt instrumental
• Informàtica musical
• Tallers

>> INSTRUMENTS
Cant, guitarra, guitarra elèctrica, percus-
sió, piano, violí, viola, violoncel, contra-
baix, baix elèctric, clarinet, flauta traves-
sera, oboè, trompa, trompeta, trombó,
tuba, flabiol i tamborí, tenora i tible.

>> AGRUPACIONS
• Tercer cicle: Orquestra de corda, orques-
tra de vent, grup de saxos, flautes, gui-
tarres, música de cambra i grup coral de
petits.

• Quart cicle i adults: Orquestra de corda,
orquestra de vent, orquestra simfònica,
grup de saxos, flautes, guitarres, música
de cambra, combo, grup de cor jove i
cor d’adults.

>> SERVEIS
• Servei de lloguer d’instruments
• Servei d’aules d’estudi
• Servei de biblioteca
• Recepció-espai de treball

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
DE NOU BARRIS

C. Rio de Janeiro, 11
Districte de Nou Barris
Barcelona 08016
Tel. 93 351 02 77

www.bcn.cat/emmnoubarris
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criptible. Ells i nosaltres ens foníem en un sentiment, entre la incredu-
litat i l’alegria, per tornar-nos a trobar, per haver anat a casa seva, per
haver complert, per haver fet realitat l’intercanvi.
Vam visitar totes les escoles —escoles bressol, primària, secundària,

de dones, etc.— de la ciutat. Tota la delegació vam quedar impressio-
nats per les condicions en què treballen: moltes escoles no disposen
d’electricitat o d’aigua potable, d’altres tampoc tenen lavabos, hi ha
una mitjana de seixanta alumnes per aula i un sol mestre...

Les més afortunades, a les quals havia arribat material de la cara-
vana solidària de Barcelona, tenien llapis i llibretes. Vam arribar a
veure una classe amb cent quaranta alumnes i una sola mestra. Però,
malgrat les condicions, se sentien orgullosos de ser a l’escola. Alum-
nat, professorat i famílies eren conscients que els canvis que calien al
seu país arribarien gràcies a l’educació, a l’escolaritat per a tots, a l’es-
colaritat de les dones i al treball conjunt de l’escola i les famílies.
Potser per això, conscients de la importància del seu paper, el que

demanaven era formació, intercanvi, com fer-ho millor, com poten-
ciar al màxim aquella eina tan poderosa que tenien entre les mans.
Per a nosaltres, va ser impactant comprovar que, davant de les neces-
sitats materials que veiem, ells ens demanaven pedagogia.
A Kedougou vam viure experiències inoblidables, com l’emissió del

primer programa en directe de la ràdio escolar. Vam tenir el privilegi de
treballar amb els nois i noies de l’escola de Bakari Sek el llenguatge oral,
escrit i visual i plàstic. També vam compartir correspondència i intercan-
vis amb l’escola Alpha Mamadou Sadio Bà. Vam descobrir les dificultats
de l’alumnat a l’hora d’expressar-se de forma creativa, però també vam
comprovar com ràpidament eren capaços d’aprendre.
Després de Kedougou vam arribar a Diakha Madina, un petit po-

blat de la zona rural. D’aquest poble va sortir Koumera Diakhaby per
emigrar, com han fet, fan i faran molts senegalesos. Ell, però, no es va
oblidar mai de la seva gent. Des de Barcelona ha treballat intensa-
ment per millorar les condicions educatives no solament de la seva fa-
mília, sinó del seu poble i del seu país, a través de l’Associació d’A-
mics de Diakha Madina, gràcies a la qual avui el seu poble compta
amb un dispensari, amb la canalització d’aigua potable i amb enllu-
menat a través de l’energia solar per a les quatre escoles de la zona.
La nostra arribada a Diakha guiats per madame Koumera va ser

apoteòsica. Es va desbordar l’alegria, l’agraïment i el reconeixement.
Vam cantar amb els infants del poblat, vam ballar amb la gent gran,
vam visitar l’arbre de les paraules i, al dia següent, ens vam reunir
sota un mango gegant per parlar de projectes i de futur, de formació i
de propostes de millora. En definitiva, vam parlar d’EDUCACIÓ.
Allà, sota l’arbre de les paraules, recordava quan, ara fa set anys, des

de l’Escola del Mar assumíem el primer compromís solidari amb el Se-
negal. Un primer compromís que estava lligat a l’enviament d’aliments.
Però nosaltres volíem un altre tipus de solidaritat, lligada a la igualtat, al
treball conjunt, al respecte i al reconeixement. Per això, de seguida, ens

vam decantar per aportar material escolar i, més tard, per ajudar a obrir
una biblioteca a la zona i, més endavant, per ajudar a crear el centre de
recursos de Siranna. A més, també per intercanviar experiències educa-
tives, com el projecte Maternitats-paternitats, per aprendre els uns dels
altres, per treballar conjuntament, per conèixer-nos i reconèixer-nos.
El nostre viatge va ser intens i profitós, però ara queda el retorn,

posar fil a l’agulla i canalitzar juntament amb les institucions tots
aquells projectes que allà sota l’arbre de les paraules vam somiar. Te-
nir somnis i grans reptes ens fa ser millors i ens ajuda a transmetre als
nostres alumnes i a la nostra comunitat educativa aquells valors so-
vint oblidats en la nostra societat.

Teresa Guillaumes
Directora del CEIPM Escola del Mar

e
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Representants dels centres educatius municipals Es-
cola del Mar, Arc Iris, Parc del Guinardó i Serrat Bo-
nastre van viatjar fa poc al Senegal. No va ser per fer
turisme. Va ser la culminació d’un projecte amb més
de set anys de vida, que va començar amb ajuda ali-
mentària i que s’ha convertit, finalment, en un pro-
jecte de suport i assessorament educatiu a les esco-
les del país africà. Teresa Guillaumes, directora del
CEIP municipal Escola del Mar, ens relata un viatge i
un projecte ple d’il·lusions, esperances i somnis.

Q uan a la tardor passada enllestíem els preparatius del viatge
al Senegal, tenia la sensació que hi anava a tancar un pro-
jecte que al llarg de set anys havíem anat construint amb la
comunitat educativa de l’Escola del Mar. Un projecte de co-

operació i solidaritat.
Avui, quan ja ha passat més d’un mes del retorn, sóc conscient que

el que he anat a fer a l’Àfrica no era tancar res, sinó obrir. Obrir tantes
i tantes experiències que m’han canviat la vida per sempre i que han
lligat la meva vida a la seva. Encara tinc molt presents els sons dels
tambors i de les veus, l’olor, la pols dels balls i, sobretot, la dignitat, el
respecte, l’amor a l’alumnat i a la feina, les ganes de superar-se, l’agraï-
ment, el treball conjunt... i la il·lusió.

Nou persones vam sortir de Barcelona, totes relacionades amb el
món de l’educació. Hi havia representats l’Institut d’Educació de l’A-
juntament de Barcelona, l’Associació d’Amics de Diakha Madina, el
projecte Maternitats-paternitats i la ràdio escolar, les escoles munici-
pals Escola del Mar, Arc Iris i Parc del Guinardó l’associació de pares i
mares de l’Escola del Mar, el centre municipal de secundària Serrat i
Bonastre.
Vam arribar a Dakar i vam passar una nit a Cap Oest, en un petit

hotel davant l’oceà Atlàntic, on el soroll de l’aigua gairebé no et dei-
xava sentir ni els teus propis pensaments. Aquella primera nit vam
obrir el bloc BCN-Senegal. La tècnica ens permetia sentir-nos a prop
de la nostra gent i a ells també sentir-se que viatjaven amb nosaltres,
al nostre costat. Així vam poder compartir tot el viatge.

EL RETROBAMENT
Arribar fins a Kedougou va ser tota una odissea: moltes hores per una
carretera plena de forats, de carros amunt i avall, gent caminant, micos,
baobabs, termiters gegants i molta, molta calor. L’arribada va ser molt
emotiva. Hi havia moltíssima gent: nens i nenes, mestres, pares i mares,
autoritats; tots i totes representant les escoles de Kedougou. Tothom
volia donar-nos la benvinguda i fer-nos saber que la nostra presència
allà era molt important i que la paraula compartir, quan venia acom-
panyada de Barcelona, era una realitat, era compartir de veritat.
El retrobament amb els mestres (ara ja amics i companys) que el

mes de novembre del 2006 havien vingut a Barcelona va ser indes-
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SOTA
L’ARBRE
DE LES PARAULES
EL VIATGE I EL PROJECTE DE LES ESCOLES
MUNICIPALS DE BARCELONA AL SENEGAL

http://bcn-senegal.blogspot.com
www.bcn.cat/escoladelmar
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«Va ser impactant comprovar que, davant
de les necessitats materials que veiem,
ells ens demanaven pedagogia.»

>>Les mestres de les escoles municipals de Barcelona expliquen el conte d’El Pa-
tufet a l’alumnat d’una escola del Senegal.

SOTA
L’ARBRE
DE LES PARAULES
EL VIATGE I EL PROJECTE DE LES ESCOLES
MUNICIPALS DE BARCELONA AL SENEGAL

VALENTÍ GÓMEZ
I OLIVER
President de l’Observatori
Europeu de la Televisió
Infantil, poeta i escriptor
valenti@oeti.org

Valentí Gómez és el president de l’Observatori Eu-
ropeu de la TV Infantil (OETI), entitat sense afany
de lucre que des de l’any 1997 treballa per assolir
que els programes de televisió destinats als infants
i joves siguin formatius, educatius i entretinguts.
L’OETI agrupa el Festival Internacional de TV de
Barcelona, el Fòrum Mundial de la TV Infantil i les
Jornades de l’Observatori. En aquest article, Va-
lentí Gómez reflexiona sobre el nou imaginari au-
diovisual que s’ha obert per als infants i joves i
com s’ha de respondre des de la societat i l’escola.

L a primera referència d’aquest imaginari audiovisual són el que
anomenem pantalles múltiples. Es tracta de nous mitjans de
coneixement —estem navegant per una xarxa de xarxes—
davant de les quals les nenes, els nens i els joves estan en si-

tuació de gran excitació, de repte intel·lectual, d’hipotètica addicció al
consum i de possible sotsobre emocional. En obrir un llibre no sabem
què hi haurà dins, però coneixem els seus límits. En posar-nos davant
de les pantalles, en entrar en un web no sabem amb què ens troba-
rem. I davant d’aquesta situació d’incertesa, de nous descobriments,
cal tenir prou clar els diferents nivells que poden adquirir paraules
com «realitat», «ficció» i un llarg etcètera.
Hi ha un bell text de Sigmund Freud, El poeta i la fantasia, on ens

descobreix de quina manera podem distingir entre el que considerem
real, immediat, objectiu i tot el que pertany al món del somieig, de la
fantasia, de la imaginació, de la creació del poeta (un adult disfressat
de «nen o nena» que no s’avergonyeix d’expressar els seus pensa-
ments o sentiments). Són tots aquests conceptes distints els que han
de ser matisats, de manera científica pel que fa a la seva definició, a
l’hora de parlar d’alguna cosa tan complexa com «l’imaginari audio-
visual». No oblidem que un dels cavalls de batalla de la psicologia del
segle XX ha estat la definició i la diferenciació entre «el real, l’imagi-
nari i el simbòlic».
La novetat de la revolució cibernètica permet a l’usuari la possibili-

tat de poder ser davant de diverses pantalles o en molts webs a la ve-
gada. Aquesta capacitat li proporciona una espècie de sentit de poder
«omniscient» (com el que exerceix el narrador literari en molts llibres
d’aventures) que després, aterrat en el món real, pot crear-li grans
confusions. La raó fonamental és que en aquesta nova situació la im-
plicació dels usuaris no és només la del cervell racional, sinó fona-
mentalment la del cervell emocional.
Els nens i nenes i els joves participen sensorialment, emocional-

ment, en aquestes noves aventures que són les pantalles i és per això
que l’epistemologia o forma de construir el coneixement i l’aprehen-

sió del món dels mencionats usuaris ha de ser estudiada a la llum de
noves disciplines (la neurociència) molt més complexes.

LITERACITAT MEDIÀTICA
Tots els països més avançats —acabo de tornar d’Austràlia i Nova Ze-
landa, països pioners i a l’avantguarda i així ho he comprovat— do-
nen una gran importància a la «literacitat mediàtica», o alfabetització
en comunicació o pedagogia de la comunicació en el seu sentit més
crític, analític i científic.
Cal aprendre a «llegir les imatges», a comprendre-les, a criticar-les, a

desxifrar-les, perquè qui mira (o navega) també està «re-escrivint» amb
la seva interpretació (o desconeixement) la re-construcció del món a tra-
vés de les imatges. Després de segles de lectura —cervell racional supe-
radequat— arribem ara a un bombardeig de les imatges, de les panta-
lles, davant les quals el nostre cervell emocional no està del tot preparat.
Això és el que ens diuen els grans estudiosos, i en conseqüència sugge-
reixen que ha d’existir un equilibri entre els dos moments de compren-
sió: l’emocional i el racional. Però això ha de realitzar-se a través d’un
treball d’educació, d’estudi transversal (a l’escola, a la família, en els pro-
pis mitjans de comunicació) que no és un altre que el d’aprendre a co-
nèixer els propis mitjans i les seves característiques com a instruments
epistemològics.

Si abans em referia a Freud és perquè el «pantallista»/navegador/lec-
tor/usuari és alhora coautor. I cada vegada ho serà més. Cada vegada hi
haurà més creadors, més «poietai», com veiem a la xarxa. D’aquí la ne-
cessitat de la «literacitat mediàtica». Un ha de poder utilitzar tant la
«lectura crítica» dels mitjans com «l’escriptura creativa» mitjançant
aquests objectes multimèdia, perquè el coneixement, la recerca i l’apli-
cació de les «narratives» dels mitjans i de les noves tecnologies solament
es poden fer amb ells, des d’ells i a través seu.

NOVES HABILITATS
Deia Paulo Freire en el llibre L’alfabetització com a element de for-
mació de la ciutadania (1987) que «la comprensió que s’assoleix a
través de la lectura implica la relació que existeix entre el text i el con-
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Patricia Esteve

«Se’ns obre un viatge fascinador per crear una

«ciutadania comunicativa» lliure, competent,

creativa i solidària amb tot el món.»

L’IMAGINARI
AUDIOVISUAL
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text». Som ara en un context que requereix, sempre segons els estu-
diosos més acreditats, una «literacitat electrònica». En primer lloc de
computació; de navegació per la xarxa; habilitats «verbals» orals i es-
crites (també de comunicació no verbal) i, finalment, visuals i auditi-
ves en haver d’utilitzar arxius de vegades complicats.
També hem de parlar de l’hipertext, el qual remet al lector/panta-

llista/navegador/creador a una sèrie de competències fonamentals i a
la vegada complementàries: la lectura, l’anotació, la col·laboració en-
tre «iguals» i, com a metodologia bàsica, l’aprenentatge. Estem con-
demnats, en el bon sentit, sens dubte, a haber de «reciclar-nos» tota
la nostra vida, a ser sempre estudiants, a aprendre allò nou, allò in-
connegut, noves modalitats. Aquí és on es produeix el hiat intergene-
racional, els joves saben més que els grans (els han d’ensenyar a ma-
nejar aquests «estris») i hi ha un gran desconeixement entre uns i
altres. Paradoxalment se’ns obre un viatge fascinador per mons des-
coneguts on és fonamental que els nous creadors hagin decidit de
servir les necessitats de la comunitat (els valors acceptats per tots que
esmentaré més endavant) per crear una «ciutadania comunicativa»
lliure, digna, competent, creativa i solidària amb tot el món.

APORTACIONS
>> En clau hermenèutica. Ens serveix aquesta reflexió d’un autor com
Martin Heidegger quan diu que «no existeixen fets sinó solament in-
terpretacions», per considerar la importància del coneixement analític
i a fons dels mitjans i les TIC a l’hora d’anar forjant l’imaginari dels jo-
ves i dels més petits i vulnerables.
>> En clau ideològica. «El poder no està, per tant, al marge del dis-
curs. El poder no és ni part ni origen del discurs. El poder és una
cosa que opera mitjançant el discurs», (Michel Foucault, Estratè-
gies de Poder, 1979). El discurs dels mitjans no reflecteix la realitat
amb objectivitat, sinó una visió particular i condicionada d’ella. El
coneixement que aporta no és allò «verídic/veritable/veraç» sinó
que és «allò versemblant, allò creïble» una espècie de «punt de
vista ideal» dels emissors. Que o bé són propietaris de grans mit-
jans (corporacions) o bé són petits (els creadors solitaris). D’aquí la
divergència, la pluralitat d’interpretacions sobre els mateixos fets (o
només són aparents?).
>> En clau pedagògica. Els continguts dels mitjans i TIC haurien d’és-
ser «continguts ètics», entenent per això continguts que serveixen
per formar (in-formar) a la casa, a la llar, al carrer, doncs és l’únic lloc
on els més febles (infància i joventut) es socialitzen i es formen; per
educar, a l’escola, en coneixement, sabers, ciències, lletres, humani-
tats, somnis; finalment per entretenir, com deia MacLuhan, de ma-
nera responsable, amb un entreteniment sostenible, sense des-infor-
mar i sense des-educar, sinó tot el contrari. Dignificar la persona
humana, cibernèticament parlant.

CONCLUSIONS
Els presento, de manera succinta, algunes de les principals conclu-
sions de les sessions de treball celebrades fa pocs dies a Barcelona, en
la XI sessió de les activitats de l’OETI, que portaven per títol: «L’ima-
ginari audiovisual, quins valors?», ja que considero poden servir d’es-
tímul a la discussió:
Fa falta treballar per una societat educativa —que defensi uns va-
lors ètics acceptats per tothom— on els diferents agents socialitza-
dors tinguin i procurin un coneixement i aprenentatge de les dife-
rents «eines tecnològiques».
Els investigadors i experts consideren fonamental analitzar i investi-
gar quins són els efectes que provoca una societat en constant
canvi i amb activitats sense descans dintre del món de la infància i la

joventut, que estant cada dia més fragmentada i inquieta té moltes
ganes de relacionar-se amb els seus semblants de tot el món.
En una època de resposta immediata als estímuls exteriors i de re-
cerca de satisfacció instantània cal generar espais per acompanyar i
escoltar les expressions de la infància i la joventut. Reflexió i com-
promís que s’ha d’aconseguir amb la família, l’escola, els mitjans de
comunicació i la societat en general.
Totes les persones, a causa de la revolució cibernètica, formen part
d’una «ciutadania comunicativa». Hem d’elaborar noves metodolo-
gies educatives que ens permetin d’entendre com els estímuls sen-
sorials i emocionals, que ens provoquen les múltiples pantalles,
afecten i configuren el nostre desenvolupament cognitiu, el nostre
procés racional de conèixer.
Per concloure cal potenciar i consolidar per part de la societat civil,
accions que facin complir, tant a les operadores com a les adminis-
tracions, les lleis de protecció de la infància i la joventut i respectar
els codis d’autoregulació signats lliurement. e
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Observatori Europeu de la Televisió Infantil
www.oeti.org
Media: Overseas conversation series
www.mocnyb.org
Canal TV OETI
http://oeti.blip.tv
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El passat 13 d’octubre, Daniel Resines, gerent de la Fundació BCN Formació Professional, ens va deixar
de forma sobtada. Algun dels seus amics i companys han volgut homenetjar un home que va deixar una
gran empremta en totes les persones que el van conèixer i que reafirmen el compromís que tenia per acon-
seguir un futur millor per als joves de la nostra ciutat i per una formació professional de qualitat.

EL COMPROMÍS PER UNA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE QUALITAT

EMPENTA I IL·LUSIÓ

N ascut a Puigreig l’any 1947, era enginyer industrial espe-
cialitzat en mecànica. Lligat des de sempre al món de la
formació professional, va començar la seva tasca com a

coordinador de la formació professional dels centres públics de
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. Més endavant va ser di-
rector de Centres de l’Institut Municipal d’Educació i, posterior-
ment, director de Formació Professional i Transició al Món del
Treball de l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat coordina-
dor de diversos programes europeus d’intercanvi d’alumnes per-
què puguin fer pràctiques professionals a l’estranger.
Des d’aquestes responsabilitats, Daniel Resines sempre va tre-

ballar per aconseguir una formació professional de prestigi i qua-
litat. Va ser, en molts moments, un dels motors perquè l’Ajunta-
ment de Barcelona es comprometés de forma decidida amb la
formació professional i va dedicar tots els seus esforços per tal
d’implicar-hi el món empresarial.
A més, va impulsar la creació de la Fundació Barcelona Forma-

ció Professional, de la qual n’era el gerent; i, a través de l’Asso-
ciació Xarxa Formació Professional, va promoure la mobilitat de
més de 800 joves barcelonins per més de 22 ciutats europees.
Ens va deixar just abans de començar el Primer Congrés Interna-

cional de Formació Professional i Empresa, que es va celebrar en-
tre el 17 i el 19 d’octubre de 2007.
Tota l’empenta i la il·lusió que posava Daniel en la seva feina de

potenciar i prestigiar una formació professional de qualitat, és un
model per a tots els que volem fer de Barcelona un referent de
Ciutat Educadora, implicant tots els agents socials en l’educació
dels seus ciutadans i ciutadanes. El nostre millor homenatge a Da-
niel serà seguir treballant per fer de la formació professional un ve-
ritable instrument per al progrés econòmic i la cohesió social.

Montserrat Ballarín
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

UN FUTUR MILLOR

D aniel, vull escriure aquestes línies com a homenatge a la
teva figura i també amb la intenció pedagògica de des-
cobrir, als qui no et van conèixer, unes qualitats com a

persona i líder de grup que jo considero molt interessants.
Vaig iniciar la meva relació amb el Daniel l’any 1997, treballant al

Consell de la Formació Professional, com a tècnic del programa
«Youthstart» de formació ocupacional i d’inserció laboral per a jo-
ves. Em vaig adonar que era diferent de tots els caps de l’adminis-
tració que jo havia conegut. Et donava tota la confiança. Fins i tot,
gosaria dir que tot l’afecte. Alhora, però, t’exigia resultats.
Una de les frases que més li vaig sentir aquells primers dies,

quan jo iniciava la meva relació amb les empreses per inserir els
joves, va ser: «Tu fes, Miquel, tu fes, si t’equivoques ja ho solu-
cionarem...». I ell sabia perfectament que amb aquelles simples
paraules, jo tindria l’autonomia suficient per responsabilitzar-me
de la meva tasca i no defallir en l’execució del que jo crec i que
va ser sempre el seu principal objectiu: «Donar l’oportunitat d’un
futur professional millor a tots els joves de la nostra ciutat».
Ara fa 7 anys que sóc el tècnic dels districtes de Sants-Mont-

juïc i les Corts del programa Pla Jove Formació-Ocupació, i amb
el Daniel no tenia la relació directa del dia a dia.
El final de cada curs escolar l’hem tancat amb una reunió de tot

l’equip del Pla Jove, en la que el Daniel feia una intervenció final.
Aconseguia que tots iniciéssim les vacances amb la sensació de
feina ben feta, però amb l’objectiu clar per al proper curs: «Hem
d’arribar a tots el joves que ens necessiten».
El Daniel era un home honest, apassionat i valent, molt valent.

Espero que tots plegats sabrem continuar treballant per aconse-
guir el seu objectiu de donar oportunitats i millorar la formació
dels joves de la nostra ciutat.

Miquel Fernández Ayxelà
Tècnic del Pla Jove

EN RECORD
DEL DANIEL

E
l compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió
social afirma que l’escola no està sola educant i proposa desen-
volupar projectes integrals d’educació en xarxa. En aquest grup
es va fer un gran salt endavant en la definició d’aquest con-

cepte i de la seva qualitat educativa.
Aquestes van ser les conclusions a els quals va arribar el grup:
Un projecte educatiu integral és al mateix temps un projecte educatiu
i social, per la qual cosa és doblement educatiu. Esdevé signe d’iden-
titat d’un territori, al qual aporta qualitat de vida i cohesió social. En
un projecte educatiu integral, l’entorn és el context natural d’educa-
ció, l’entorn no és el decorat de la vida sinó la vida mateixa.
Un projecte educatiu integral ha de crear un clima, ha de respirar uns
valors i crear un tarannà educador; en aquest cas, el tarannà educa-
dor de la ciutat de Barcelona.
Un projecte educatiu integral ha de comportar-se com el baix con-
tinu que aguanta la melodia en un grup musical i sostenir la melo-
dia de l’educació; i ha de captar la «radiació de fons» de l’entorn
cap a l’escola.
Un projecte educatiu integral, en tant que integral, és fruit del tre-
ball en xarxa de diferents agents educatius i socials, permet que la
xarxa descobreixi l’aplicabilitat de les responsabilitats creuades, i
possibilita que tots els actors socials descobreixin la seva capacitat
educadora. Aquesta xarxa ha de tendir a mantenir-se estable per
donar continuïtat i solidesa als projectes.
Un projecte educatiu integral, en tant que projecte, necessita fer
actuacions concretes que tinguin sentit i valor per a totes les perso-
nes membres. No és pot limitar només a «ser una xarxa» per inter-
canviar punts de vista i donar a conèixer les actuacions de cadascú,
sinó que ha de poder mostrar uns resultats visibles a la comunitat
educativa i a la societat en general.
La qualitat que aporta un projecte educatiu integral reverteix en la
formació dels infants, joves i persones adultes implicades, però
també té repercussió en la funció o la causa de tots els agents edu-
catius que hi intervenen: els mateixos centres educatius, les famí-
lies, les entitats socials, les entitats d’educació en el lleure, les em-
preses, l’administració pública, els mitjans de comunicació.
Un projecte educatiu integral pot ser petit o gran, simple o com-
plex, però mai és fàcil, perquè treballar en xarxa sempre és difícil i
per aprendre’n cal temps, ser molt receptius, avaluar els processos i
descobrir-se com a cooperadors en comptes de crear competència.
Comptem a la nostra ciutat i al nostre país amb un bon nombre de
projectes educatius integrals. Aquesta experiència sòlida ens aporta
les claus de l’èxit perquè un bon projecte funcioni, de manera que,
sumant esforços, multipliquem resultats.

Ponent: Roser Batlle, pedagoga del Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC B: Claudi Fuster,
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat; i Eugènia Salvador, de l’Associa-
ció Lectura Fàcil.
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A part de les conclusions que donen una molt bona orien-
tació per desenvolupar un treball d’aquest tipus, pensem
en els Plans d’Entorn que s’estan planificant o desenvolu-
pant són un bon exemple de projectes integrals d’educa-
ció. Un dels aspectes més interessants va ser la quantitat
d’aportacions fetes des de la ponent, Roser Batlle, al grup
de treball on van participar vint-i-dues persones, tant en
les reunions com en el fòrum virtual. També cal destacar
les aportacions i correccions fetes durant la presentació a
les Jornades per Joan Manuel del Pozo i pel públic pre-
sent. Aportacions i matisacions que van ser incloses al
document final.

Claudi Fuster
Associació de Mestres Rosa Sensat

LES CONCLUSIONS
DELS GRUPS DE TREBALL
PER AL PLENARI DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

L’etapa de construcció de la tercera fase del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PEC) està
arribant a la fi. Els grups de treball que van culmi-
nar la tasca en el marc de les VIII Jornades del PEC
de Barcelona, el passat mes de novembre de 2007,
ens aporten els criteris i les prioritats per construir
el Pla d’acció per als propers quatre anys (2008-
2011). Us oferim les seves aportacions, que són les
que està utilitzant la comissió delegada i el consell
directiu del PEC per definir amb les entitats els pro-
jectes estratègics que es presentaran, el proper 20
de febrer, al proper Plenari del PEC de Barcelona,
en el qual tothom està convidat a participar-hi.

Els grups de treball de les Jornades del PEC de Bar-
celona es van reunir en tres sessions prèvies i van
elaborar un document base que es va posar en dis-
cussió durant les jornades. Cada grup va ser coor-
dinat per un membre de la Comissió delegada del
PEC i va comptar amb la valuosa aportació d’una
persona experta que va actuar com a ponent.

QUÈ ENTENEM PER PROJECTES INTEGRALS D’EDUCACIÓ A BARCELONA?

>>ROSER BATLLE

LA XARXA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 2008-2011
El Projecte Educatiu de Barcelona és el projecte estratègic d’edu-
cació de la nostra ciutat que es construeix de baix cap a dalt, que
actua com a pont entre les administracions educatives i la socie-
tat civil, perquè l’educació sigui una responsabilitat compartida i
cada agent social esdevingui un agent educatiu. Incorporeu-vos
a la xarxa educativa de la ciutat 2008-2011.

Per a més informació
www.bcn.cat/educacio/pec

UN PROCÉS
ENMARXA
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tècnic social. Després de les gestions adminis-
tratives pertinents, es va començar a divulgar i
promocionar el projecte fins a la seva implan-
tació final. El mes de setembre de 2004 es va
celebrar la primera jornada de l’experiència i
des de llavors s’ha portat a terme de forma in-
interrompuda. S’estima que unes 347 perso-
nes treballen perquè el projecte funcioni co-
rrectament, comptant-hi serveis de logística,
coordinació, personal sanitari, policia local,
serveis socials, protecció civil i voluntariat.

21 QUILÒMETRES
L’Ajuntament posa a la disposició dels seus
conciutadans, tots els diumenges des de les
vuit del matí fins a les dues de la tarda, els
21,5 km del parc lineal més gran de la ciutat.
D’aquesta manera el trànsit de vehicles es
veu substituït per vianants, gimnastes, atle-
tes, ciclistes i espais per a la lectura i el joc on
conviuen nens i nenes, joves, persones adul-
tes i gent gran.
La Via RecreActiva es desenvolupa en

quinze barris de la ciutat i connecta deu espais
destacables, com ara places, parcs, passejos,
esglésies i el centre històric de la ciutat. La pro-

posta té una voluntat universalitzadora, ja que
s’adreça a tota la ciutadania, sigui del barri
que sigui, i independentment de l’edat, el sexe
i el nivell econòmic, educatiu o cultural.
El projecte es va iniciar el setembre de

2004 i durant l’any 2006 es va arribar a una
mitjana de 98.000 usuaris. Davant de la
bona rebuda que ha tingut aquesta inicia-
tiva, l’Ajuntament té la intenció de convertir-
lo en un programa permanent de ciutat, tot
ampliant la Via RecreActiva a altres zones i
barris de Guadalajara.
A més de la bona acollida que ha tingut el

projecte, aquest ha estat molt útil per solucio-
nar qüestions que tenia pendents la ciutat,
com ara la senyalització, el mobiliari urbà i
l’ordenament del paisatge, entre d’altres.
Finalment, cal apuntar que el bon funciona-

ment d’aquesta experiència ha estat possible,
en bona mesura, gràcies a la feina conjunta
feta per la iniciativa privada, l’Administració
pública —tant d’àmbit estatal com munici-
pal—, els mitjans de comunicació i la mateixa
ciutadania.

Secretariat de l’Associació
Internacional de
Ciutats Educadores
www.edcities.org

e

L a ciutat mexicana de Guadalajara ha
estat escollida pel Comitè Executiu
de l’Associació Internacional de Ciu-
tats Educadores (AICE) perquè orga-

nitzi el Congrés de l’AICE l’any 2010. Gua-
dalajara ha basat molts dels seus projectes
en les activitats esportives com un referent
d’utilitat individual i també com una pode-
rosa eina d’inclusió social. La ciutat mexi-
cana ha promocionat l’esport per tots els be-
neficis individuals i col·lectius que comporta i
ha desenvolupat una notable xarxa d’expe-

riències educatives com a ciutat educadora
relacionades amb l’esport.
Una de les experiències desenvolupades

per la ciutat mexicana és la Via RecreActiva,
un conjunt d’accions destinades a fomentar
l’esport, el benestar social, el desenvolupa-
ment comunitari i la qualitat de vida de la
ciutadania. En definitiva, es tracta de poten-
ciar i utilitzar l’espai públic com un lloc d’es-
barjo i convivència entre les persones.
L’objectiu bàsic d’aquesta experiència és el

de fomentar la pràctica esportiva entre la ciu-

tadania, així com uns hàbits de vida saluda-
bles. A més a més, es busca desenvolupar el
sentit de pertinença a la ciutat, a la vegada
que es compromet els ciutadans a la convi-
vència pacífica i respectuosa. Finalment,
aquesta experiència també es proposa fo-
mentar la utilització del transport públic en
detriment del vehicle privat, de manera que
es converteix en una ambiciosa proposta per
disminuir les emissions de CO2 a l’atmosfera.
El projecte es va iniciar amb un diagnòstic

previ format per un estudi tècnic vial i un altre

GUADALAJARA
La ciutat de Guadalajara es troba a
l’Estat mexicà de Jalisco. Actualment
té una població de 1.601.000 habi-
tants i és la tercera localitat més po-
blada del país. Representa, aproxima-
dament, el 43% de la població total
de Jalisco i té una extensió territorial
total de 187.91 km2. Guadalajara re-
presenta el 78,4% del PIB de l’Estat
de Jalisco. La majoria dels habitants
de Guadalajara són mestissos i
criolls. Així mateix, la presència de
població procedent dels Estats Units,
l’Argentina, el Brasil i la Xina ha aju-
dat a donar un aire multicultural a la
ciutat.
Guadalajara és una de les seus cul-

turals, industrials i econòmiques més
importants del país. És la seu de grans
empreses i d’importants bases comer-
cials. La ciutat s’ha erigit com un gran
centre organitzatiu de trobades i con-
gressos d’àmbit nacional i internacio-
nal. Així, està previst que durant el
darrer trimestre de 2007 organitzi el
Festival Internacional de les Arts, la
Fira Internacional del Llibre i el Rock
Show Guadalajara. Fa poc la ciutat va
ser escollida seu dels XVI Jocs Pana-
mericans que se celebraran la tardor
de l’any 2011.
A més a més, Guadalajara compta

amb una destacable oferta turística,
amb atractius culturals i recreatius de
primer ordre. La ciutat també ofereix
una variada i deliciosa gastronomia
coneguda arreu. Alguns l’han definit
com a la capital del fet mexicà per les
contínues manifestacions de folklore
als carrers, pels grups de mariachis,
per l’artesania local i per l’arrelada
tradició a l’esport nacional, la charre-
ría, basada en activitats eqüestres i ra-
maderes.

www.guadalajara.gob.mx2i

ESPORT, CONVIVÈNCIA I SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT
MEXICANA DE GUADALAJARA

www.viarecreactiva.com.mx2i

MÈXIC

Guadalajara

LA VIA
RECREACTIVA

La ciutat mexicana de Guadalajara ha estat recentment escollida com a seu del Congrés de l’Associació Inter-
nacional de Ciutats Educadores de l’any 2010. Una ciutat educadora amb àmplies experiències educatives com
la Via RecreActiva, que fomenta la pràctica de l’esport, la convivència als espais públics i la sostenibilitat.

«Es tracta de potenciar
l’espai públic com un lloc
d’esbarjo i convivència
entre les persones.»

TRES ÀREES
L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona s’estructurà en tres àrees de formació:
Preparatori: gramàtica castellana i catalana,
aritmètica, geografia universal i geometria.
Idiomes i comerç: francès, anglès, alemany,
taquigrafia, dactilografia, càlcul mercantil,
tenidoria de llibres, geografia comercial.
Art aplicat i ensenyances professionals.

El programa bàsic de l’Institut promogut per
Rosa Sensat, que durant molts anys va ser la
directora pedagògica, era dissenyat per ofe-
rir formació professional. D’una banda, l’a-
partat d’idiomes i comerç preparava les do-
nes per al sector terciari, incipient en aquells
anys però que progressivament incrementà
les demandes de mà d’obra. Amb previsió
de futur, l’institut oferí una educació espe-
cialitzada per tal que les dones arribessin al
mercat laboral dotades de tot un conjunt de
coneixements i habilitats que es requerien
per a l’exercici de les noves professions.
A les primeres dècades del segle van apa-

rèixer noves ofertes de treball per a les dones;
ens referim al sector de serveis i als serveis ad-
ministratius. Mecanògrafes i taquígrafes, ad-
ministratives en general, van ser reclamades
de diversos sectors.
El tercer gran apartat era l’art aplicat i les

ensenyances professionals, el que actual-
ment en diríem disseny. El nom ja era tota
una declaració programàtica i pretenia aca-
bar amb la dicotomia entre decoració i utili-
tarisme, dues maneres diferents de materia-
litzar un objecte: la utilitarista si anava
dirigida al món del treball i l’artística s’adre-
çava al món de les relacions socials.
L’Arts and Crafts va inspirar la reforma de

les arts decoratives a Europa i a Amèrica l’úl-
tima dècada del segle XIX i obrí la porta al
modernisme o art modern, amb una revalo-
rització de tots els oficis tradicionals.
Un dels oficis tradicionals que havien de-

senvolupat les dones era el tèxtil, i l’institut,
com un assaig per implantar un taller a l’es-
cola, obrí el dia 2 de gener de 1912 una
classe de brodats artístics a màquina. Les
classes i el taller funcionaven de manera
molt satisfactòria, tant, que a l’estiu van
continuar treballant en els molts encàrrecs
que tenien. La idea no era pas nova. Els ta-
llers de l’Institut ens remeten a aquells tallers
que el moviment de l’Arts and Crafts havia
propiciat en alguns països europeus i que
comptaven amb una alta participació de les
dones, actuant com a nexe entre les produc-
tores i les compradores que tenien prou di-
ners per pagar els productes.
L’Institut, a través de la seva presidenta,

Francesca Bonnemaison, des dels primers

anys de la seva creació es vincula a diferents
entitats ciutadanes, destinades a la promo-
ció dels oficis artístics, entre elles el Foment
de les Arts Decoratives, FAD, institució cre-
ada el 1903 i encara vigent.
Durant la dècada dels anys vint, per les

aules, la biblioteca, les dutxes, el menjador,
la classe de cuina, el teatre, etc., hi passaven
més de trenta mil dones a l’any. Tot aquest
trànsit quotidià era possible gràcies a les no-
ves instal·lacions del carrer de Sant Pere més
Baix, número 7. L’Institut, a més d’un espai
formatiu, era un espai de trobada i un espai
d’intercanvi cultural, i introduí ensenya-
ments tan innovadors com delineació l’any
1917 i fotografia el 1923.
Després de diversos avatars, durant la gue-

rra civil l’Institut va ser confiscat per la Gene-
ralitat de Catalunya. Després de la Guerra va
esdevenir propietat de la Diputació de Barce-
lona i, actualment, ha tornat al seu origen
primigeni: és un espai de dones, un espai de
creació i de formació, i la sempre present bi-
blioteca, avui ampliada, que disposa d’un
fons antic excepcional d’àmbit europeu.

Isabel Segura Soriano
Historiadora

e
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ESPAI
FRANCESCA
BONNEMAISON

El 24 de febrer de l’any 2004 s’inau-
gurà formalment l’Espai Francesca
Bonnemaison allà on el 1923 s’havia
construït l’Institut de Cultura i Biblio-
teca Popular de la Dona. L’Espai Fran-
cesca Bonnemaison, propietat de la
Diputació de Barcelona, donava ca-
buda a la Biblioteca, l’Escola de la
Dona, el Servei de Promoció de Políti-
ques d’Igualtat Dona-Home i el Cen-
tre de Cultura de Dones.
La Diputació de Barcelona va crear

l’Espai Francesca Bonnemaison com
un centre de referència per fomentar
la participació activa de les dones en
tots els àmbits, impulsar les polítiques
d’igualtat d’oportunitats i promoure
els drets de les dones.

www.diba.es/francescabonnemaison2i

«L’Institut, a més d’un

espai formatiu, era un lloc

de trobada i una font

d’intercanvi cultural.»

MEMÒRIA D’UN ESPAI

Ara és conegut com l’Espai Fran-
cesca Bonnemaison; però, al ma-
teix lloc, el 1909 es va crear la pri-
mera biblioteca pública de dones
a Europa. Un any més tard esde-
vindria l’Institut de Cultura, un es-
pai referencial per a la societat ca-
talana, creat, finançat i gestionat
per dones. La historiadora Isabel
Segura ha recuperat la seva me-
mòria en un llibre, del qual ens
avança part del contingut.

>> Isabel Segura i Soriano: Memòria d’un espai.
Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona
1909-2003. Institut d’Educació, Ajuntament de
Barcelona - Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 2007.

L ’Institut de Cultura i Biblioteca Po-
pular de la Dona va ser una fita, un
enclavament emotiu per a les do-
nes de Barcelona durant el primer

terç del segle XX, i ho continua sent durant
els primers anys del segle XXI.
Què era l’Institut? Abans de ser Institut,

va ser Biblioteca Popular de la Dona. Amb la
seva inauguració, l’any 1909, es donava
forma a un nou espai per a les dones, les bi-
blioteques públiques, i la de la nostra ciutat,
Barcelona, va ser la primera de tot Europa.
D’altres ciutats europees van tenir projectes
similars, però van haver de passar més de
vint anys per fer-se realitat.

En el context de la ciutat de Barcelona, la
biblioteca també era innovadora. Cal tenir
present que la Biblioteca de Catalunya, per
exemple, encara no s’havia creat. Doncs bé,
l’èxit de la iniciativa va ser tal que, un any
després, el grup promotor de la biblioteca
creà un institut i, a partir d’aquí, es va donar a
conèixer com a Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona.
Com a Institut, també va suposar una gran

novetat, en una ciutat on els espais formatius
i culturals eren migrats, per dir-ho d’alguna
manera. No va ser fins a aquell mateix any
1910 que les dones van poder accedir lliure-
ment a la universitat.

LA HISTÒRIA DE L’INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA DONA
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Atendre aquestes noves realitats i aquest nou estat d’ànim col·lectiu
és una obligació dels poders públics, que han de trobar la millor ma-
nera de garantir el dret constitucional i estatutari a l’educació en les
noves condicions.
La Generalitat de Catalunya té les facultats i competències per le-

gislar i actuar en matèria educativa. Unes competències consolida-
des pel nou Estatut d’autonomia, que permeten desplegar una polí-
tica educativa pròpia.
Per tant, la Generalitat té capacitat de regular els mecanismes,

instruments i mitjans per a l’aplicació de les polítiques educatives
adequades al desenvolupament social i econòmic del país.
Tenim la necessitat i disposem de la capacitat de modelar un ins-

trument potent per afrontar una política educativa pròpia: la Llei
d’educació de Catalunya. Una Llei que ha de ser l’eina per definir
un model educatiu propi; s’ha de configurar a partir de l’oferta d’un
servei públic educatiu de provisió mixta (pública/privada); s’ha d’or-
ganitzar i dirigir amb estructures flexibles; s’ha de gestionar amb el
criteri d’autonomia dels centres, i que ha de servir un col·lectiu pro-
fessional enfortit i amb el suport des de la confiança i per a una efi-
cient gestió dels recursos.
Tot plegat s’ha d’orientar cap a l’objectiu fonamental de l’èxit

educatiu en el sentit més global, amb el que comporta de millora de
resultats, de disminució de les taxes d’abandonament escolar, de mi-
llora de les taxes d’escolarització en els ensenyaments postobligato-
ris i de promoció de l’excel·lència educativa.
Aquesta Llei ha de superar la temptació de pretendre resoldre els

problemes de l’educació amb un simple canvi legislatiu; ha d’evitar
prescriure remeis ineficaços per a mals inexistents. Per això, vol ser

una llei instrumental que organitzi l’ús eficient dels recursos per faci-
litar un treball més eficaç dels alumnes i dels professors. La comuni-
tat educativa demana estabilitat. Amb raó. Les noves normes només
tenen sentit si afegeixen valor, llibertat i creativitat al conjunt del sis-
tema.
La Llei vol ser, doncs, un instrument de la reforma educativa; però

no és la reforma educativa. En tot cas vol ser-ne un catalitzador i un
canal prou flexible per on flueixin les reformes reals. En aquest sentit
la Llei es proposa concretar i sintetitzar un agenda reformadora i, si
és possible, simplificar i clarificar la normativa existent. També es
proposa fixar un marc estable, però flexible, reconèixer les bones
pràctiques ja experimentades, així com habilitar noves eines jurídi-
ques per facilitar i estimular els canvis.
La Llei ha de ser el contenidor on prenguin sentit global molts

dels programes, actuacions i experiències que actualment estan en
marxa en el sistema educatiu català: projectes lingüístics, plans de
millora i d’autonomia dels centres, escola rural, centres de l’etapa de
3 a 18 anys, aules d’acollida, plans educatius d’entorn, contractes
programa amb centres concertats, ús de noves tecnologies i primer
cicle d’escola infantil, entre d’altres.

Extracte de les bases per a la llei d’Educació de Catalunya.
Podeu consultar tot el document a www.gencat.net/educacio

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@bcn.cat

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:

HEM LLEGIT

EL PERQUÈ D’UNA LLEI
Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya

CONVOCATÒRIES

LA TIRA CÒMICA... Ana Santizo/Escola Massana

LES I ELS QUE HEM ESCRIT

• JORNADES EDUCACIÓ I ESPORT
El 29 de febrer i l’1 de març de 2008 se celebren a l’INEFC de Bar-
celona la sisena edició de les Jornades Educació i Esport, que volen
seguir essent l’espai de relació, intercanvi i reflexió sobre l’esport en
edat escolar dels professionals d’aquests àmbits. El títol d’aquestes
jornades és «Esport, Ciutat i Escola».

www.bcn.cat/esports

• XXX PREMIS BALDIRI REIXACH
La Fundació Lluís Carulla convoca els XXX Premis Baldiri Reixach
(2007-2008) per a l’estímul i el reconeixement de l’escola catalana,
amb una dotació total de 116.200 euros. El termini de presentació
dels treballs és el 7 de febrer de 2008.

www.fundaciolluiscarulla.cat

• IX JORNADES 0-12
La Secretaria de la Coordinació de Centres 0-12 organitza les IX Jor-
nades el 15 i 16 de febrer de 2008 a la Facultat de Formació del
Professorat de la Universitat de Barcelona, que volen reflexionar so-
bre la construcció d’una nova cultura educativa des de l’escola.

http://esc3-12.pangea.orgi

i

i

• Blanca Boix Camps, directora de l’Escola de Música Municipal
Nou Barris

• Carmelo Gómez i Pascual, director de l’IES-SEP Escola del Treball
• Isabel Segura Soriano, historiadora
• Jaume Cela, mestre, director del CEIP Escola Bellaterra i escriptor
•Miquel Fernandez Ayxelà, tècnic del Pla Jove
•Montserrat Ballarín, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bar-
celona

• Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat
• Secretariat de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
• Teresa Guillaumes, directora del CEIPM Escola del Mar
• Valentí Gómez i Oliver, president de l’Observatori Europeu de la
Televisió Infantil

• Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de Comerç de Bar-
celona

• Xema Vidal, dissenyador i professor de l’Escola Massana

Butlleta de subscripció gratuïta
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Ara que la versió cinematogràfica triomfa a les nostres pantalles, cal
reivindicar aquesta obra de l’aclamada Marjane Satrapi, que ens
ofereix un relat autobiogràfic sobre la seva infància en un Iran que
viu amenaçat pel terror d’una gran guerra. La seva gran càrrega
emotiva, crítica i irònica han convertit Persèpolis en un còmic de re-
ferència dins el panorama mundial.
L’aparició d’aquest volum integral en català demostra la importàn-

cia que ha tingut Persèpolis, el primer còmic iranià de la història i un
dels pocs realitzats per una dona. Amb aquesta obra Marjane Sa-
trapi va aconseguir, a part de nombrosos i prestigiosos premis, que
la historieta transcendís a la societat d’una manera espectacular i es
convertís en un símbol de tolerància i llibertat.

LECTURA

L’última iniciativa de Mans Unides pretén obrir els ulls als joves da-
vant el fenomen de la globalització i les seves conseqüències. És un
joc on-line, on al començament de la partida s’ha d’escollir un dels
personatges, que representen cultures diferents. El taulell de joc és el
mapa del món i el personatge viatjarà d’una ciutat a una altra, fent
les parades que corresponguin segons el número que li surti quan
tiri un dau virtual. En cada ciutat s’ha de superar una prova. La ini-
ciativa també s’ofereix als centres de segon cicle de secundària i de
batxillerat per complementar assignatures tan diverses com Educació
per la Ciutadania o Ciències Socials.

Un joc perillós
www.unjocperillos.org

Persèpolis
Marjane Satrapi
Norma Editorial, 2007

VA DE WEBd

04/05
NOTÍCIES

06/07
SOM XARXA

Entre partitures i instruments
L’Escola de Música Municipal Nou Barris

obre les portes

08/09
APUNTS

Sota l’arbre de les paraules
El viatge i el projecte de les escoles municipals

de Barcelona al Senegal

10/11/12
A FONS

L’imaginari audiovisual
Valentí Gómez i Oliver, president de l’Observatori

Europeu de la Televisió Infantil

13/14/15
ESPAI OBERT

En record del Daniel
El compromís per una formació

professional de qualitat

16/17
CONSELLS ESCOLARS
Construir l’escola
Jaume Cela reflexiona sobre la participació
als centres escolars

18/19/20/21
PEC
Un procés en marxa
Les conclusions dels grups de treball per al plenari del Projecte
Educatiu de Ciutat

22/23
CIUTATS EDUCADORES
La via recreactiva
Esport, convivència i sostenibilitat a la ciutat
mexicana de Guadalajara

24/25
CIUTAT
Memòria d’un espai
La història de l’Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona

26/27
UNAMICA DE TOT

IMPRÈS EN
PAPER RECICLAT

e

Núm.62 desembre 2007
gener 2008
1,50

16 núm. 62 desembre 2007/gener 2008eCONSELLS ESCOLARS 17CONSELLS ESCOLARSnúm. 62 desembre 2007/gener 2008 e

A mb el meu amic Juli Palou vam
llegir el llibre Europa, una aven-
tura inacabada, del sociòleg
Zygmunt Bauman. L’autor, per

parlar-nos de la construcció europea, ens re-
corda que abans de ser un continent o una
zona amb interessos comuns que mira de
compartir objectius, Europa era una nimfa que
va ser raptada per Zeus disfressat de brau.
Agenor, el pare de la desgraciada nimfa,

va fer el que faria qualsevol progenitor da-
vant d’un fet tan terrible com aquest: bus-
car-la. Va encarregar la recerca als seus fills.
Un d’ells, Cadmos, com també acostumem
a fer en aquest moment històric però amb
eines més científiques, va consultar l’oracle,
el qual li va vaticinar que no trobaria la seva
germana i que el que havia de fer era buscar
una vaca. Quan la trobés, havia de seguir-la
i impedir que reposés. Una vegada caigués
morta d’esgotament, havia de fundar una
ciutat. Aquesta ciutat va ser Tebes.
El sociòleg arriba a la conclusió que buscar

Europa és construir-la. De la mateixa ma-
nera, podem concloure que buscar el paper
de la institució escolar i de cada centre edu-
catiu és anar-lo construint. El mateix passa
amb la participació, un element clau per de-
finir un projecte de qualitat.
Donar resposta a aquest repte necessita la

participació de tots i totes —de tota la tribu,
com afirma una expressió popular africana—,
perquè educar, i més ara que vivim un món
amb un grau molt elevat de complexitat i
d’incertesa, és una aventura compartida.
Ens cal —com també ens recorda Bau-

man— inventiva, perquè tota realitat neix
després de ser imaginada; determinació i es-
forç, un esforç carregat de sentit. Caldria
afegir-hi compromís, i més ara, que vivim
corrents intensos de desmobilització o de

crisi en els models de sempre que ara desco-
brim insuficients; humilitat, perquè hem de
saber-nos i sentir-nos incomplets, necessitats
de la mirada i de la paraula dels altres com a
individus singulars i com a col·lectius; i con-
fiança, perquè no es pot construir res en el
món educatiu sense mantenir viva la con-
fiança en el paper que els altres han de jugar
i en les seves bones intencions.
Potser una imatge que exemplifica el que

vull dir és la xarxa dels pescadors. Cada per-
sona i cada estament és un fil. De tant en
tant, un nus que reuneix, que lliga, però,
amb aquell sentit dels versos de Paul Celan
quan parla de la xarxa que pren una altra
xarxa i acaba afirmant que ens separem en-
llaçats. Aquesta aparent contradicció és una
bona definició de la participació: no deixar
de ser qui ets però sabent que pots ser d’una
altra manera i que el món pot ser diferent, i
que en aquesta creença et cal conèixer i de-
sitjar l’opinió del altres.
Participem perquè família i escola som es-

tructures d’acollida i d’acompanyament,
perquè som responsables de mostrar el món
i de representar-lo davant les noves genera-
cions i perquè les relacions que establim
amb els nostres fills i filles i amb els nostres
alumnes es donen en un context d’asimetria.

ELS NUSOS DE LA XARXA
Cada estament ha de tenir un paper especí-
fic i molts punts de contacte, els nusos de la
xarxa. Alguns d’aquests punts tenen una es-
tructura formal, reconeguda en el marc le-
gal. Els consells escolars, els municipals, els
territorials i el de Catalunya constitueixen un
entramat que encara no ha estat prou apro-
fitat i que demana alguns canvis perquè la
societat que vivim ha patit moltes transfor-
macions des del moment que es va legislar
sobre aquest punt.
Esperem que la nova llei catalana d’educa-

ció analitzi aquest punt i proposi canvis que
actualitzin aquests models i que, sobretot,
reconeguin altres formes de participació que
responguin als nous nivells d’autonomia i de
responsabilitat que tindran les escoles.
Existeix també un altre tipus de participa-

ció, més informal, però riquíssima. Parlo de
les reunions que les escoles fan amb les fa-
mílies per compartir el projecte, la progra-
mació, les activitats. Parlo de les converses
informals, a peu d’aula, quan la família
passa a recollir la criatura. Parlo d’aquell
somriure compartit a l’entrada de la classe,

d’aquell comentari distès que ajuda a supe-
rar qualsevol dificultat.
Estic convençut —alguns vam avançar-ho

als anys vuitanta, quan es van començar a
aprovar les lleis i normatives que han regulat
els processos de participació a les escoles—
que les escoles amb unes relacions informals
riques i variades són les que estan més pre-
parades per donar sentit a la participació
més institucionalitzada.

Per tant, els consells escolars de centre no
poden ser un punt de sortida. Han de ser el
punt de confluència que ens porti a compar-
tir tot el que hem anat fent en altres situa-
cions. No té sentit, per exemple, la participa-
ció de l’alumnat al Consell Escolar si a
l’escola o a l’institut no se celebren assem-
blees de classe o de delegats i delegades. El
mateix podem dir per als altres estaments.
Els altres consells assoleixen el seu sentit

més intens si tenen present l’existència dels
consells escolars, base de tots els altres mo-
dels de participació.
La vida escolar ha de ser un temps per as-

sajar formes útils de convivència, formes que
després podrem exportar a altres àmbits. A
participar se n’aprèn participant i reflexio-
nant sobre la mateixa participació. Ara, a les
portes del debat sobre la nova llei, és un bon
moment per recordar-ho i una invitació a
continuar fent presents les nostres veus.

Jaume Cela
Mestre, director del CEIP Escola Bellaterra
i escriptor

e

www.bcn.cat/cem2i

«La vida escolar ha de ser un

temps per assajar formes útils

de convivència, que podrem

exportar a altres àmbits.»

CONSTRUIR
L’ESCOLA

JAUME CELA REFLEXIONA
SOBRE LA PARTICIPACIÓ
ALS CENTRES ESCOLARS

El Consell Escolar Municipal de Barcelona va organitzar unes jornades sobre la participació de pares i ma-
res en els consells escolars i Jaume Cela, mestre i escriptor, va presentar les seves reflexions sobre els òr-
gans de participació educatius. En aquest article podeu aprofundir en les seves opinions.
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Per una vegada l’educació ha estat notícia. Són tradicionals les dificultats que tenen els
mitjans per traduir en titulars la complexitat dels processos educatius, tanmateix els diver-
sos informes sobre l’educació que s’han publicat darrerament els han donat xifres sobre les
quals és més senzill construir grans titulars. L’educació suspèn. Així ens ho han dit, segura-
ment perquè l’alarma sí que és notícia.
El que no sabem és si aquesta notícia ens ajudarà gaire a millorar l’educació, especial-

ment quan ens diuen que als països que se’ns posen per exemple una de les claus del èxit
és el prestigi del professorat i la complicitat i confiança entre la família i l’escola.
Carregar les tintes sobre els mals resultats de l’educació no ajuda i, a més a més, no

sembla gaire just. I és que tots sabem que amb les mateixes xifres es poden dir moltes co-
ses. Es pot dir, per exemple, que els resultats que obtenim són semblants als de països de
l’entorn europeu dels quals fa 20 anys ens trobàvem a gran distància en tots els aspectes;
es pot dir que l’augment de la presència de fills i filles de la immigració s’ha produït sense
una davallada dels resultats acadèmics; es pot dir que tenim a les aules d’educació secun-
dària obligatòria un percentatge elevat de nois i noies que són els primers de les seves fa-
mílies a assistir en aquest nivell educatiu, i que aquest percentatge és molt superior al d’al-
tres països que obtenen resultats semblants a nosaltres i que fa mols més anys que van
estendre l’educació obligatòria fins als 16 anys.
Això no vol dir que estiguem satisfets d’aquest resultat que ens situa a la banda mitjana

baixa de la comunitat internacional. Tot al contrari. Tanmateix, per encertar en les millores
cal no errar en la interpretació dels fets. Estem davant d’una nova societat que requereix
una nova concepció del sistema educatiu. L’èxit escolar com a garantia de mobilitat social
ha deixat de ser un actiu segur, tant per molts nois i noies com per a les seves famílies. Els
canvis en el món laboral i en les maneres de viure, han transformat radicalment la forma
com les famílies exerceixen la seva funció educativa i també l’actitud amb què es relacio-
nen amb l’escola. Les tecnologies de la informació i la comunicació han revolucionat el
món de l’oci i de les pràctiques culturals dels joves i obren unes immenses possibilitats a
noves formes d’ensenyament i aprenentatge que tot just comencem a assajar.
Per tot això és evident que cal introduir canvis a l’escola. Canvis que han d’anar en la lí-

nia d’articular un sistema educatiu integral, en el si del qual unes escoles més autònomes i
responsables comptin amb la complicitat i el suport real de tots els agents socials i educa-
tius. Són molts els autors que han demostrat que l’escola per ella mateixa aporta una part
relativament petita dels resultats d’aprenentatge. La resta la construeixen els nois i noies
fora de l’escola i depèn de la riquesa cultural del context en el qual viuen. Per això l’èxit de
l’educació només és pot aconseguir a partir de la coresponsabilitat social.
A Barcelona estem compromesos de fa temps a millorar l’èxit escolar i la igualtat d’opor-

tunitats educatives per a tothom i volem fer-ho a partir d’un model d’escola de proximitat,
qualitat i participació, treballant per construir projectes educatius integrals que creïn el
clima educador de la ciutat. La nostra fita, per a l’horitzó 2011, és rebaixar un 15% el fra-
càs escolar. L’èxit escolar ha de ser el millor resultat de la ciutat educadora.
Per això seguirem treballant des de l’autonomia i la responsabilitat; amb molta profes-

sionalitat i també amb molta il·lusió perquè, malgrat els terratrèmols, molt està per fer i tot
és possible.

UN TERRATRÈMOL ANOMENAT PISA
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«Ningú coneix realment més que allò que ha com-
près. I, perquè comprengui, és necessari que li hagin
donat una explicació, que la paraula del mestre hagi

trencat el mutisme de la matèria ensenyada.»
Jacques Rancière
El mestre ignorant
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NOTÍCIES...>>

PER SUCAR-HI PA!
Aquesta nova experiència ens ofereix 11
cançons plenes de rimes divertides, melo-
dies que enganxen i tot un compendi de rit-
mes. El rock i el funky, la rumba, la salsa, la
samba, el swing, la corranda, el valset i, fins
i tot, la sardana serveixen per transmetre
conceptes bàsics i importantíssims sobre la
nutrició. Obra de l’animador Roger Canals,
ens demostra que infants i joves poden gau-
dir i aprendre alhora.

www.myspace.com/rogercanals
www.batiendorecords.es

i

PREMIS CATALUNYA
D’EDUCACIÓ
El Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús de Bar-
celona (Premi Extraordinari), l’Associació
d’Amics de l’Institut-Escola (Premi Institu-
cions) i Joan Lluís Tous i Àlvarez (Premi
Marta), són alguns del guardonats amb els
Premi Catalunya d’Educació, que atorga el
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

www.gencat.cat/educacio/premiscati

L’ESCOLA MASSANA REP EL
PREMI ESPECIAL «LETRA» 2007
En la vuitena edició del Premis LETRA, l’Es-
cola Massana va ser guardonada amb el
premi especial per la seva llarga trajectòria,
iniciada el 1929, i per la seva valuosa tasca
en la formació de nous dissenyadors.
Aquesta ha estat la primera vegada que s’ha
premiat una institució educativa de l’Estat
espanyol.

www.premiosletra.comi

MOR SEBASTIÀ SORRIBAS,
AUTOR D’EL ZOO D’EN PITUS
L’escriptor barceloní Sebastià Sorribas va
morir el passat 7 de desembre de 2007, als
setanta-nou anys. És l’autor del llibre infantil
El Zoo d’en Pitus, publicat el 1966 per La
Galera, del qual s’han fet més de trenta edi-
cions. L’any 2006 es va celebrar el quarantè
aniversari de la publicació d’aquest llibre i la
nostra revista s’hi va sumar amb un article
de l’escriptor (mireu Barcelona Educació,
núm. 56, pàg 12-14).

www.escriptors.cat/autors/sorribassei

EL CONSORCI D’EDUCACIÓ
ASSUMEIX LES COMPETÈNCIES
DE CONSTRUCCIÓ,
MANTENIMENT I OBRES DE
CENTRES ESCOLARS
El Consorci d’Educació de Barcelona, inte-
grat per la Generalitat i l’Ajuntament, ha as-
sumit, de manera efectiva, les competències
en matèria de construcció, manteniment i
obres de centres escolars en l’àmbit territo-
rial de la ciutat de Barcelona. El passat mes
de maig ja va assumir les competències en
educació complementària i extraescolar, i la
gestió del transport, el menjador i altres ser-
veis escolars.

www.edubcn.cati
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PREVENCIÓ A LES AULES
CONTRA EL SIDA
«Parlem Clar» és un taller de dues sessions
dirigit especialment a nois i noies de quart
de batxillerat, on són els propis alumnes els
que es formen i instrueixen els companys
sobre afectivitat, conductes sexuals de risc i
prevenció. «Pressec» és un programa de
prevenció del VIH/SIDA, altres malalties de
transmissió sexual i de l’embaràs no desitjat,
per a l’alumnat de secundària. Els dos pro-
grames han estat creats per l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona.

www.aspb.cati

ELS INFANTS ESCRIUEN EL
PREGÓ DE LES FESTES DE
SANTA EULÀLIA
Els nens i nenes de Barcelona són els prota-
gonistes una altra vegada del text que es
llegirà al pregó de les Festes de Santa Eulà-
lia. Cal que participin en el tercer concurs
del pregó infantil de Santa Eulàlia 2008, que
va destinat als centres d’educació primària
de la ciutat de Barcelona. Els textos, que es
poden presentar fins al 18 de gener de
2007, han de fer referència específica a la
Convenció dels Drets dels Infants de les Na-
cions Unides.

www.bcn.cat/infanciai EL CONSERVATORI ELABORA
UN CODI DE DEONTOLOGIA
Tal com s’avançava al número 59 de la re-
vista («Musica i deontologia», pàg. 12),
s’ha iniciat el projecte del Compromís de
Deontologia dels professionals docents del
Conservatori Municipal de Música de Barce-
lona. Aquest projecte està sent elaborat per
un grup de 22 membres del professorat del
centre, que representa un 30 per cent del
total. El primer esborrany del document serà
debatut pel plenari del claustre abans de
sotmetre’l a la seva aprovació.

www.cmmb.catiALUMNES DE L’IES MUNICIPAL
RUBIÓ I TUDURÍ DISSENYEN EL
PESSEBRE DE LA PLAÇA DE
SANT JAUME
El projecte de l’alumnat de l’Escola de Jardi-
neria de l’IES Municipal Rubió i Tudurí ano-
menat «Essència» va ser el guanyador del
disseny del pessebre de Nadal que s’ha po-
gut veure a la plaça de Sant Jaume fins al 6
de gener. La idea original va ser dels alum-
nes Anna Baqués, Irene López i Núria Ma-
cià. Aquestes tres estudiants i Sergi Guzmán
van elaborar el projecte, que ocupava una
superfície de 299 metres quadrats.

www.bcn.es/rubioitudurii



L’Escola de Música Municipal
Nou Barris ha obert les portes
aquest nou curs, i ho ha fet amb
la màxima il·lusió de tots els qui
formem part de la seva comuni-
tat educativa. Ha estat un pro-
jecte molt de temps esperat,
molt de temps desitjat, molt de
temps somiat, imaginat i treba-
llat, que finalment és una ferma
realitat

L
’equip directiu i pedagògic de la Fun-
dació La Guineu, entitat amb una
llarga tradició en el camp de l’ensenya-
ment de la música i que gestiona el

centre, porta a terme la tasca amb el conven-
ciment que la música és una dimensió essen-
cial en la formació global de les persones.
Volem que l’Escola de Música Municipal

Nou Barris sigui un centre personalitzat, ca-
paç d’aprofitar el caire socialitzant dels en-
senyaments musicals per aconseguir ser un
espai de possibilitat i llibertat creatives on
materialitzar totes les inquietuds musicals
del nostre alumnat.
La direcció en particular i el professorat en

general, i per extensió, com a integrants
d’un col·lectiu que ha de partir dels mateixos
principis, posem molta cura que aquests
trets d’identitat es materialitzin en totes i
cada una de les matèries que s’imparteixen
al centre. D’una altra manera, no podríem
ser el que som.
L’Escola de Música Municipal Nou Barris

es nodreix d’una herència fruit de les peda-
gogies musicals del segle XX (Kodaly, Orff,
Wuytack, Willems, etc.), que van implantar
en el seu moment Teresa Negre i Maria Se-
rrano (fundadores de l’Escola de Música La
Guineu). Més tard, l’actual equip directiu

(Blanca Boix, Maurici Albàs i Jordi Consegal)
hem fet un esforç per diversificar les meto-
dologies emprades, tot i tenir una base im-
portant del pedagog suís Edgar Willems. Ac-
tualment, al centre treballem sota aquestes
directrius, a la vegada que hem incorporat
metodologies pròpies, generades a partir de
les reflexions del cap d’estudis i adaptades
per a tot el professorat.

TRETS D’IDENTITAT
El constant procés de replantejament de la
nostra pedagogia ens ha portat a redefinir el

caràcter que creiem que ha de tenir una es-
cola de música. Jo, com a directora, i el Jordi
i el Maurici, com a integrants de l’equip di-
rectiu, hem considerat que tenim el deure de
definir com pensem que ha de ser una es-
cola de música. Després d’un procés llarg i
molt madurat, hem concretat uns punts im-
portants que en determinen la personalitat:

>> L’escola de música ha de ser personalit-
zada. L’escola ha de ser no tan sols un espai
de lectoescriptura i d’interpretació, sinó
també un espai d’audició, d’educació rítmica
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ENTRE PARTITURES
I INSTRUMENTS
L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL NOU BARRIS
OBRE LES PORTES
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i auditiva, d’improvisació, de creació, de mo-
viment, de relació escolar, de cultura, de
transmissió de pensaments i de referents... i,
en definitiva, un espai d’emoció col·lectiva.
L’escola, com a entitat capaç de personalit-

zar, ha de cobrir les expectatives de la diversi-
tat d’alumnat susceptible de matricular-s’hi.
Aquesta diversitat d’alumnes pot ser que, en
un futur, desenvolupin diferents maneres de
relacionar-se amb la música, no tan sols a
partir de l’instrument. Per tal de respectar
aquesta realitat, hem elaborat una oferta
educativa que possibilita una comprensió més
àmplia del fenomen musical i que incorpora
elements de les diferents especialitats que es
donen en la pràctica musical. La interpretació,
la composició, la improvisació, etc., tot té ca-
buda al centre i tot es tracta ja des d’un inici.
A les classes de cinc anys ja es comença a tre-
ballar sota aquestes directrius, de manera que
es fomenta que la música i el seu llenguatge
s’aprenguin per mitjà del seu ús, d’un ús real
en totes les seves manifestacions.
>> L’escola de música ha de ser socialitzant.
Una escola socialitzant és aquella que absor-
beix el seu alumnat cap a una estructura, tot
i que flexible, preestablerta i pensada per un
professional del tema; és aquella que acon-
sella pares, mares i alumnat sobre els itinera-
ris més adequats; és una escola organitzada
on els alumnes saben què van fer el curs
passat i a què podran optar l’any vinent; és
una escola que té la sort d’educar en la sub-
tilesa, que crea hàbits d’estudi, que és trans-
missora de cultura externa i interna, que
crea referents amb l’alumnat avançat i els
grups corals i instrumentals i que forma
alumnes que, en definitiva, se saben inte-
grats en un col·lectiu amb les mateixes in-
quietuds i interessos. En una escola que as-
pira a ser socialitzant, les diferents matèries
que s’hi imparteixen ens ajudaran a crear
aquesta estructura interna. Relacionant-les
de manera transversal, ens assegurem que el
contacte entre l’alumnat sigui òptim, a la ve-
gada que la gran quantitat de concerts que
duem a terme relacionen aquest alumnat
amb l’entorn proper i no tan proper.
>> L’escola de música ha de ser un espai de
possibilitat creativa. L’escola no ha de ser
tan sols un espai d’interpretació i gaudi de la
música. Hem constatat una vegada més que
els nens i les nenes són extraordinàriament
creatius i que quan s’han trobat amb un cu-
rrículum d’instrument elaborat amb contin-
guts d’harmonia, d’anàlisi, d’improvisació i
de creació des del seu inici, s’hi han llençat
de cap i s’hi han sentit molt i molt identifi-
cats. Fins i tot hem fet possible la realització
d’un concert, que ja era un clàssic a l’escola

anterior i que ho serà aviat en aquesta, amb
composicions dels mateixos alumnes i inter-
pretades per ells mateixos.
>> L’escola de música ha de ser un espai de
llibertat creativa. La llibertat creativa la vo-
lem tota. A l’escola fem esforços per assumir
tots els tipus de música i totes les formes
d’expressió musical. Volem donar, a totes les
matèries que impartim, un caire absoluta-
ment respectuós amb les diferents músiques
en la mesura que totes són expressió musical
d’una inquietud interior. Al centre partim
d’una base clàssica, la qual, posteriorment,
es diversifica i assoleix continguts també pro-
pis de la música moderna.
>> L’escola de música ha de ser un espai ac-
tiu. La gran quantitat de concerts que tenim
programats per aquest curs ens possibilitaran
interpretar, parlar, assajar, expressar i relacio-
nar conceptes i fer sentir el que volem trans-
metre amb l’ensenyament de la música. Els
espais de l’escola són perfectes, l’auditori del
centre és una meravella i el professorat està
il·lusionat a seguir la tasca que ja feia a l’Escola
de Música La Guineu, una escola especial-
ment activa en aquest sentit. Concerts, tallers,
intercanvis amb altres centres, de Catalunya i
de l’estranger...; tot ens serveix d’excusa per
formar l’alumnat i oferir-los la possibilitat de
relacionar-se a través de la música.

Aquests són els nostres trets d’identitat, els
quals possibilitaran que els nens i nenes i els
nois i noies vinculats al nostre centre siguin
feliços estudiant música i trobin l’equilibri
entre l’aspecte lúdic i l’aspecte formatiu dels
ensenyaments musicals. Aquest serà sempre
el nostre principal objectiu. A partir d’aquí,
trobaran el seu propi camí expressiu en el
fantàstic món de la música. I si, finalment,
desenvolupen altres aficions, tindran un sac
ple de vivències emotives que els servirà per
comprendre més bé el món que els envolta i
millorar com a persones.

Blanca Boix Camps
Directora de l’Escola de Música Municipal
Nou Barris

e
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F
OFERTA EDUCATIVA
I SERVEIS
>> OFERTA EDUCATIVA

• Iniciació musical (per a nens i nenes de
cinc a vuit anys)

• Llenguatge musical, harmonia i matèries
teòriques (de nou a divuit anys)

• Instrument
• Conjunt coral
• Conjunt instrumental
• Informàtica musical
• Tallers

>> INSTRUMENTS
Cant, guitarra, guitarra elèctrica, percus-
sió, piano, violí, viola, violoncel, contra-
baix, baix elèctric, clarinet, flauta traves-
sera, oboè, trompa, trompeta, trombó,
tuba, flabiol i tamborí, tenora i tible.

>> AGRUPACIONS
• Tercer cicle: Orquestra de corda, orques-
tra de vent, grup de saxos, flautes, gui-
tarres, música de cambra i grup coral de
petits.

• Quart cicle i adults: Orquestra de corda,
orquestra de vent, orquestra simfònica,
grup de saxos, flautes, guitarres, música
de cambra, combo, grup de cor jove i
cor d’adults.

>> SERVEIS
• Servei de lloguer d’instruments
• Servei d’aules d’estudi
• Servei de biblioteca
• Recepció-espai de treball

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
DE NOU BARRIS

C. Rio de Janeiro, 11
Districte de Nou Barris
Barcelona 08016
Tel. 93 351 02 77

www.bcn.cat/emmnoubarris
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Representants dels centres educatius municipals Es-
cola del Mar, Arc Iris, Parc del Guinardó i Serrat Bo-
nastre van viatjar fa poc al Senegal. No va ser per fer
turisme. Va ser la culminació d’un projecte amb més
de set anys de vida, que va començar amb ajuda ali-
mentària i que s’ha convertit, finalment, en un pro-
jecte de suport i assessorament educatiu a les esco-
les del país africà. Teresa Guillaumes, directora del
CEIP municipal Escola del Mar, ens relata un viatge i
un projecte ple d’il·lusions, esperances i somnis.

Q uan a la tardor passada enllestíem els preparatius del viatge
al Senegal, tenia la sensació que hi anava a tancar un pro-
jecte que al llarg de set anys havíem anat construint amb la
comunitat educativa de l’Escola del Mar. Un projecte de co-

operació i solidaritat.
Avui, quan ja ha passat més d’un mes del retorn, sóc conscient que

el que he anat a fer a l’Àfrica no era tancar res, sinó obrir. Obrir tantes
i tantes experiències que m’han canviat la vida per sempre i que han
lligat la meva vida a la seva. Encara tinc molt presents els sons dels
tambors i de les veus, l’olor, la pols dels balls i, sobretot, la dignitat, el
respecte, l’amor a l’alumnat i a la feina, les ganes de superar-se, l’agraï-
ment, el treball conjunt... i la il·lusió.

Nou persones vam sortir de Barcelona, totes relacionades amb el
món de l’educació. Hi havia representats l’Institut d’Educació de l’A-
juntament de Barcelona, l’Associació d’Amics de Diakha Madina, el
projecte Maternitats-paternitats i la ràdio escolar, les escoles munici-
pals Escola del Mar, Arc Iris i Parc del Guinardó l’associació de pares i
mares de l’Escola del Mar, el centre municipal de secundària Serrat i
Bonastre.
Vam arribar a Dakar i vam passar una nit a Cap Oest, en un petit

hotel davant l’oceà Atlàntic, on el soroll de l’aigua gairebé no et dei-
xava sentir ni els teus propis pensaments. Aquella primera nit vam
obrir el bloc BCN-Senegal. La tècnica ens permetia sentir-nos a prop
de la nostra gent i a ells també sentir-se que viatjaven amb nosaltres,
al nostre costat. Així vam poder compartir tot el viatge.

EL RETROBAMENT
Arribar fins a Kedougou va ser tota una odissea: moltes hores per una
carretera plena de forats, de carros amunt i avall, gent caminant, micos,
baobabs, termiters gegants i molta, molta calor. L’arribada va ser molt
emotiva. Hi havia moltíssima gent: nens i nenes, mestres, pares i mares,
autoritats; tots i totes representant les escoles de Kedougou. Tothom
volia donar-nos la benvinguda i fer-nos saber que la nostra presència
allà era molt important i que la paraula compartir, quan venia acom-
panyada de Barcelona, era una realitat, era compartir de veritat.
El retrobament amb els mestres (ara ja amics i companys) que el

mes de novembre del 2006 havien vingut a Barcelona va ser indes-
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criptible. Ells i nosaltres ens foníem en un sentiment, entre la incredu-
litat i l’alegria, per tornar-nos a trobar, per haver anat a casa seva, per
haver complert, per haver fet realitat l’intercanvi.
Vam visitar totes les escoles —escoles bressol, primària, secundària,

de dones, etc.— de la ciutat. Tota la delegació vam quedar impressio-
nats per les condicions en què treballen: moltes escoles no disposen
d’electricitat o d’aigua potable, d’altres tampoc tenen lavabos, hi ha
una mitjana de seixanta alumnes per aula i un sol mestre...

Les més afortunades, a les quals havia arribat material de la cara-
vana solidària de Barcelona, tenien llapis i llibretes. Vam arribar a
veure una classe amb cent quaranta alumnes i una sola mestra. Però,
malgrat les condicions, se sentien orgullosos de ser a l’escola. Alum-
nat, professorat i famílies eren conscients que els canvis que calien al
seu país arribarien gràcies a l’educació, a l’escolaritat per a tots, a l’es-
colaritat de les dones i al treball conjunt de l’escola i les famílies.
Potser per això, conscients de la importància del seu paper, el que

demanaven era formació, intercanvi, com fer-ho millor, com poten-
ciar al màxim aquella eina tan poderosa que tenien entre les mans.
Per a nosaltres, va ser impactant comprovar que, davant de les neces-
sitats materials que veiem, ells ens demanaven pedagogia.
A Kedougou vam viure experiències inoblidables, com l’emissió del

primer programa en directe de la ràdio escolar. Vam tenir el privilegi de
treballar amb els nois i noies de l’escola de Bakari Sek el llenguatge oral,
escrit i visual i plàstic. També vam compartir correspondència i intercan-
vis amb l’escola Alpha Mamadou Sadio Bà. Vam descobrir les dificultats
de l’alumnat a l’hora d’expressar-se de forma creativa, però també vam
comprovar com ràpidament eren capaços d’aprendre.
Després de Kedougou vam arribar a Diakha Madina, un petit po-

blat de la zona rural. D’aquest poble va sortir Koumera Diakhaby per
emigrar, com han fet, fan i faran molts senegalesos. Ell, però, no es va
oblidar mai de la seva gent. Des de Barcelona ha treballat intensa-
ment per millorar les condicions educatives no solament de la seva fa-
mília, sinó del seu poble i del seu país, a través de l’Associació d’A-
mics de Diakha Madina, gràcies a la qual avui el seu poble compta
amb un dispensari, amb la canalització d’aigua potable i amb enllu-
menat a través de l’energia solar per a les quatre escoles de la zona.
La nostra arribada a Diakha guiats per madame Koumera va ser

apoteòsica. Es va desbordar l’alegria, l’agraïment i el reconeixement.
Vam cantar amb els infants del poblat, vam ballar amb la gent gran,
vam visitar l’arbre de les paraules i, al dia següent, ens vam reunir
sota un mango gegant per parlar de projectes i de futur, de formació i
de propostes de millora. En definitiva, vam parlar d’EDUCACIÓ.
Allà, sota l’arbre de les paraules, recordava quan, ara fa set anys, des

de l’Escola del Mar assumíem el primer compromís solidari amb el Se-
negal. Un primer compromís que estava lligat a l’enviament d’aliments.
Però nosaltres volíem un altre tipus de solidaritat, lligada a la igualtat, al
treball conjunt, al respecte i al reconeixement. Per això, de seguida, ens

vam decantar per aportar material escolar i, més tard, per ajudar a obrir
una biblioteca a la zona i, més endavant, per ajudar a crear el centre de
recursos de Siranna. A més, també per intercanviar experiències educa-
tives, com el projecte Maternitats-paternitats, per aprendre els uns dels
altres, per treballar conjuntament, per conèixer-nos i reconèixer-nos.
El nostre viatge va ser intens i profitós, però ara queda el retorn,

posar fil a l’agulla i canalitzar juntament amb les institucions tots
aquells projectes que allà sota l’arbre de les paraules vam somiar. Te-
nir somnis i grans reptes ens fa ser millors i ens ajuda a transmetre als
nostres alumnes i a la nostra comunitat educativa aquells valors so-
vint oblidats en la nostra societat.

Teresa Guillaumes
Directora del CEIPM Escola del Mar

e
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http://bcn-senegal.blogspot.com
www.bcn.cat/escoladelmar
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«Va ser impactant comprovar que, davant
de les necessitats materials que veiem,
ells ens demanaven pedagogia.»

>>Les mestres de les escoles municipals de Barcelona expliquen el conte d’El Pa-
tufet a l’alumnat d’una escola del Senegal.



VALENTÍ GÓMEZ
I OLIVER
President de l’Observatori
Europeu de la Televisió
Infantil, poeta i escriptor
valenti@oeti.org
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Valentí Gómez és el president de l’Observatori Eu-
ropeu de la TV Infantil (OETI), entitat sense afany
de lucre que des de l’any 1997 treballa per assolir
que els programes de televisió destinats als infants
i joves siguin formatius, educatius i entretinguts.
L’OETI agrupa el Festival Internacional de TV de
Barcelona, el Fòrum Mundial de la TV Infantil i les
Jornades de l’Observatori. En aquest article, Va-
lentí Gómez reflexiona sobre el nou imaginari au-
diovisual que s’ha obert per als infants i joves i
com s’ha de respondre des de la societat i l’escola.

L a primera referència d’aquest imaginari audiovisual són el que
anomenem pantalles múltiples. Es tracta de nous mitjans de
coneixement —estem navegant per una xarxa de xarxes—
davant de les quals les nenes, els nens i els joves estan en si-

tuació de gran excitació, de repte intel·lectual, d’hipotètica addicció al
consum i de possible sotsobre emocional. En obrir un llibre no sabem
què hi haurà dins, però coneixem els seus límits. En posar-nos davant
de les pantalles, en entrar en un web no sabem amb què ens troba-
rem. I davant d’aquesta situació d’incertesa, de nous descobriments,
cal tenir prou clar els diferents nivells que poden adquirir paraules
com «realitat», «ficció» i un llarg etcètera.
Hi ha un bell text de Sigmund Freud, El poeta i la fantasia, on ens

descobreix de quina manera podem distingir entre el que considerem
real, immediat, objectiu i tot el que pertany al món del somieig, de la
fantasia, de la imaginació, de la creació del poeta (un adult disfressat
de «nen o nena» que no s’avergonyeix d’expressar els seus pensa-
ments o sentiments). Són tots aquests conceptes distints els que han
de ser matisats, de manera científica pel que fa a la seva definició, a
l’hora de parlar d’alguna cosa tan complexa com «l’imaginari audio-
visual». No oblidem que un dels cavalls de batalla de la psicologia del
segle XX ha estat la definició i la diferenciació entre «el real, l’imagi-
nari i el simbòlic».
La novetat de la revolució cibernètica permet a l’usuari la possibili-

tat de poder ser davant de diverses pantalles o en molts webs a la ve-
gada. Aquesta capacitat li proporciona una espècie de sentit de poder
«omniscient» (com el que exerceix el narrador literari en molts llibres
d’aventures) que després, aterrat en el món real, pot crear-li grans
confusions. La raó fonamental és que en aquesta nova situació la im-
plicació dels usuaris no és només la del cervell racional, sinó fona-
mentalment la del cervell emocional.
Els nens i nenes i els joves participen sensorialment, emocional-

ment, en aquestes noves aventures que són les pantalles i és per això
que l’epistemologia o forma de construir el coneixement i l’aprehen-

sió del món dels mencionats usuaris ha de ser estudiada a la llum de
noves disciplines (la neurociència) molt més complexes.

LITERACITAT MEDIÀTICA
Tots els països més avançats —acabo de tornar d’Austràlia i Nova Ze-
landa, països pioners i a l’avantguarda i així ho he comprovat— do-
nen una gran importància a la «literacitat mediàtica», o alfabetització
en comunicació o pedagogia de la comunicació en el seu sentit més
crític, analític i científic.
Cal aprendre a «llegir les imatges», a comprendre-les, a criticar-les, a

desxifrar-les, perquè qui mira (o navega) també està «re-escrivint» amb
la seva interpretació (o desconeixement) la re-construcció del món a tra-
vés de les imatges. Després de segles de lectura —cervell racional supe-
radequat— arribem ara a un bombardeig de les imatges, de les panta-
lles, davant les quals el nostre cervell emocional no està del tot preparat.
Això és el que ens diuen els grans estudiosos, i en conseqüència sugge-
reixen que ha d’existir un equilibri entre els dos moments de compren-
sió: l’emocional i el racional. Però això ha de realitzar-se a través d’un
treball d’educació, d’estudi transversal (a l’escola, a la família, en els pro-
pis mitjans de comunicació) que no és un altre que el d’aprendre a co-
nèixer els propis mitjans i les seves característiques com a instruments
epistemològics.

Si abans em referia a Freud és perquè el «pantallista»/navegador/lec-
tor/usuari és alhora coautor. I cada vegada ho serà més. Cada vegada hi
haurà més creadors, més «poietai», com veiem a la xarxa. D’aquí la ne-
cessitat de la «literacitat mediàtica». Un ha de poder utilitzar tant la
«lectura crítica» dels mitjans com «l’escriptura creativa» mitjançant
aquests objectes multimèdia, perquè el coneixement, la recerca i l’apli-
cació de les «narratives» dels mitjans i de les noves tecnologies solament
es poden fer amb ells, des d’ells i a través seu.

NOVES HABILITATS
Deia Paulo Freire en el llibre L’alfabetització com a element de for-
mació de la ciutadania (1987) que «la comprensió que s’assoleix a
través de la lectura implica la relació que existeix entre el text i el con-

«Se’ns obre un viatge fascinador per crear una

«ciutadania comunicativa» lliure, competent,

creativa i solidària amb tot el món.»

L’IMAGINARI
AUDIOVISUAL
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text». Som ara en un context que requereix, sempre segons els estu-
diosos més acreditats, una «literacitat electrònica». En primer lloc de
computació; de navegació per la xarxa; habilitats «verbals» orals i es-
crites (també de comunicació no verbal) i, finalment, visuals i auditi-
ves en haver d’utilitzar arxius de vegades complicats.
També hem de parlar de l’hipertext, el qual remet al lector/panta-

llista/navegador/creador a una sèrie de competències fonamentals i a
la vegada complementàries: la lectura, l’anotació, la col·laboració en-
tre «iguals» i, com a metodologia bàsica, l’aprenentatge. Estem con-
demnats, en el bon sentit, sens dubte, a haber de «reciclar-nos» tota
la nostra vida, a ser sempre estudiants, a aprendre allò nou, allò in-
connegut, noves modalitats. Aquí és on es produeix el hiat intergene-
racional, els joves saben més que els grans (els han d’ensenyar a ma-
nejar aquests «estris») i hi ha un gran desconeixement entre uns i
altres. Paradoxalment se’ns obre un viatge fascinador per mons des-
coneguts on és fonamental que els nous creadors hagin decidit de
servir les necessitats de la comunitat (els valors acceptats per tots que
esmentaré més endavant) per crear una «ciutadania comunicativa»
lliure, digna, competent, creativa i solidària amb tot el món.

APORTACIONS
>> En clau hermenèutica. Ens serveix aquesta reflexió d’un autor com
Martin Heidegger quan diu que «no existeixen fets sinó solament in-
terpretacions», per considerar la importància del coneixement analític
i a fons dels mitjans i les TIC a l’hora d’anar forjant l’imaginari dels jo-
ves i dels més petits i vulnerables.
>> En clau ideològica. «El poder no està, per tant, al marge del dis-
curs. El poder no és ni part ni origen del discurs. El poder és una
cosa que opera mitjançant el discurs», (Michel Foucault, Estratè-
gies de Poder, 1979). El discurs dels mitjans no reflecteix la realitat
amb objectivitat, sinó una visió particular i condicionada d’ella. El
coneixement que aporta no és allò «verídic/veritable/veraç» sinó
que és «allò versemblant, allò creïble» una espècie de «punt de
vista ideal» dels emissors. Que o bé són propietaris de grans mit-
jans (corporacions) o bé són petits (els creadors solitaris). D’aquí la
divergència, la pluralitat d’interpretacions sobre els mateixos fets (o
només són aparents?).
>> En clau pedagògica. Els continguts dels mitjans i TIC haurien d’és-
ser «continguts ètics», entenent per això continguts que serveixen
per formar (in-formar) a la casa, a la llar, al carrer, doncs és l’únic lloc
on els més febles (infància i joventut) es socialitzen i es formen; per
educar, a l’escola, en coneixement, sabers, ciències, lletres, humani-
tats, somnis; finalment per entretenir, com deia MacLuhan, de ma-
nera responsable, amb un entreteniment sostenible, sense des-infor-
mar i sense des-educar, sinó tot el contrari. Dignificar la persona
humana, cibernèticament parlant.

CONCLUSIONS
Els presento, de manera succinta, algunes de les principals conclu-
sions de les sessions de treball celebrades fa pocs dies a Barcelona, en
la XI sessió de les activitats de l’OETI, que portaven per títol: «L’ima-
ginari audiovisual, quins valors?», ja que considero poden servir d’es-
tímul a la discussió:
Fa falta treballar per una societat educativa —que defensi uns va-
lors ètics acceptats per tothom— on els diferents agents socialitza-
dors tinguin i procurin un coneixement i aprenentatge de les dife-
rents «eines tecnològiques».
Els investigadors i experts consideren fonamental analitzar i investi-
gar quins són els efectes que provoca una societat en constant
canvi i amb activitats sense descans dintre del món de la infància i la

joventut, que estant cada dia més fragmentada i inquieta té moltes
ganes de relacionar-se amb els seus semblants de tot el món.
En una època de resposta immediata als estímuls exteriors i de re-
cerca de satisfacció instantània cal generar espais per acompanyar i
escoltar les expressions de la infància i la joventut. Reflexió i com-
promís que s’ha d’aconseguir amb la família, l’escola, els mitjans de
comunicació i la societat en general.
Totes les persones, a causa de la revolució cibernètica, formen part
d’una «ciutadania comunicativa». Hem d’elaborar noves metodolo-
gies educatives que ens permetin d’entendre com els estímuls sen-
sorials i emocionals, que ens provoquen les múltiples pantalles,
afecten i configuren el nostre desenvolupament cognitiu, el nostre
procés racional de conèixer.
Per concloure cal potenciar i consolidar per part de la societat civil,
accions que facin complir, tant a les operadores com a les adminis-
tracions, les lleis de protecció de la infància i la joventut i respectar
els codis d’autoregulació signats lliurement. e
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El passat 13 d’octubre, Daniel Resines, gerent de la Fundació BCN Formació Professional, ens va deixar
de forma sobtada. Algun dels seus amics i companys han volgut homenetjar un home que va deixar una
gran empremta en totes les persones que el van conèixer i que reafirmen el compromís que tenia per acon-
seguir un futur millor per als joves de la nostra ciutat i per una formació professional de qualitat.

EL COMPROMÍS PER UNA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE QUALITAT

EMPENTA I IL·LUSIÓ

N ascut a Puigreig l’any 1947, era enginyer industrial espe-
cialitzat en mecànica. Lligat des de sempre al món de la
formació professional, va començar la seva tasca com a

coordinador de la formació professional dels centres públics de
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. Més endavant va ser di-
rector de Centres de l’Institut Municipal d’Educació i, posterior-
ment, director de Formació Professional i Transició al Món del
Treball de l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat coordina-
dor de diversos programes europeus d’intercanvi d’alumnes per-
què puguin fer pràctiques professionals a l’estranger.
Des d’aquestes responsabilitats, Daniel Resines sempre va tre-

ballar per aconseguir una formació professional de prestigi i qua-
litat. Va ser, en molts moments, un dels motors perquè l’Ajunta-
ment de Barcelona es comprometés de forma decidida amb la
formació professional i va dedicar tots els seus esforços per tal
d’implicar-hi el món empresarial.
A més, va impulsar la creació de la Fundació Barcelona Forma-

ció Professional, de la qual n’era el gerent; i, a través de l’Asso-
ciació Xarxa Formació Professional, va promoure la mobilitat de
més de 800 joves barcelonins per més de 22 ciutats europees.
Ens va deixar just abans de començar el Primer Congrés Interna-

cional de Formació Professional i Empresa, que es va celebrar en-
tre el 17 i el 19 d’octubre de 2007.
Tota l’empenta i la il·lusió que posava Daniel en la seva feina de

potenciar i prestigiar una formació professional de qualitat, és un
model per a tots els que volem fer de Barcelona un referent de
Ciutat Educadora, implicant tots els agents socials en l’educació
dels seus ciutadans i ciutadanes. El nostre millor homenatge a Da-
niel serà seguir treballant per fer de la formació professional un ve-
ritable instrument per al progrés econòmic i la cohesió social.

Montserrat Ballarín
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

UN FUTUR MILLOR

D aniel, vull escriure aquestes línies com a homenatge a la
teva figura i també amb la intenció pedagògica de des-
cobrir, als qui no et van conèixer, unes qualitats com a

persona i líder de grup que jo considero molt interessants.
Vaig iniciar la meva relació amb el Daniel l’any 1997, treballant al

Consell de la Formació Professional, com a tècnic del programa
«Youthstart» de formació ocupacional i d’inserció laboral per a jo-
ves. Em vaig adonar que era diferent de tots els caps de l’adminis-
tració que jo havia conegut. Et donava tota la confiança. Fins i tot,
gosaria dir que tot l’afecte. Alhora, però, t’exigia resultats.
Una de les frases que més li vaig sentir aquells primers dies,

quan jo iniciava la meva relació amb les empreses per inserir els
joves, va ser: «Tu fes, Miquel, tu fes, si t’equivoques ja ho solu-
cionarem...». I ell sabia perfectament que amb aquelles simples
paraules, jo tindria l’autonomia suficient per responsabilitzar-me
de la meva tasca i no defallir en l’execució del que jo crec i que
va ser sempre el seu principal objectiu: «Donar l’oportunitat d’un
futur professional millor a tots els joves de la nostra ciutat».
Ara fa 7 anys que sóc el tècnic dels districtes de Sants-Mont-

juïc i les Corts del programa Pla Jove Formació-Ocupació, i amb
el Daniel no tenia la relació directa del dia a dia.
El final de cada curs escolar l’hem tancat amb una reunió de tot

l’equip del Pla Jove, en la que el Daniel feia una intervenció final.
Aconseguia que tots iniciéssim les vacances amb la sensació de
feina ben feta, però amb l’objectiu clar per al proper curs: «Hem
d’arribar a tots el joves que ens necessiten».
El Daniel era un home honest, apassionat i valent, molt valent.

Espero que tots plegats sabrem continuar treballant per aconse-
guir el seu objectiu de donar oportunitats i millorar la formació
dels joves de la nostra ciutat.

Miquel Fernández Ayxelà
Tècnic del Pla Jove

EN RECORD
DEL DANIEL
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LA PASSIÓ PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

E l passat dia 13 d’octubre va morir sobtadament Daniel Resi-
nes i Creus. Quan em vaig assabentar del traspàs del nostre
estimat amic i company, vaig quedar-me colpit i esbalaït per

la notícia. Van ser uns moments que, davant de la incredulitat i l’a-
tordiment, costa d’acceptar el fet ja no per la situació inesperada
sinó perquè en Daniel era un home ple d’energia, engrescador,
sempre amb projectes, reptes i il·lusions.
A vegades, el destí juga aquestes males passades. En aquesta

ocasió no li va permetre poder ser present al Primer Congrés Inter-
nacional de Formació Professional i Empresa, que tenia lloc pocs
dies desprès, en el qual havia intervingut activament, amb enorme
il·lusió i expectatives, en la planificació i organització, com a gerent
de la Fundació BCN, Formació Professional.
I és que, per en Daniel, la formació professional era una de les

seves passions més arrelades i profundes.
Des que es va endinsar en aquest apassionat món de la docèn-

cia, sempre ha estat vinculat a la formació professional. Primer, ho
va fer com a professor, formant part del claustre de l’escola munici-
pal Juan de la Cierva, al districte de Sant Andreu. Posteriorment va
treballar com a tècnic a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, on va
coincidir amb un altre apassionat de l’FP, en Josep Ramon Gomà i
Albert, que era el responsable del departament on va anar adscrit i
que també era el president de l’Associació de Mestres Industrials.
Li agradava innovar, dur a terme nous plans d’estudis, noves ex-

periències, qualsevol acció que pogués redundar en benefici de
l’ensenyament i de l’alumnat. Recordo que, a principi de la dècada
dels 90 i com que les escoles municipals d’FP estaven adscrites a
l’Escola del Treball, va ser un dels pioners a posar en marxa a Bar-
celona els mòduls professionals experimentals 2 i 3, en centres com
l’IESM Narcís Monturiol, Lluïsa Cura, Ferran Tallada o Vapor del
Rec. Conversar amb ell era parlar fonamentalment de dos temes:
l’un sobre la formació professional, l’altre, si la companyia es pres-
tava, sobre futbol, qüestió de la qual en parlaré després.
La formació professional era la seva vocació, el seu anhel era con-

tribuir a aconseguir una formació professional de qualitat i de pres-
tigi. Se l’estimava profundament, era un bon coneixedor del sis-
tema i de les característiques tècniques i competencials que
requerien les empreses dels joves estudiants. Per aquest motiu,
arran d’un seminari de formació titulat «Cap a una proposta d’ac-
tuació municipal en el camp de la formació professional», organit-
zat per la Diputació de Barcelona, es presentà la proposta de la
creació d’un òrgan local per coordinar accions d’escola empresa.
Així, va sorgir la creació del Consell de la Formació Professional

de Barcelona, on en Resines va ser el secretari que, tant brillant-
ment, l’ha gestionat, amb tenacitat i amb el compromís amb l’orga-
nització a la qual servia, l’Ajuntament. Tanmateix, amb la seva capa-
citat de lideratge va saber aglutinar gairebé totes les escoles
públiques d’FP i bona part de les privades al voltant del Consell, de
la mateixa manera ho podríem fer extensiu al món empresarial de
la ciutat de Barcelona.
El seu caràcter senzill, planer, obert i comunicatiu facilitava la rela-

ció. Per aquest motiu, sovint diversos estaments li demanaven
col·laborar en l’elaboració d’estudis, com ha estat el cas de la seva
participació en un mapa de la formació professional de Barcelona a
través de l’Institut d’Estudis Metropolitans gestionat per Francesc
Colomer i Montserrat, o la seva actuació com a ponent sobre l’es-

tudi del Pla estratègic metropolità de Barcelona «Propostes de mi-
llora de l’educació pública secundària», dirigit pel catedràtic de di-
dàctica de les ciències socials, Joaquim Prats.
La figura d’en Daniel supera amb escreix el seu perfil professio-

nal, les seves qualitats personals eren admirables. Persona respon-
sable, compromesa amb els problemes del seu temps com a home
progressista, tolerant, d’enorme honradesa, perseverant, treballa-
dor infatigable. Una de les seves preocupacions, atès el seu com-
promís ètic, era reconduir des de la professió els joves que prove-
nien del fracàs escolar, i facilitar-los així la incorporació a la vida
activa i al mercat laboral. Per aquest motiu va col·laborar amb l’A-
juntament i amb la Diputació de Barcelona en l’oferta de Progra-
mes de Garantia Social, la realització del Projecte «Can Tunis. Inser-
ció-laboral de Joves», «l’Escola de la Segona Oportunitat» o la
posada en marxa del «Pla Jove Formació Professional per atendre
els joves de 16-18 anys, sense graduat de secundària.
No voldria acabar sense fer esment de la seva capacitat per aglu-

tinar voluntats i per saber transmetre consciència de la importància
del treball en equip, d’estar envoltat per persones competents i co-
responsables en l’assoliment dels objectius.
Havia estat capaç de crear lligams amb tots els directors dels

centres públics que imparteixen formació professional, d’involucrar-
los amb el Consell i, després, amb la Fundació BCN Formació Pro-
fessional, ja sigui per facilitar empreses on l’alumnat pogués fer el
crèdit de Formació en Centres de Treball, o promovent la mobilitat
per tal que centenars de nois i noies tinguessin l’oportunitat de fer
estades de pràctiques en més de 20 ciutats europees, totalment
subvencionades, amb el Programa Xarxa Network; o per organitzar,
amb la participació de tots els directors, trobades de treball en ciu-
tats europees, com recentment es va fer a Berlín.
Al marge de la seva vida professional, en el seu temps de lleure

Daniel tenia una altra gran passió, la força del sentiment que li re-
presentava els colors blanc i blau. Era un periquito de pro, és a dir,
fins a la medul·la, i ja que n’hi ha pocs, compartíem junts les penes i
algunes alegries que de tant en tant ens oferia el club, la qual cosa
també feia amb el seu amic Manel Blasco, actual gerent del Con-
sorci d’Educació de Barcelona.
Per concloure, vull fer palès que una de les coses de la qual se

sentia orgullós, era del seu origen, del fet d’haver nascut a Puig-
reig. Quan estava en grup, i es donava l’ocasió, mai li mancava
temps per esmentar el seu poble.
Altrament, en reconeixença al seu treball, pel seu llegat com a

gran impulsor de la formació professional a la ciutat de Barcelona,
per l’empremta que ha deixat, per la dedicació al servei de l’educa-
ció i pel seu compromís amb la societat, mereixeria que els seus va-
lors i la seva obra pogués ser recordada en el temps i que el seu
nom quedés vinculat a alguna institució relacionada amb els ense-
nyaments professionals, la qual cosa podria representar una digna
recompensa per part de les administracions a les quals va servir.
La mort de Daniel Resines ha estat una gran pèrdua per a la seva

família i per als seus amics. Cal dir que també ha representat una
gran pèrdua per a tota la gran família de la formació professional a
la ciutat de Barcelona.

Carmelo Gómez i Pascual
Director de l’IES-SEP Escola del Treball
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SEMPRE UN SOMRIURE

Q uan em van telefonar i em van dir que en Daniel Resines
ens havia deixat, alguna cosa dins meu em deia: no és
possible, és incoherent, s’ha invertit la lògica. Per a mi,

la imatge d’en Daniel era la de la vitalitat, l’energia, sempre amb
el somriure als llavis, sempre amb paraules animoses.
Com es pot associar vitalitat i mort?
Fa ja força temps que ens coneixíem, sempre vinculat a l’edu-

cació i a la formació professional. Fins i tot, en això, he de reco-
nèixer que va ser ell qui em va encomanar l’interès i l’estimació
per aquests estudis.
Vaig tenir la sort de col·laborar amb ell uns quants anys, primer

des de l’Institut d’Educació i després com a director de l’Escola
Massana.
A l’Institut d’Educació, quan va assumir molt generosament i

amb energia la Direcció de Centres (sense deixar, però, la seva
estimada formació professional) vaig experimentar de prop el
seu tarannà, la seva idea de treball en equip, donant confiança
als seus col·laboradors i donant suport a les iniciatives en lloc
d’imposar les seves idees.
Aquella etapa va ser molt positiva per a mi i em va permetre

culminar el treball en l’organització de la nova implantació dels
estudis d’arts plàstiques i disseny, la qual cosa assegurava la con-
tinuïtat de l’Escola Massana.
En l’etapa posterior, jo com a director de la Massana i ell des

del Consell de la Formació Professional, vàrem seguir en estret
contacte.
A la Massana havíem començat a impartir currículums de Cicles

Formatius Superiors d’Art i Disseny. Encara que no s’havia pensat
ni s’havia fet mai, ell va incloure els ensenyaments professionals
artístics en el conjunt de la formació professional i va recolzar la
vitalitat de la Massana. Va buscar empreses perquè els estudiants
d’art i disseny poguessin fer pràctiques i a través de Xarxa molts
estudiants de Massana han anat a diverses ciutats estrangeres a
aprendre a treballar, aprendre a viure i perfeccionar un idioma.
Era un bon company. Amb els directors de les escoles, quan

hem viatjat, ens ho hem passat bé, hem rigut, hem après, i tot
això sense deixar de banda el treball, el rigor i l’entusiasme que
hem ofert als col·legues de les altres ciutats de Xarxa.
És una pèrdua important, sembla mentida, costa de pensar

que, quan anem al Saló de Cent per a un acte d’inici o de clo-
enda del curs, no tornarem a trobar-nos amb aquella cara alegre,
aquells ulls vius i aquell somriure.
Costa de creure que no ens donarà la mà i no ens donarà un

cop a l’espatlla amb alegria i sinceritat.
El bon record d’aquest home actiu ens acompanyarà per molt

temps i aquests tràfecs i aquella alegria que hem après, farà que
ell estigui encara una mica amb nosaltres.

Adéu, Daniel!

Xema Vidal
Dissenyador i professor de l’Escola Massana

COM LA PLUJA FINA

E n les setmanes que han passat des de la mort d’en Daniel
fins avui, he intentat evocar el dia en què el vaig conèixer.
Ha estat impossible.

Des del meu refugi de la Vall de Ribes, m’he capbussat en l’im-
mens oceà de records que s’han aplegat en els més de deu anys
que he tingut la sort de compartir amb ell, però per molt que
m’hi he esforçat, no he aconseguit rescatar la imatge d’aquell
dia. Em sembla impossible, contradictori... però és així.
Com pot ser que tenint-lo tan present, no sigui capaç d’em-

marcar un fet, un dia, un moment concret?
De sobte, mirant per la finestra i contemplant com la pluja cau

suaument damunt els paratges de la vall, ho he vist clar: el Da-
niel era com aquesta pluja fina.
La pluja fina comença sense adonar-te’n. Va mullant, mica en

mica, allà on cau. No saps dir quan ha començat, però és aquí,
silenciosa i persistent.
En Daniel ha estat per a mi i per a l’educació d’aquest país

com aquesta pluja fina. Va ser capaç d’anar mullant tots aquells
que es posaven al seu abast per comprometre’ls amb un pro-
jecte que es deia formació professional, el qual es va convertir
en el seu projecte de vida.
Recordo, això sí que ho recordo, com s’il·lusionava cada cop

que una empresa se sumava a aquesta idea que empresa i escola
anessin de la mà. Cada incorporació de noves places de pràcti-
ques era un nou pilar on recolzar aquest objectiu.
Recordo, això també ho recordo, com vetllava per la formació

integral dels nois i de les noies, pel seu creixement personal, per
obrir-los al món. I, com si fos avui, tinc molt present com m’expli-
cava que calia establir lligams més enllà de casa nostra, cercar
complicitats amb altres entitats i altres ciutats europees amb les
mateixes inquietuds.
Ara ho entenc més bé que mai, perquè la pluja fina s’estén per

arreu, i malgrat que no és sorollosa, fa brollar l’aigua allà on més
es necessita. I per això, en Daniel i la seva pluja fina, van fer bro-
llar a l’entorn de la formació professional com Xarxa, on es barre-
javen aigües de rierols de distinta parla, o el de la Fundació BCN
Formació Professional, amb el qual s’ha d’aconseguir incremen-
tar encara més la complicitat de l’entorn productiu i l’educatiu; i
tants d’altres que han anat a sadollar terra erma d’experiències i
coneixement.
El darrer projecte no el va poder veure. El primer Congrés de la

Formació Professional i Empresa havia de servir per compartir i as-
sentar quines haurien de ser les bases de futur de l’FP. El resultat
va ser encoratjador. No podia ser d’altra manera, el terreny havia
estat ben preparat; havia rebut, durant molt de temps, pluja fina.

Xavier Carbonell
Director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona
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CONSTRUIR
L’ESCOLA

JAUME CELA REFLEXIONA
SOBRE LA PARTICIPACIÓ
ALS CENTRES ESCOLARS
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A mb el meu amic Juli Palou vam
llegir el llibre Europa, una aven-
tura inacabada, del sociòleg
Zygmunt Bauman. L’autor, per

parlar-nos de la construcció europea, ens re-
corda que abans de ser un continent o una
zona amb interessos comuns que mira de
compartir objectius, Europa era una nimfa que
va ser raptada per Zeus disfressat de brau.
Agenor, el pare de la desgraciada nimfa,

va fer el que faria qualsevol progenitor da-
vant d’un fet tan terrible com aquest: bus-
car-la. Va encarregar la recerca als seus fills.
Un d’ells, Cadmos, com també acostumem
a fer en aquest moment històric però amb
eines més científiques, va consultar l’oracle,
el qual li va vaticinar que no trobaria la seva
germana i que el que havia de fer era buscar
una vaca. Quan la trobés, havia de seguir-la
i impedir que reposés. Una vegada caigués
morta d’esgotament, havia de fundar una
ciutat. Aquesta ciutat va ser Tebes.
El sociòleg arriba a la conclusió que buscar

Europa és construir-la. De la mateixa ma-
nera, podem concloure que buscar el paper
de la institució escolar i de cada centre edu-
catiu és anar-lo construint. El mateix passa
amb la participació, un element clau per de-
finir un projecte de qualitat.
Donar resposta a aquest repte necessita la

participació de tots i totes —de tota la tribu,
com afirma una expressió popular africana—,
perquè educar, i més ara que vivim un món
amb un grau molt elevat de complexitat i
d’incertesa, és una aventura compartida.
Ens cal —com també ens recorda Bau-

man— inventiva, perquè tota realitat neix
després de ser imaginada; determinació i es-
forç, un esforç carregat de sentit. Caldria
afegir-hi compromís, i més ara, que vivim
corrents intensos de desmobilització o de

crisi en els models de sempre que ara desco-
brim insuficients; humilitat, perquè hem de
saber-nos i sentir-nos incomplets, necessitats
de la mirada i de la paraula dels altres com a
individus singulars i com a col·lectius; i con-
fiança, perquè no es pot construir res en el
món educatiu sense mantenir viva la con-
fiança en el paper que els altres han de jugar
i en les seves bones intencions.
Potser una imatge que exemplifica el que

vull dir és la xarxa dels pescadors. Cada per-
sona i cada estament és un fil. De tant en
tant, un nus que reuneix, que lliga, però,
amb aquell sentit dels versos de Paul Celan
quan parla de la xarxa que pren una altra
xarxa i acaba afirmant que ens separem en-
llaçats. Aquesta aparent contradicció és una
bona definició de la participació: no deixar
de ser qui ets però sabent que pots ser d’una
altra manera i que el món pot ser diferent, i
que en aquesta creença et cal conèixer i de-
sitjar l’opinió del altres.
Participem perquè família i escola som es-

tructures d’acollida i d’acompanyament,
perquè som responsables de mostrar el món
i de representar-lo davant les noves genera-
cions i perquè les relacions que establim
amb els nostres fills i filles i amb els nostres
alumnes es donen en un context d’asimetria.

ELS NUSOS DE LA XARXA
Cada estament ha de tenir un paper especí-
fic i molts punts de contacte, els nusos de la
xarxa. Alguns d’aquests punts tenen una es-
tructura formal, reconeguda en el marc le-
gal. Els consells escolars, els municipals, els
territorials i el de Catalunya constitueixen un
entramat que encara no ha estat prou apro-
fitat i que demana alguns canvis perquè la
societat que vivim ha patit moltes transfor-
macions des del moment que es va legislar
sobre aquest punt.
Esperem que la nova llei catalana d’educa-

ció analitzi aquest punt i proposi canvis que
actualitzin aquests models i que, sobretot,
reconeguin altres formes de participació que
responguin als nous nivells d’autonomia i de
responsabilitat que tindran les escoles.
Existeix també un altre tipus de participa-

ció, més informal, però riquíssima. Parlo de
les reunions que les escoles fan amb les fa-
mílies per compartir el projecte, la progra-
mació, les activitats. Parlo de les converses
informals, a peu d’aula, quan la família
passa a recollir la criatura. Parlo d’aquell
somriure compartit a l’entrada de la classe,

d’aquell comentari distès que ajuda a supe-
rar qualsevol dificultat.
Estic convençut —alguns vam avançar-ho

als anys vuitanta, quan es van començar a
aprovar les lleis i normatives que han regulat
els processos de participació a les escoles—
que les escoles amb unes relacions informals
riques i variades són les que estan més pre-
parades per donar sentit a la participació
més institucionalitzada.

Per tant, els consells escolars de centre no
poden ser un punt de sortida. Han de ser el
punt de confluència que ens porti a compar-
tir tot el que hem anat fent en altres situa-
cions. No té sentit, per exemple, la participa-
ció de l’alumnat al Consell Escolar si a
l’escola o a l’institut no se celebren assem-
blees de classe o de delegats i delegades. El
mateix podem dir per als altres estaments.
Els altres consells assoleixen el seu sentit

més intens si tenen present l’existència dels
consells escolars, base de tots els altres mo-
dels de participació.
La vida escolar ha de ser un temps per as-

sajar formes útils de convivència, formes que
després podrem exportar a altres àmbits. A
participar se n’aprèn participant i reflexio-
nant sobre la mateixa participació. Ara, a les
portes del debat sobre la nova llei, és un bon
moment per recordar-ho i una invitació a
continuar fent presents les nostres veus.

Jaume Cela
Mestre, director del CEIP Escola Bellaterra
i escriptor

e

www.bcn.cat/cem2i

«La vida escolar ha de ser un

temps per assajar formes útils

de convivència, que podrem

exportar a altres àmbits.»

El Consell Escolar Municipal de Barcelona va organitzar unes jornades sobre la participació de pares i ma-
res en els consells escolars i Jaume Cela, mestre i escriptor, va presentar les seves reflexions sobre els òr-
gans de participació educatius. En aquest article podeu aprofundir en les seves opinions.
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LES CONCLUSIONS
DELS GRUPS DE TREBALL
PER AL PLENARI DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

L’etapa de construcció de la tercera fase del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PEC) està
arribant a la fi. Els grups de treball que van culmi-
nar la tasca en el marc de les VIII Jornades del PEC
de Barcelona, el passat mes de novembre de 2007,
ens aporten els criteris i les prioritats per construir
el Pla d’acció per als propers quatre anys (2008-
2011). Us oferim les seves aportacions, que són les
que està utilitzant la comissió delegada i el consell
directiu del PEC per definir amb les entitats els pro-
jectes estratègics que es presentaran, el proper 20
de febrer, al proper Plenari del PEC de Barcelona,
en el qual tothom està convidat a participar-hi.

Els grups de treball de les Jornades del PEC de Bar-
celona es van reunir en tres sessions prèvies i van
elaborar un document base que es va posar en dis-
cussió durant les jornades. Cada grup va ser coor-
dinat per un membre de la Comissió delegada del
PEC i va comptar amb la valuosa aportació d’una
persona experta que va actuar com a ponent.

LA XARXA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 2008-2011
El Projecte Educatiu de Barcelona és el projecte estratègic d’edu-
cació de la nostra ciutat que es construeix de baix cap a dalt, que
actua com a pont entre les administracions educatives i la socie-
tat civil, perquè l’educació sigui una responsabilitat compartida i
cada agent social esdevingui un agent educatiu. Incorporeu-vos
a la xarxa educativa de la ciutat 2008-2011.

Per a més informació
www.bcn.cat/educacio/pec

UN PROCÉS
ENMARXA



E
l compromís ciutadà per una educació al servei de la cohesió
social afirma que l’escola no està sola educant i proposa desen-
volupar projectes integrals d’educació en xarxa. En aquest grup
es va fer un gran salt endavant en la definició d’aquest con-

cepte i de la seva qualitat educativa.
Aquestes van ser les conclusions a els quals va arribar el grup:
Un projecte educatiu integral és al mateix temps un projecte educatiu
i social, per la qual cosa és doblement educatiu. Esdevé signe d’iden-
titat d’un territori, al qual aporta qualitat de vida i cohesió social. En
un projecte educatiu integral, l’entorn és el context natural d’educa-
ció, l’entorn no és el decorat de la vida sinó la vida mateixa.
Un projecte educatiu integral ha de crear un clima, ha de respirar uns
valors i crear un tarannà educador; en aquest cas, el tarannà educa-
dor de la ciutat de Barcelona.
Un projecte educatiu integral ha de comportar-se com el baix con-
tinu que aguanta la melodia en un grup musical i sostenir la melo-
dia de l’educació; i ha de captar la «radiació de fons» de l’entorn
cap a l’escola.
Un projecte educatiu integral, en tant que integral, és fruit del tre-
ball en xarxa de diferents agents educatius i socials, permet que la
xarxa descobreixi l’aplicabilitat de les responsabilitats creuades, i
possibilita que tots els actors socials descobreixin la seva capacitat
educadora. Aquesta xarxa ha de tendir a mantenir-se estable per
donar continuïtat i solidesa als projectes.
Un projecte educatiu integral, en tant que projecte, necessita fer
actuacions concretes que tinguin sentit i valor per a totes les perso-
nes membres. No és pot limitar només a «ser una xarxa» per inter-
canviar punts de vista i donar a conèixer les actuacions de cadascú,
sinó que ha de poder mostrar uns resultats visibles a la comunitat
educativa i a la societat en general.
La qualitat que aporta un projecte educatiu integral reverteix en la
formació dels infants, joves i persones adultes implicades, però
també té repercussió en la funció o la causa de tots els agents edu-
catius que hi intervenen: els mateixos centres educatius, les famí-
lies, les entitats socials, les entitats d’educació en el lleure, les em-
preses, l’administració pública, els mitjans de comunicació.
Un projecte educatiu integral pot ser petit o gran, simple o com-
plex, però mai és fàcil, perquè treballar en xarxa sempre és difícil i
per aprendre’n cal temps, ser molt receptius, avaluar els processos i
descobrir-se com a cooperadors en comptes de crear competència.
Comptem a la nostra ciutat i al nostre país amb un bon nombre de
projectes educatius integrals. Aquesta experiència sòlida ens aporta
les claus de l’èxit perquè un bon projecte funcioni, de manera que,
sumant esforços, multipliquem resultats.

Ponent: Roser Batlle, pedagoga del Centre Promotor d’Aprenentatge
Servei.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC B: Claudi Fuster,
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat; i Eugènia Salvador, de l’Associa-
ció Lectura Fàcil.
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A part de les conclusions que donen una molt bona orien-
tació per desenvolupar un treball d’aquest tipus, pensem
en els Plans d’Entorn que s’estan planificant o desenvolu-
pant són un bon exemple de projectes integrals d’educa-
ció. Un dels aspectes més interessants va ser la quantitat
d’aportacions fetes des de la ponent, Roser Batlle, al grup
de treball on van participar vint-i-dues persones, tant en
les reunions com en el fòrum virtual. També cal destacar
les aportacions i correccions fetes durant la presentació a
les Jornades per Joan Manuel del Pozo i pel públic pre-
sent. Aportacions i matisacions que van ser incloses al
document final.

Claudi Fuster
Associació de Mestres Rosa Sensat

QUÈ ENTENEM PER PROJECTES INTEGRALS D’EDUCACIÓ A BARCELONA?

>>ROSER BATLLE
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E
ls participants en aquest grup han treballat sobre tres aspectes
concrets en relació amb el portafoli educatiu de la ciutat: revisar
la proposta inicial, analitzar i debatre què, per què i com pot ser
el portafoli PEC, i, per últim, concretar les finalitats i un disseny

de portafoli, com també com proposar l’aplicació d’una prova pilot.
Sobre el primer punt, es partia de tres preguntes clau:
Com recollir i avaluar les accions educatives ciutadanes?
Com generar criteris qualitatius generals perquè les accions educatives
ciutadanes ajudin a avançar cap als objectius del PEC de Barcelona?
Com avaluar l’impacte d’aquestes accions?

La reconsideració feta sobre les preguntes clau inicials va comportar
traslladar l’èmfasi de l’avaluació a la reflexió. Així, les preguntes clau
van quedar redactades de la manera següent:
Com recollir les accions educatives del PEC?
Com generar criteris qualitatius generals perquè les accions educati-
ves puguin ajudar a avançar cap als objectius del PEC de Barcelona?

Sobre el segon punt, el debat se centra a:
Acordar el concepte de portafoli.
Descriure’n les finalitats i els avantatges.
Determinar-ne el disseny i el target.
Proposar una prova pilot.

Sobre el tercer punt, es proposa un document de base que porta per
títol «Com construir el portafoli educatiu del PEC?», que reculli el

concepte de portafoli (finalitats i avantat-
ges), el disseny del portafoli i una pro-
posta de prova pilot.

Ponent: Àngel Forner, grup d’avaluació del PEC B
de l’ICE de la Universitat de Barcelona.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC B: Eva Hernán-
dez, del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona.

El grup de treball del Portafoli ha estat molt positiu per aplicar
als programes educatius. A partir d’ara les memòries del pro-
grama educatiu d’Endesa Educa, en el qual participo, deixaran
de ser subjectives i plenes d’informació irrellevant, i passaran a
ser estratègiques i eficients si seguim el model del Portafoli.
La possibilitat de treballar amb l’Institut de Ciències de l’Edu-

cació de la Universitat de Barcelona i diferents entitats cara a
cara, m’ha fet veure que hi ha un gran interès en aquests temes
i que cal no perdre el contacte amb totes i cadascuna de les en-
titats que hi han treballat, perquè són elles les que fan de Bar-
celona una genuïna ciutat educadora.

Eva Hernàndez
Delegada del PEC i membre del Consell de Coordinació Pedagògica

COM CONSTRUIR UN PORTAFOLI EDUCATIU DE LA CIUTAT?

A
quest grup de treball ha tingut com a missió definir els criteris
i els requisits específics a partir dels quals un projecte hauria de
poder ser considerat estratègic.

Quines característiques ens poden ajudar a definir-los?
Aporta un canvi important.
Beneficia un percentatge significatiu de població.
Té la possibilitat de convertir-se en un referent.
Té objectius clars, concrets i mesurables.
Indica quins són els indicadors per a l’avaluació posterior.
És un projecte aplicable.

Quin és l’estil de treball que convé impulsar?
Involucrar els actors competents.
Exercir un lideratge real per part dels actors implicats.
Promoure l’eficiència en la utilització dels recursos.
Potenciar que sigui la mateixa comunitat educativa la que encapçali
els projectes d’àmbit escolar.
Establir mecanismes de coordinació i informació.

Com seguir i avaluar els projectes estratègics d’educació?
Designar en cada cas un responsable clar de la seva implementació.
Utilitzar els indicadors definits prèviament en el projecte, que po-
dran ser quantitatius, qualitatius o participatius.
Marcar fites temporals.

Ponents: Francesc Santacana, coordina-
dor general del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona (PEMB); i Montserrat Rubí,
de la Secretaria Tècnica del PEMB.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu
del PEC B: José Antonio García Saceda, director dels
Serveis Territorials d’Educació de Barcelona ciutat del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya; i Núria Galan, del Consell
de la Joventut de Barcelona.

Destacaria haver definit què és un projecte estratègic d’educa-
ció, tot aprofitant l’experiència del Pla Estratègic de l’Àrea Me-
tropolitana, que ens ha explicat la Montserrat Rubí. S’ha dissen-
yat l’estil de treball adient perquè el projecte estratègic
contribueixi de forma eficaç a la construcció de la xarxa educa-
tiva de la ciutat. Finalment, hem vist la necessitat de fer el segui-
ment del projecte amb l’avaluació a través dels indicadors com a
eina principal. També voldria destacar la implicació dels partici-
pants en el grup de treball.

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona ciutat
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

QUÈ ENTENEM COM A PROJECTES ESTRATÈGICS?

>>ÀNGEL FORNER

>>MONTSERRAT RUBÍ
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C
ada cop és més freqüent que els responsables dels sistemes
educatius, els professionals de la investigació i la ciutadania
en general posin més atenció en l’anàlisi comparativa amb
altres realitats de naturalesa similar. Amb aquesta finalitat de-

diquen grans esforços a l’elaboració i l’anàlisi d’indicadors quantitatius i
qualitatius, els quals permeten seguir el progrés dels sistemes i reflectei-
xen l’estat de l’educació des d’una perspectiva d’educació integral.
Cal que els indicadors se centrin en qüestions educatives priorità-

ries, sentides així pel conjunt de ciutadans i ciutadanes. Això ens
porta a fer servir metodologies participatives en el procés d’elabora-
ció d’aquest sistema d’indicadors. També cal que s’adaptin a les pecu-
liaritats pròpies de Barcelona, a la seva història, la seva cultura i les se-
ves institucions. Donat que aquestes prioritats poden canviar, es
proposa una estructura de base de dades.
Per saber quins són els indicadors i les àrees més rellevants, s’ha dut a

terme un procés participatiu i crític amb representants de diferents enti-
tats del PEC B. També s’han analitzat diferents documents sobre educa-
ció, en especial el document Panorama de l’educació 2007 de l’OCDE,
el repertori d’indicadors educatius europeus d’Eurydice i l’informe de la
UNESCO de la Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI.
Es proposa un sistema d’indicadors per a la ciutat que cobreixi qua-

tre àmbits: ciutadania, descripció del sistema i economia de l’educa-
ció, cohesió social i cultura i esport.
A cadascun d’aquest àmbits es destacaran aquells indicadors que es

considerin claus, com ara l’èxit escolar, ús de l’espai públic, grau d’asso-
ciacionisme, relacions interpersonals, sentiment de pertinença a la ciutat,

distribució de la renda per tipus d’escoles i
programes de civisme. També es distingiran
dos tipus d’indicadors: de context i de resultats
o productes.

Ponent: Antoni Sans, grup d’avaluació del PEC B de l’ICE de la Uni-
versitat de Barcelona.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC B: Antoni Va-
llès de la Universitat de Barcelona, i Eva Hernández del Consell de
Coordinació Pedagògica de Barcelona.

L’intent de posar indicadors a la idea de ciutat educadora m’ha
semblat molt interessant. Hem hagut de discutir quin són els
comportaments i valors dels ciutadans i ciutadanes que perme-
ten visualitzar millor el nivell educatiu de la ciutat i com mesurar-
los. Això no ha estat gens fàcil. El resultat del treball es pot dis-
cutir ja que la forma concreta del perfil educatiu de la ciutat
anirà canviant, però crec que és necessari que existeixin els indi-
cadors, encara que els puguem anar canviant en el futur.

Antoni Vallès
Universitat de Barcelona

COM DIBUIXEM EL PERFIL EDUCATIU DE LA CIUTAT?

E
l treball dut a terme pel grup es desprenen les recomanacions
següents pel que fa a l’estructuració en comissions del PEC B III
(2007-2011):

Pel que fa a la qüestió de les comissions temàtiques, es veu la ne-
cessitat de revisar-les i reformular-les.
Es consideraria oportú un enfocament més transversal .
Per tal de definir aquestes comissions, s’acorda partir dels objectius
que es plantegi el PEC sobre la base que aquests hauran de ser formu-
lats de manera concreta o bé s’hauran de concretar en subobjectius.
Cal fer una tasca de revisió de les comissions que existeixen.
Es planteja la possibilitat de crear un nou tipus de comissió que pugui
abordar qüestions relacionades amb la producció de textos base, la
comunicació i la proximitat, l’avaluació i el seguiment, i l’observació de
la realitat educativa.

Pel que fa a aspectes constitutius i de funcionament de les comis-
sions, s’assenyalen els criteris següents:
Han de ser prou flexibles.
Han de tenir objectius clars que comportin accions avaluables.
Han de definir clarament la seva funció.

Per al proper període es fa la proposta següent:
Tres comissions de tipus temàtic o transversal:

a. L’escola no està sola educant.
b. Eduquem en la diversitat i en la igualtat d’oportunitats.

c. Ciutadania i convivència, factors de co-
hesió social (incorporaria totes les orga-
nitzacions i els agents socials vinculats a:
mobilitat, valors, sostenibilitat i salut).
Una comissió de tipus organitzatiu o de se-
guiment i avaluació:

a. Construïm la xarxa educativa de la ciutat.

Ponent: Mireia Civís, professora de Pedagogia de la Universitat Ra-
mon Llull.

Per la Comissió Delegada del Consell Directiu del PEC B: Lluís Filella,
de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya.

El més important del grup de treball ha estat el fet d’arribar a
una nova proposta d’estructuració de les comissions de treball
que ha recollit l’anàlisi i la feina de les vuit que fins ara hi havia
i aconseguir una major transversalitat. I ara caldrà que totes les
persones que fins ara han participat, se sentin motivades a con-
tinuar fent-ho en una de les tres noves comissions que hi haurà
al PECB III.

Lluís Filella
Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya

>>ANTONI SANS

>>MIREIA CIVÍS

QUINES COMISSIONS DE TREBALL HA DE TENIR EL PEC DE BARCELONA?
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L a ciutat mexicana de Guadalajara ha
estat escollida pel Comitè Executiu
de l’Associació Internacional de Ciu-
tats Educadores (AICE) perquè orga-

nitzi el Congrés de l’AICE l’any 2010. Gua-
dalajara ha basat molts dels seus projectes
en les activitats esportives com un referent
d’utilitat individual i també com una pode-
rosa eina d’inclusió social. La ciutat mexi-
cana ha promocionat l’esport per tots els be-
neficis individuals i col·lectius que comporta i
ha desenvolupat una notable xarxa d’expe-

riències educatives com a ciutat educadora
relacionades amb l’esport.
Una de les experiències desenvolupades

per la ciutat mexicana és la Via RecreActiva,
un conjunt d’accions destinades a fomentar
l’esport, el benestar social, el desenvolupa-
ment comunitari i la qualitat de vida de la
ciutadania. En definitiva, es tracta de poten-
ciar i utilitzar l’espai públic com un lloc d’es-
barjo i convivència entre les persones.
L’objectiu bàsic d’aquesta experiència és el

de fomentar la pràctica esportiva entre la ciu-

tadania, així com uns hàbits de vida saluda-
bles. A més a més, es busca desenvolupar el
sentit de pertinença a la ciutat, a la vegada
que es compromet els ciutadans a la convi-
vència pacífica i respectuosa. Finalment,
aquesta experiència també es proposa fo-
mentar la utilització del transport públic en
detriment del vehicle privat, de manera que
es converteix en una ambiciosa proposta per
disminuir les emissions de CO2 a l’atmosfera.
El projecte es va iniciar amb un diagnòstic

previ format per un estudi tècnic vial i un altre

ESPORT, CONVIVÈNCIA I SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT
MEXICANA DE GUADALAJARA

LA VIA
RECREACTIVA

La ciutat mexicana de Guadalajara ha estat recentment escollida com a seu del Congrés de l’Associació Inter-
nacional de Ciutats Educadores de l’any 2010. Una ciutat educadora amb àmplies experiències educatives com
la Via RecreActiva, que fomenta la pràctica de l’esport, la convivència als espais públics i la sostenibilitat.
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tècnic social. Després de les gestions adminis-
tratives pertinents, es va començar a divulgar i
promocionar el projecte fins a la seva implan-
tació final. El mes de setembre de 2004 es va
celebrar la primera jornada de l’experiència i
des de llavors s’ha portat a terme de forma in-
interrompuda. S’estima que unes 347 perso-
nes treballen perquè el projecte funcioni co-
rrectament, comptant-hi serveis de logística,
coordinació, personal sanitari, policia local,
serveis socials, protecció civil i voluntariat.

21 QUILÒMETRES
L’Ajuntament posa a la disposició dels seus
conciutadans, tots els diumenges des de les
vuit del matí fins a les dues de la tarda, els
21,5 km del parc lineal més gran de la ciutat.
D’aquesta manera el trànsit de vehicles es
veu substituït per vianants, gimnastes, atle-
tes, ciclistes i espais per a la lectura i el joc on
conviuen nens i nenes, joves, persones adul-
tes i gent gran.
La Via RecreActiva es desenvolupa en

quinze barris de la ciutat i connecta deu espais
destacables, com ara places, parcs, passejos,
esglésies i el centre històric de la ciutat. La pro-

posta té una voluntat universalitzadora, ja que
s’adreça a tota la ciutadania, sigui del barri
que sigui, i independentment de l’edat, el sexe
i el nivell econòmic, educatiu o cultural.
El projecte es va iniciar el setembre de

2004 i durant l’any 2006 es va arribar a una
mitjana de 98.000 usuaris. Davant de la
bona rebuda que ha tingut aquesta inicia-
tiva, l’Ajuntament té la intenció de convertir-
lo en un programa permanent de ciutat, tot
ampliant la Via RecreActiva a altres zones i
barris de Guadalajara.
A més de la bona acollida que ha tingut el

projecte, aquest ha estat molt útil per solucio-
nar qüestions que tenia pendents la ciutat,
com ara la senyalització, el mobiliari urbà i
l’ordenament del paisatge, entre d’altres.
Finalment, cal apuntar que el bon funciona-

ment d’aquesta experiència ha estat possible,
en bona mesura, gràcies a la feina conjunta
feta per la iniciativa privada, l’Administració
pública —tant d’àmbit estatal com munici-
pal—, els mitjans de comunicació i la mateixa
ciutadania.

Secretariat de l’Associació
Internacional de
Ciutats Educadores
www.edcities.org

e

GUADALAJARA
La ciutat de Guadalajara es troba a
l’Estat mexicà de Jalisco. Actualment
té una població de 1.601.000 habi-
tants i és la tercera localitat més po-
blada del país. Representa, aproxima-
dament, el 43% de la població total
de Jalisco i té una extensió territorial
total de 187.91 km2. Guadalajara re-
presenta el 78,4% del PIB de l’Estat
de Jalisco. La majoria dels habitants
de Guadalajara són mestissos i
criolls. Així mateix, la presència de
població procedent dels Estats Units,
l’Argentina, el Brasil i la Xina ha aju-
dat a donar un aire multicultural a la
ciutat.
Guadalajara és una de les seus cul-

turals, industrials i econòmiques més
importants del país. És la seu de grans
empreses i d’importants bases comer-
cials. La ciutat s’ha erigit com un gran
centre organitzatiu de trobades i con-
gressos d’àmbit nacional i internacio-
nal. Així, està previst que durant el
darrer trimestre de 2007 organitzi el
Festival Internacional de les Arts, la
Fira Internacional del Llibre i el Rock
Show Guadalajara. Fa poc la ciutat va
ser escollida seu dels XVI Jocs Pana-
mericans que se celebraran la tardor
de l’any 2011.
A més a més, Guadalajara compta

amb una destacable oferta turística,
amb atractius culturals i recreatius de
primer ordre. La ciutat també ofereix
una variada i deliciosa gastronomia
coneguda arreu. Alguns l’han definit
com a la capital del fet mexicà per les
contínues manifestacions de folklore
als carrers, pels grups de mariachis,
per l’artesania local i per l’arrelada
tradició a l’esport nacional, la charre-
ría, basada en activitats eqüestres i ra-
maderes.

www.guadalajara.gob.mx2i
www.viarecreactiva.com.mx2i

MÈXIC

Guadalajara

«Es tracta de potenciar
l’espai públic com un lloc
d’esbarjo i convivència
entre les persones.»
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MEMÒRIA D’UN ESPAI

Ara és conegut com l’Espai Fran-
cesca Bonnemaison; però, al ma-
teix lloc, el 1909 es va crear la pri-
mera biblioteca pública de dones
a Europa. Un any més tard esde-
vindria l’Institut de Cultura, un es-
pai referencial per a la societat ca-
talana, creat, finançat i gestionat
per dones. La historiadora Isabel
Segura ha recuperat la seva me-
mòria en un llibre, del qual ens
avança part del contingut.

L ’Institut de Cultura i Biblioteca Po-
pular de la Dona va ser una fita, un
enclavament emotiu per a les do-
nes de Barcelona durant el primer

terç del segle XX, i ho continua sent durant
els primers anys del segle XXI.
Què era l’Institut? Abans de ser Institut,

va ser Biblioteca Popular de la Dona. Amb la
seva inauguració, l’any 1909, es donava
forma a un nou espai per a les dones, les bi-
blioteques públiques, i la de la nostra ciutat,
Barcelona, va ser la primera de tot Europa.
D’altres ciutats europees van tenir projectes
similars, però van haver de passar més de
vint anys per fer-se realitat.

En el context de la ciutat de Barcelona, la
biblioteca també era innovadora. Cal tenir
present que la Biblioteca de Catalunya, per
exemple, encara no s’havia creat. Doncs bé,
l’èxit de la iniciativa va ser tal que, un any
després, el grup promotor de la biblioteca
creà un institut i, a partir d’aquí, es va donar a
conèixer com a Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona.
Com a Institut, també va suposar una gran

novetat, en una ciutat on els espais formatius
i culturals eren migrats, per dir-ho d’alguna
manera. No va ser fins a aquell mateix any
1910 que les dones van poder accedir lliure-
ment a la universitat.

LA HISTÒRIA DE L’INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTECA POPULAR DE LA DONA



TRES ÀREES
L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona s’estructurà en tres àrees de formació:
Preparatori: gramàtica castellana i catalana,
aritmètica, geografia universal i geometria.
Idiomes i comerç: francès, anglès, alemany,
taquigrafia, dactilografia, càlcul mercantil,
tenidoria de llibres, geografia comercial.
Art aplicat i ensenyances professionals.

El programa bàsic de l’Institut promogut per
Rosa Sensat, que durant molts anys va ser la
directora pedagògica, era dissenyat per ofe-
rir formació professional. D’una banda, l’a-
partat d’idiomes i comerç preparava les do-
nes per al sector terciari, incipient en aquells
anys però que progressivament incrementà
les demandes de mà d’obra. Amb previsió
de futur, l’institut oferí una educació espe-
cialitzada per tal que les dones arribessin al
mercat laboral dotades de tot un conjunt de
coneixements i habilitats que es requerien
per a l’exercici de les noves professions.
A les primeres dècades del segle van apa-

rèixer noves ofertes de treball per a les dones;
ens referim al sector de serveis i als serveis ad-
ministratius. Mecanògrafes i taquígrafes, ad-
ministratives en general, van ser reclamades
de diversos sectors.
El tercer gran apartat era l’art aplicat i les

ensenyances professionals, el que actual-
ment en diríem disseny. El nom ja era tota
una declaració programàtica i pretenia aca-
bar amb la dicotomia entre decoració i utili-
tarisme, dues maneres diferents de materia-
litzar un objecte: la utilitarista si anava
dirigida al món del treball i l’artística s’adre-
çava al món de les relacions socials.
L’Arts and Crafts va inspirar la reforma de

les arts decoratives a Europa i a Amèrica l’úl-
tima dècada del segle XIX i obrí la porta al
modernisme o art modern, amb una revalo-
rització de tots els oficis tradicionals.
Un dels oficis tradicionals que havien de-

senvolupat les dones era el tèxtil, i l’institut,
com un assaig per implantar un taller a l’es-
cola, obrí el dia 2 de gener de 1912 una
classe de brodats artístics a màquina. Les
classes i el taller funcionaven de manera
molt satisfactòria, tant, que a l’estiu van
continuar treballant en els molts encàrrecs
que tenien. La idea no era pas nova. Els ta-
llers de l’Institut ens remeten a aquells tallers
que el moviment de l’Arts and Crafts havia
propiciat en alguns països europeus i que
comptaven amb una alta participació de les
dones, actuant com a nexe entre les produc-
tores i les compradores que tenien prou di-
ners per pagar els productes.
L’Institut, a través de la seva presidenta,

Francesca Bonnemaison, des dels primers

anys de la seva creació es vincula a diferents
entitats ciutadanes, destinades a la promo-
ció dels oficis artístics, entre elles el Foment
de les Arts Decoratives, FAD, institució cre-
ada el 1903 i encara vigent.
Durant la dècada dels anys vint, per les

aules, la biblioteca, les dutxes, el menjador,
la classe de cuina, el teatre, etc., hi passaven
més de trenta mil dones a l’any. Tot aquest
trànsit quotidià era possible gràcies a les no-
ves instal·lacions del carrer de Sant Pere més
Baix, número 7. L’Institut, a més d’un espai
formatiu, era un espai de trobada i un espai
d’intercanvi cultural, i introduí ensenya-
ments tan innovadors com delineació l’any
1917 i fotografia el 1923.
Després de diversos avatars, durant la gue-

rra civil l’Institut va ser confiscat per la Gene-
ralitat de Catalunya. Després de la Guerra va
esdevenir propietat de la Diputació de Barce-
lona i, actualment, ha tornat al seu origen
primigeni: és un espai de dones, un espai de
creació i de formació, i la sempre present bi-
blioteca, avui ampliada, que disposa d’un
fons antic excepcional d’àmbit europeu.

Isabel Segura Soriano
Historiadora

e
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ESPAI
FRANCESCA
BONNEMAISON

El 24 de febrer de l’any 2004 s’inau-
gurà formalment l’Espai Francesca
Bonnemaison allà on el 1923 s’havia
construït l’Institut de Cultura i Biblio-
teca Popular de la Dona. L’Espai Fran-
cesca Bonnemaison, propietat de la
Diputació de Barcelona, donava ca-
buda a la Biblioteca, l’Escola de la
Dona, el Servei de Promoció de Políti-
ques d’Igualtat Dona-Home i el Cen-
tre de Cultura de Dones.
La Diputació de Barcelona va crear

l’Espai Francesca Bonnemaison com
un centre de referència per fomentar
la participació activa de les dones en
tots els àmbits, impulsar les polítiques
d’igualtat d’oportunitats i promoure
els drets de les dones.

www.diba.es/francescabonnemaison2i

«L’Institut, a més d’un

espai formatiu, era un lloc

de trobada i una font

d’intercanvi cultural.»

>> Isabel Segura i Soriano: Memòria d’un espai.
Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona
1909-2003. Institut d’Educació, Ajuntament de
Barcelona - Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 2007.
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Atendre aquestes noves realitats i aquest nou estat d’ànim col·lectiu
és una obligació dels poders públics, que han de trobar la millor ma-
nera de garantir el dret constitucional i estatutari a l’educació en les
noves condicions.
La Generalitat de Catalunya té les facultats i competències per le-

gislar i actuar en matèria educativa. Unes competències consolida-
des pel nou Estatut d’autonomia, que permeten desplegar una polí-
tica educativa pròpia.
Per tant, la Generalitat té capacitat de regular els mecanismes,

instruments i mitjans per a l’aplicació de les polítiques educatives
adequades al desenvolupament social i econòmic del país.
Tenim la necessitat i disposem de la capacitat de modelar un ins-

trument potent per afrontar una política educativa pròpia: la Llei
d’educació de Catalunya. Una Llei que ha de ser l’eina per definir
un model educatiu propi; s’ha de configurar a partir de l’oferta d’un
servei públic educatiu de provisió mixta (pública/privada); s’ha d’or-
ganitzar i dirigir amb estructures flexibles; s’ha de gestionar amb el
criteri d’autonomia dels centres, i que ha de servir un col·lectiu pro-
fessional enfortit i amb el suport des de la confiança i per a una efi-
cient gestió dels recursos.
Tot plegat s’ha d’orientar cap a l’objectiu fonamental de l’èxit

educatiu en el sentit més global, amb el que comporta de millora de
resultats, de disminució de les taxes d’abandonament escolar, de mi-
llora de les taxes d’escolarització en els ensenyaments postobligato-
ris i de promoció de l’excel·lència educativa.
Aquesta Llei ha de superar la temptació de pretendre resoldre els

problemes de l’educació amb un simple canvi legislatiu; ha d’evitar
prescriure remeis ineficaços per a mals inexistents. Per això, vol ser

una llei instrumental que organitzi l’ús eficient dels recursos per faci-
litar un treball més eficaç dels alumnes i dels professors. La comuni-
tat educativa demana estabilitat. Amb raó. Les noves normes només
tenen sentit si afegeixen valor, llibertat i creativitat al conjunt del sis-
tema.
La Llei vol ser, doncs, un instrument de la reforma educativa; però

no és la reforma educativa. En tot cas vol ser-ne un catalitzador i un
canal prou flexible per on flueixin les reformes reals. En aquest sentit
la Llei es proposa concretar i sintetitzar un agenda reformadora i, si
és possible, simplificar i clarificar la normativa existent. També es
proposa fixar un marc estable, però flexible, reconèixer les bones
pràctiques ja experimentades, així com habilitar noves eines jurídi-
ques per facilitar i estimular els canvis.
La Llei ha de ser el contenidor on prenguin sentit global molts

dels programes, actuacions i experiències que actualment estan en
marxa en el sistema educatiu català: projectes lingüístics, plans de
millora i d’autonomia dels centres, escola rural, centres de l’etapa de
3 a 18 anys, aules d’acollida, plans educatius d’entorn, contractes
programa amb centres concertats, ús de noves tecnologies i primer
cicle d’escola infantil, entre d’altres.

Extracte de les bases per a la llei d’Educació de Catalunya.
Podeu consultar tot el document a www.gencat.net/educacio

HEM LLEGIT

EL PERQUÈ D’UNA LLEI
Bases per a la Llei d’Educació de Catalunya

2
el sol
de l’illa
fos poc
calor

Ara que la versió cinematogràfica triomfa a les nostres pantalles, cal
reivindicar aquesta obra de l’aclamada Marjane Satrapi, que ens
ofereix un relat autobiogràfic sobre la seva infància en un Iran que
viu amenaçat pel terror d’una gran guerra. La seva gran càrrega
emotiva, crítica i irònica han convertit Persèpolis en un còmic de re-
ferència dins el panorama mundial.
L’aparició d’aquest volum integral en català demostra la importàn-

cia que ha tingut Persèpolis, el primer còmic iranià de la història i un
dels pocs realitzats per una dona. Amb aquesta obra Marjane Sa-
trapi va aconseguir, a part de nombrosos i prestigiosos premis, que
la historieta transcendís a la societat d’una manera espectacular i es
convertís en un símbol de tolerància i llibertat.

LECTURA

L’última iniciativa de Mans Unides pretén obrir els ulls als joves da-
vant el fenomen de la globalització i les seves conseqüències. És un
joc on-line, on al començament de la partida s’ha d’escollir un dels
personatges, que representen cultures diferents. El taulell de joc és el
mapa del món i el personatge viatjarà d’una ciutat a una altra, fent
les parades que corresponguin segons el número que li surti quan
tiri un dau virtual. En cada ciutat s’ha de superar una prova. La ini-
ciativa també s’ofereix als centres de segon cicle de secundària i de
batxillerat per complementar assignatures tan diverses com Educació
per la Ciutadania o Ciències Socials.

Un joc perillós
www.unjocperillos.org

Persèpolis
Marjane Satrapi
Norma Editorial, 2007

VA DE WEBd
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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@bcn.cat

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:

CONVOCATÒRIES

LA TIRA CÒMICA... Ana Santizo/Escola Massana

LES I ELS QUE HEM ESCRIT

• JORNADES EDUCACIÓ I ESPORT
El 29 de febrer i l’1 de març de 2008 se celebren a l’INEFC de Bar-
celona la sisena edició de les Jornades Educació i Esport, que volen
seguir essent l’espai de relació, intercanvi i reflexió sobre l’esport en
edat escolar dels professionals d’aquests àmbits. El títol d’aquestes
jornades és «Esport, Ciutat i Escola».

www.bcn.cat/esports

• XXX PREMIS BALDIRI REIXACH
La Fundació Lluís Carulla convoca els XXX Premis Baldiri Reixach
(2007-2008) per a l’estímul i el reconeixement de l’escola catalana,
amb una dotació total de 116.200 euros. El termini de presentació
dels treballs és el 7 de febrer de 2008.

www.fundaciolluiscarulla.cat

• IX JORNADES 0-12
La Secretaria de la Coordinació de Centres 0-12 organitza les IX Jor-
nades el 15 i 16 de febrer de 2008 a la Facultat de Formació del
Professorat de la Universitat de Barcelona, que volen reflexionar so-
bre la construcció d’una nova cultura educativa des de l’escola.

http://esc3-12.pangea.orgi

i

i

• Blanca Boix Camps, directora de l’Escola de Música Municipal
Nou Barris

• Carmelo Gómez i Pascual, director de l’IES-SEP Escola del Treball
• Isabel Segura Soriano, historiadora
• Jaume Cela, mestre, director del CEIP Escola Bellaterra i escriptor
•Miquel Fernandez Ayxelà, tècnic del Pla Jove
•Montserrat Ballarín, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Bar-
celona

• Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat
• Secretariat de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
• Teresa Guillaumes, directora del CEIPM Escola del Mar
• Valentí Gómez i Oliver, president de l’Observatori Europeu de la
Televisió Infantil

• Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de Comerç de Bar-
celona

• Xema Vidal, dissenyador i professor de l’Escola Massana

Butlleta de subscripció gratuïta

✄
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