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XIII AUDIÈNCIA PÚBLICA
«BARCELONA FUTUR»
El proper 13 de maig tindrà lloc a l’Audièn-
cia al Saló de Cent de l’Ajuntament de Bar-
celona, el lliurament del manifest final a
l’alcalde per part dels nois i noies que han
participat en la XIII Audiència Pública.
Aquest any sota el títol de «Barcelona Fu-
tur» s’ha proposat el debat i l’elaboració de
propostes al voltant de les mesures per en-
frontar el canvi climàtic. L’acte serà retrans-
mès en directe per Barcelona TV.

www.bcn.es/imeb/audienciai

EL SALÓ DE L’ENSENYAMENT
REUNEIX 180 CENTRES
EDUCATIUS
La participació de 180 centres de tots els ni-
vells educatius i una major presència dels ci-
cles mitjà i superior de Formació Professio-
nal, van ser les dades més destacades de
l’edició del Saló de l’Ensenyament, Estudia,
que es va celebrar a Barcelona del 2 al 6 d’a-
bril. El saló va rebre més de 70.000 visitants.

www.saloestudia.comi

CONGRÉS INTERNACIONAL
DE CIUTATS EDUCADORES A
SAO PAULO
Sota el lema «Construcció de Ciutadania a
les Ciutats Multiculturals», el X Congrés In-
ternacional de Ciutats Educadores, que se
celebrarà a São Paulo (Brasil) del 24 al 26
d’abril de 2008, s’inspira en la promoció de
la ciutadania global i el respecte a la plurali-
tat. La ciutat de Barcelona hi participarà ac-
tivament, amb la presència de la regidora
d’Educació, Montserrat Ballarín, i la presen-
tació de diferents experiències educatives.

www.edcities.orgi

«DE MARXA, FENT ESPORT»
«De marxa, fent esport» és un programa
d’esport alternatiu que ha començat les ac-
tivitats al districte de Nou Barris i que està
adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.
L’objectiu és fer promoció de l’oci saludable
i prevenir el consum de drogues. El pro-
grama està impulsat per l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i s’inclou dins del pro-
jecte global de prevenció i promoció d’al-
ternatives d’oci saludable anomenat «De
marxa sense entrebancs».

www.aspb.cati

LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS
ESCOLARS DE BARCELONA
L’institut municipal Barcelona Esports ha
presentat els resultats de l’Estudi d’hàbits
esportius de la població en edat escolar a la
ciutat de Barcelona. La principal dada que
aporta l’estudi és que un 66,8% dels nens i
nenes de 6 a 17 anys practiquen, de forma
regular i com a activitat extraescolar, una
modalitat esportiva. Les dades també infor-
men que les noies continuen practicant
menys esport que els nois.

www.bcn.cat/esportsi

BARCELONA A FAVOR DEL
DIÀLEG INTERCULTURAL
El dimecres 21 de maig, a partir de les
17.30 h, es portarà a terme un nou Diàleg
del Projecte Educatiu de Ciutat de Barce-
lona (PEC). Durant l’acte, que forma part
de l’Any europeu del diàleg intercultural, es
podrà gaudir de la conferència de Samir
Naïr, filòsof i sociòleg, i d’un diàleg a partir
de l’experiència educativa i intercultural del
Campament de la Pau. Properament es
concretarà el programa definitiu i l’espai on
es portarà a terme.

www.bcn/educacio/peci

QUI TÉ ROBA PER RENTAR?
Aquesta exposició itinerant ha estat desen-
volupada dins del projecte «Qui té roba per
rentar?». Un projecte participatiu de recu-
peració de les feines de les dones, des de
les dones i amb la col·laboració de moltes
persones i entitats. El projecte es va iniciar a
l’associació Dones d’Horta l’any 2005 i es
va convertir en un projecte de barri, gestio-
nat per una comissió de dones, sota el pa-
raigües de l’Associació de Veïnes d’Horta.
Es pot visitar a la Biblioteca Can Mariner,
del 2 al 26 d’abril.

www.tvhortaguinardo.comi

ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA D’ESCOLES DE MÚ-
SICA
El passat 29 de març es va celebrar el quinzè
aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música (ACEM), amb un concert al Palau
Sant Jordi de Barcelona on va participar alum-
nat de 48 poblacions de Catalunya, entre
elles nois i noies de les escoles municipals de
música de Barcelona. L’ACEM és una associa-
ció sense ànim de lucre que actualment aglu-
tina 90 escoles de música de tot Catalunya,
preocupades per coordinar esforços, intercan-
viar experiències i elaborar projectes que be-
neficiïn la qualitat de l’ensenyament musical
que la nostra societat necessita.

www.acem.cati

75 ANYS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL IGNASI IGLÉSIAS
El 14 d’abril es va celebrar la presentació
del llibre sobre els 75 anys d’història del
CEIP municipal Ignasi Iglésias. Aquest llibre
s’ha realitzat a partir d’entrevistes i de ma-
terial fotogràfic que s’ha anat recollint en
aquests darrers anys. El mateix dia es mos-
trarà la restauració que s’ha portat a terme
de la font romàntica de l’escola, que data
del segle XIX.

www.bcn.cat/ignasiiglesiasi
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NOTÍCIES... ...>>

«Entenem l’educació per al desenvolupament
com un procés que, a través del coneixement
i l’anàlisi crítica de la realitat, genera refle-
xions, actituds i accions crítiques en les per-
sones i les fa subjectes responsables i actius
a fi de construir una societat civil, tant al
Nord com al Sud, compromesa amb la solida-
ritat, entesa com a corresponsabilitat en el
desenvolupament en què estem totes les per-
sones implicades, i participativa en la trans-
formació d’estructures i relacions injustes, les
demandes de la qual es tinguin en compte a
l’hora de la presa de decisions polítiques.»

Comissió d’Educació per al
Desenvolupament de la Federació

Catalana d’ONGD (FCONGD)

La xarxa d’escoles, municipis i
ONG per al desenvolupament vol
crear un espai per donar a conèi-
xer propostes que tractin la coo-

peració, la cultura de la pau i la solidaritat.
També vol crear ponts de col·laboració i d’in-
tercanvi sobre temes d’educació per al desen-
volupament, dels drets humans, la pau i la
ciutadania global. Es pretén arribar a unes
orientacions comunes i a la coordinació entre
els actors per consolidar un treball continu, de
caràcter innovador i amb perspectives de
futur que prevegin accions de renovació
constant.

Des de la Xarxa s’ha endegat també un

procés de reflexió que ajudi a definir criteris
per a bones pràctiques, la seva millora i no-
ves propostes. A més, la Xarxa ofereix recur-
sos, novetats, publicacions, butlletins i mos-
tra d’experiències d’interès per compartir.

Aquest projecte va néixer el mes de juliol
del 2004, arran d’una trobada sobre la co-
municació i l’intercanvi d’experiències de co-
operació i solidaritat. En aquell moment va
sortir la idea de crear una Xarxa, presencial i
on line, amb l’objectiu de recollir i difondre
iniciatives que es portaven a terme en
aquest àmbit. Aquesta proposta sorgeix de
la mateixa administració, de les diverses ad-
ministracions que actualment en formen
part, i compta amb la participació de la Fe-
deració Catalana d’ONGD i d’altres entitats.

En aquesta primera etapa es va començar
per realitzar una anàlisi qualitativa de la si-
tuació en general de l’educació per al desen-
volupament a les escoles catalanes, i de les
capacitats per oferir alternatives educatives
davant les desigualtats socials i econòmiques
que vivim al nostre món. D’altra banda, els
professionals de la cooperació i els de l’edu-
cació sovint tenen perspectives diferents,
mútuament enriquidores. Es va veure neces-
sari coordinar l’oferta de les ONG amb la
demanda de les escoles.

Entre tots hi ha la voluntat de definir el fil
conductor i el rerefons de les actuacions per-
què vagin més enllà d’experiències puntuals i
projectes aïllats, i educar així en la construcció

de valors que dibuixin un món més just o, si
més no, més equilibrat. Com ja s’apuntava, al
llarg de tots aquests anys s’han produït, i se se-
gueixen fent, moltes iniciatives des de les esco-
les, les ONGD, les administracions i institucions
en el camp de l’educació per al desenvolupa-
ment, la solidaritat i la cooperació. Moltes re-
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presenten esforços importants, sovint poc re-
colzats i reconeguts, i plenes de bones inten-
cions. És necessari aturar-se i analitzar-les.

A la Xarxa d’Escoles Compromeses
amb el Món, es destaca com a impres-
cindible la coordinació i la bona comu-
nicació entre els tres actors: escoles,
ONG i administracions. Cal avançar
entre tots els actors de la cooperació
cap a la construcció d’un món mi-
llor per a tothom. Fruit de les no-
ves perspectives i les noves ex-
pectatives, del professorat en
particular i de la Xarxa en gene-
ral, el projecte ha crescut molt,
de manera que el plantejament

ha creat noves demandes de
manteniment que requeriran nous

recursos humans i econòmics. Des
d’aquesta Xarxa es vol contribuir a la

definició d’un model d’escola compro-
mesa, compartint criteris en relació a bones

pràctiques educatives com a instrument per
a la comprensió crítica del nostre món.

INTERCANVI I REFLEXIÓ
Els elements d’intercanvi del con-
tingut de les experiències i la
qualitat dels projectes presentats
són fonamentals per a la xarxa.
Destaquem la importància de la
presència activa dels diferents
agents en un mateix projecte, on
és fonamental la implicació dels i
les alumnes com a protagonistes
que expliquin en directe la seva
experiència. L’intercanvi hauria de
ser entès com una actitud oberta

al diàleg. La qualitat dels projectes
serà diferent si es tenen en compte as-

pectes com ara la continuïtat, el fet de ser
traduïts en els continguts curriculars i el fet de
considerar si responen als objectius de la co-
munitat educativa.

Els elements de reflexió que s’hi van apor-
tant en les conferències i la presentació d’es-
tudis realitzats fins el moment també són
importats. Cal definir quins són els criteris

de qualitat en cooperació educativa, a
partir de l’obertura al coneixement
d’altres realitats i aspectes humans so-
cioeconòmics, socioculturals i polítics.

Tot plegat suposa per a l’escola
obrir-se a diferents concepcions del
món, noves realitats culturals i so-
cials, avançant en el coneixement
mutu. Permet sensibilitzar la comu-
nitat educativa envers altres situa-
cions i altres països i les seves neces-
sitats, alhora que facilita l’intercanvi

d’opinions, experiències i coneixements rela-
cionats amb la tasca pedagògica de les esco-
les agermanades. Generar aquest enriqui-
ment mutu permet, per tant, compartir
processos educatius des de diverses realitats.

LES LÍNIES DE TREBALL
>> Treballar l’Educació per al desenvolupa-
ment:: educant en el respecte, la responsabili-
tat i el compromís aconseguim el reconeixe-
ment del dret a la igualtat i a la diferència.
>> Comunicar experiències i vivències a l’es-
cola i entre escoles. Obrim el coneixement a
altres cultures a través d’activitats com el tea-
tre, els concursos literaris, els intercanvis per
correspondència (vídeos, CD…) i presencials
entre el professorat.
>> Obrir i ampliar coneixements sobre altra
gent, el seu entorn, la seva situació personal
i la seva comunitat o escola, amb la qual
cosa s’aporten elements per al coneixement
del nostre entorn, Podem construir, en defi-
nitiva, una manera d’entendre el currículum
que ajudi a comprendre què passa al món i
per què.
>> Establir ponts de col·laboració amb la
implicació de la comunitat educativa i col·la-
borant amb les ONG i les administracions en
accions solidàries, oferint un marc d’apropa-
ment afectiu a persones d’origen diferent i
afavorim l’empatia.

Tot plegat suposa models d’escola democratit-
zadora, basats en canvis de cultura de gestió i
d’avaluació, escoles amb un projecte educatiu
integrat i obert, un currículum flexible i un alt
nivell de coherència entre el que es predica i el
que es practica. On l’alumnat comprengui el
que passa al món, per prendre una postura
concreta des d’uns determinats valors.

El funcionament de la Xarxa garanteix una
organització plural: una comissió tècnica, for-
mada per totes les entitats participants, una
comissió pedagògica on hi ha experts del
món de l’educació i comissions puntuals per
a diferents activitats de la Xarxa.

Les actuacions conjuntes entre els mem-
bres de l’organització, obertes a les escoles i
entitats interessades són una jornada, cada
dos anys, de presentació de diferents expe-
riències i conferencies d’experts. Enguany
serà en el marc de l’Escola d’Estiu Rosa Sen-
sat. També es realitzen sessions de tallers es-
pecialitzats. Hi ha una difusió d’experiències
a la web (centres educatius, Ajuntaments,
ONG...) i de materials i orientacions didàcti-
ques.

Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món
www.escolescompromeses.org

e

QUI SOM?

La Xarxa d’Escoles Compromeses amb el
Món té el suport de diferents membres i
institucions:

• Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya

• Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

• Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona

• Direcció de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona

• Regidoria d’Educació, Cultura,Cooperació
Internacional i Solidaritat de l’Ajuntament
de Barcelona

• Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona

• Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament

• Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica

• Associació de Mestres de Rosa Sensat

2
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ESCOLES
COMPROMESES
AMB EL MÓN

La Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món, pretén ser un espai de referència per a la les experiències
educatives relacionades amb la cooperació i la solidaritat, i una identificació de bones pràctiques a les es-
coles. Centres educatius, institucions, administracions i ONG es troben en aquesta xarxa que va néixer fa
quatre anys per impulsar la cooperació i la cultura de la pau i la solidaritat.

UNA XARXA EDUCATIVA ESPECIALITZADA EN SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
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Estem convençuts —i així ho apunten les tendències
actuals — que els valors socials estan evolucionant cap a
nous reptes i estructures. El segle XXI s’està convertint en
el segle de l’aplicació tecnològica, del coneixement i dels

temps i els espais personals. Les societats desenvolupades canvien
contínuament i de forma permanent, i centren l’esforç en la formació
de les seves generacions. Les professions també es troben en el punt
de mira dels canvis que provoca la societat, i la necessitat de conver-
gència entre els països que s’està produint a Europa per ser més com-
petitius i per establir unes bones relacions comercials i d’intercanvi de
coneixement són avui en dia l’imperatiu que mou les històriques
societats europees en el món.

9A FONSnúm. 64 abril 2008 e

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya va organitzar
una jornada amb el títol «El pedagog en contacte
amb altres professions». La jornada, i no per casua-
litat, va comptar amb la presència de Gilles Lipo-
vetsky —a qui hem entrevistat també en aquest
número—, professor de filosofia i doctor en Socio-
logia, per parlar de la societat actual, la que ell ano-
mena de la hipermodernitat. I els pedagogs i peda-
gogues van aprofitar per reflexionar al voltant del
seu lloc dins la societat contemporània i de la seva
aposta pel treball integrat amb altres disciplines.

La pedagogia
i la societat
canviant

EDUCACIÓ I SOCIETAT
Des de la descripció lúcida de la societat actual per part de Gilles Lipovtesky

a la reflexió dels professionals de la pedagogia. Tot això, acompanyat

d’una radiografia sobre valors dels joves de Barcelona i d’alguns exemples d’activitats

educatives en el nostre entorn.

Xavier Cacho, 42 anys, és el coor-
dinador pedagògic del Centre Re-
sidencial d’Acció Educativa al dis-
tricte de Sant Andreu. Precursor,
defensor i teòric de l’educació so-
cial, diu que la seva feina és arri-
bar allà on l’escola i la societat no
arriba amb molts nois i noies que
pateixen dificultats, sobretot de
desarrelament familiar. Però que
ningú s’equivoqui. Ell no és ni vi-
gilant ni fa de pare de ningú. No-
més vol que aquests nois i noies
tinguin una nova oportunitat.

Nascut a Lleida, de seguida va
veure que li agradava això de
l’educació i es va posar a
estudiar magisteri. «A Lleida,

a l’estiu, o reculls fruita o fas classes de
repàs», explica amb un somriure. Però una
vegada va entrar a les aules, «vaig adonar-me
que el meu concepte d’educació xocava molt
amb el que veia dins de les classes. L’educa-
ció, per a mi, ha de ser més vivencial».

I així va començar a fer d’educador social en
un centre residencial d’acció educativa (CRAE)
de Lleida, quan encara ni tan sols existia la di-
plomatura d’educador social. La seva va ser
una fidelitat eterna a aquesta professió: la
practica, l’ha ensenyat i la teoritzat. L’amor i
els estudis per fer un doctorat el van portar a
Barcelona i el 1998 va començar a treballar on
és ara: a la Comunitat Infantil Sant Andreu.

Conegut com el Cacho entre els amics és
autor de la investigació L’educadora i l’educa-
dor social a Catalunya (1998). El primer i l’ú-
nic estudi que s’ha fet al nostre país. Ara l’està
actualitzant, ja que «els àmbits on actuem han
canviat. S’han obert nous camps com la me-
diació, la inserció laboral o la reinserció».

«Allà a on no arriba l’escola o la societat, es-
tem nosaltres», explica el Xavier. «Nosaltres
també eduquem. La fita final és el mateix, fer
a les persones autònomes», afirma. Al centre
on treballa, tenen nois i noies de 8 a 16 anys
amb una estada que varia segons els casos. El
centre és la seva casa: hi dormen, hi mengen i
hi fan la seva vida quotidiana.

Són noies i nois amb dificultats i sobretot,
momentàniament, s’han de separar de la
seva família.«Sobretot, ens trobem amb nens
i nenes que les seves famílies no saben educar
o que tenen una incapacitat per educar-los.

Moltes vegades, no per manca de voluntat
però no poden o no saben transmetre els hà-
bits i el límits per educar els seus fills o filles».

I, amb cara de tristesa, explica com s’ha
trobat amb «nois i noies que odien els seus
pares». La majoria vénen de famílies deses-
tructurades i amb pocs recursos econòmics,
però també hi ha casos de famílies amb re-
cursos però que han perdut la relació i el
control dels seus fills o filles.

I en aquest moment és quan un s’imagina
el Xavier a la seva feina i el veu convertit en el
pare de tots els nois i noies del centre. Però
ràpidament m’ho desmenteix. «No m’agrada
dir que faig de pare. Són persones que estan
vivint situacions molt complicades. Has d’es-
tar prou a prop d’ells per poder fer un treball
educatiu, però no tant a prop com per con-
fondre’ls. Jo no sóc el seu pare». «Són perso-
nes que es mereixen una altre oportunitat»,
sentencia amb fermesa.

Defensor de la integració de tots els nois i
noies, també treu les urpes de l’argumentació
per reivindicar la seva professió. «Hauríem
d’entrar als instituts, però per treballar colze
amb colze amb els professors». I ho diu, algú
que va crear l’Associació Professional d’Educa-
dors Socials de Catalunya i el Col·legi d’Educa-
dors i Educadores Socials de Catalunya. Per
això, després de 19 anys de feina li agradaria
que la seva experiència «servís per a les pro-
peres generacions d’educadors socials».

Oriol Guiu
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EL MEU ESPAI EDUCATIU

Per la protecció dels nois i noies que
hi viuen, no ens pot donar l’adreça del
Centre Residencial d’Acció Educativa-
Comunitat Infantil Sant Andreu. Ni tan
tols surt a les guies. Situat al districte
de Sant Andreu, a prop del parc de la
Pegaso, compta amb habitacions, bu-
gaderia, magatzem, menjador, sala
d’estar i els despatxos dels professio-
nals. És l’últim centre residencial de
titularitat pública de Barcelona i
també té data de caducitat. Va sorgir
de les antigues comunitats juvenils i
infantils Llars Mundet -on hi havia en-
tre 300 i 400 nois i noies- quan es va
decidir crear comunitats més petites
repartides pels barris de Barcelona.

Xavier Cacho
Educador social

Natàlia Limones

Pablo Sánchez

Fruit de tots els moviments polítics i de la història i el desenvolupa-
ment de l’Europa comunitària, arriba el plantejament de l’educació
com un dels fonaments a compartir entre els països que conformen el
grup. El nou objectiu se centra a potenciar i construir un Espai Euro-
peu d’Educació Superior (EEES) on les titulacions professionals siguin
equivalents i on la qualitat de l’educació superior sigui considerada un
dels factors decisius i vitals per millorar, optimitzar i assolir una millor
qualitat de vida i un nou model de ciutadania.

L’objectiu principal s’ha centrat en l’estudi de totes les titulacions exis-
tents en el marc de l’Europa comunitària amb la finalitat de definir políti-
ques i idees comunes que condueixin a un sistema de titulacions flexible
fonamentat en una nova estructura dels estudis superiors. La idea fona-
mental se centra en el desenvolupament de noves oportunitats de tre-
ball per tal de potenciar la mobilitat de professionals en tots els països
signants tenint en compte el reconeixement mutu de les titulacions.

Les titulacions més tradicionals i associades a la branca de les cièn-
cies socials, com ara la pedagogia, han estat discutides i treballades
des del procés de Bolonya fins a definir una nova estructura i una pre-
sència en la societat que es concretarà d’aquí a l’any 2010.

La pedagogia és una de les professions més antigues; conseqüent-
ment, ha sofert canvis fins a arribar al dia d’avui, s’ha adaptat a les
noves tendències socials i ha assolit un objectiu molt important: ser
una professió interdisciplinària que treballa en contacte amb altres
professions, no només del nostre país, sinó d’arreu d’Europa. Recor-
dem ara i aquí la recent constitució de la Federació Europea de Pro-
fessionals de la Pedagogia, amb seu i presidència al nostre país. Tot
això ha suposat uns avantatges i al mateix temps unes dificultats. L’e-
norme ventall de possibilitats de treball del pedagog ens demana una
especialització molt important i al mateix temps una capacitat d’a-
daptació a l’entorn canviable de la nostra societat.

L’ESPORT I L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Un dels àmbits de desenvolupament professional que han experimen-
tat canvis i que seguiran en aquest procés és el que té relació amb l’es-
port i l’activitat física. Tots dos conceptes formen part d’aquest ventall
de pràctiques sociològiques, polítiques i econòmiques que s’han adap-
tat als nous temps. Avui dia definim quatre tipus de pràctica esportiva,
tots ells amb possibles relacions amb la pedagogia postmoderna: l’es-
port d’elit i d’alta competició, l’esport de recreació i lleure, l’activitat fí-
sica i esportiva de salut i benestar i l’esport a l’escola.

Les particularitats, l’amplitud d’horitzons i les especificitats de la
professió pedagògica ens possibiliten el contacte amb tots els models
d’activitat física i d’esport que hem citat anteriorment. Quant a l’es-
port de competició, el pedagog té una tasca molt important a realit-
zar en formació, orientació, equilibri, compensació i desenvolupa-
ment personal i professional dels joves atletes i esportistes que estan
sotmesos a una important pressió ambiental i competitiva, tenint en

compte la necessitat de compaginar l’entrenament d’alt nivell i l’edu-
cació i la formació per al futur de l’individu.

Pel que fa a l’esport de recreació i lleure, el paper del professional
de la pedagogia té un paper clau en la definició pedagògica del lleure,
de l’oci i de les pràctiques i metodologies més aconsellades per a les
diferents edats: infants, joves, adults i gent gran participen cada ve-
gada més en activitats de recreació que cerquen un equilibri educatiu
entre el temps de treball i el temps lliure de l’individu.

El treball interprofessional del pedagog en l’esport que es practica a
l’escola o l’esport que practiquen els escolars pren una especial relle-
vància en el plantejament educatiu i pedagògic de la pràctica esportiva
centrada en el desenvolupament d’actituds, valors i normes saludables
i en la correcta aplicació d’un treball a nivell tècnic amb finalitat educa-
tiva i potenciadora del treball competencial. Finalment, la pedagogia
s’ha introduït en el camp de la salut i l’activitat física.

PEDAGOGIA I MEDIACIÓ
Va ser la llei aprovada el 2001 de mediació familiar la que va perme-
tre que els pedagogs i pedagogues poguessin intervenir legalment en
els processos de mediació familiar. Aquesta llei va ser el punt de sor-
tida d’una pràctica professional nova per als pedagogs.

Per aclarir-nos una mica, val la pena de dir que la mediació, en gene-
ral, com a institució complexa, en la mesura que comporta la intervenció
i presència d’una tercera persona, és aplicable a diferents àmbits: fami-
liar, penal, social-comunitari, escolar, sanitari, mercantil, de les organitza-
cions…, i consisteix en un mètode de resolució de conflictes. Es caracte-
ritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, que té
com a objecte ajudar les parts i facilitar-los l’obtenció per elles mateixes
d’un acord satisfactori. La mediació regulada per aquesta llei només és la
familiar, i la seva finalitat és la solució extrajudicial de la conflictivitat ma-
trimonial; també val per a les parelles estables i per a les parelles que,
sense formar una unió estable, tenen fills en comú. En l’article 7.1 de la
Llei es diu que el mediador «ha d’ésser una persona que exerceixi

d’advocat, de psicòleg, de treballador social, d’educador social o de
pedagog i que estigui col·legiada en el col·legi professional respec-
tiu». Després de sis anys de vigència de la llei, s’ha redactat un avant-
projecte de llei de mediació familiar i comunitària de Catalunya que
manté la presència dels pedagogs i obre una altra possibilitat d’inter-
venció dins l’àmbit comunitari.

Podem dir que el treball en mediació realitzat pels pedagogs signi-
fica un enriquiment i una oportunitat professional, ja que tenim la
possibilitat d’intervenir en àmbits nous d’una forma legal. Estem
acostumats a treballar amb persones i, com diu la doctora Carme Bo-
qué, «el pedagog manté una mirada més global sobre tot el procés
de mediació, sempre amb el benentès que persona, problema i procés
constitueixen els tres eixos de treball de qualsevol mediador». El tre-
ball professional del pedagog, en l’àmbit de la mediació, té diferents
vessants: la pràctica directa de la mediació, de forma oficial i/o pri-
vada, i la formació adreçada a diferents nivells i situacions.

L’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
Durant la dècada dels anys vuitanta, com a conseqüència de la crisi
econòmica i els canvis esdevinguts en els sistemes de producció, es va
generar la destrucció de molts llocs de treball i va créixer espectacu-
larment l’índex de persones aturades que no tenien la possibilitat de
tornar al mercat de treball, atès que els seus coneixements tècnics no
eren transferibles o no sabien com adaptar-los a una altra ocupació.

Aquesta circumstància va propiciar polítiques actives d’ocupació
amb el suport dels fons estructurals, a partir de la incorporació, l’any
1986, d’Espanya a la Unió Europea. En un primer moment, foren les
entitats del tercer sector i les organitzacions sindicals i empresarials les
que van complementar les accions que es desenvolupaven des de l’I-
NEM. Amb la transferència de les competències en matèria d’ocupa-
ció a Catalunya, el Departament de Treball va impulsar programes
d’orientació i formació, de manera que va obrir la porta als serveis
d’àmbit local, que se sumaven a la lluita contra la desocupació, des
del territori.

A partir d’aquest moment, va créixer la demanda dels nous perfils
emergents, els quals partien d’una formació superior, que, passat el
primer temps de dispersió, es van anar concretant i limitant a l’àmbit
de les ciències socials. Així, en un servei d’ocupació, tant si és públic
com privat, hi conviuen psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, educadors
socials, treballadors socials, mestres, pedagogs, psicopedagogs...,
professionals que cada cop més s’han anat especialitzant.

D’entre els professionals que treballen en aquest àmbit de l’ocupació
i de la inserció sociolaboral, hi ha el coordinador de formació. Tot i que
la tasca de coordinació de formació és desenvolupada per altres titulats,
el més adequat per dur a terme aquesta funció és el pedagog, atès que
té una formació específica per al desenvolupament de les funcions que
demana el lloc de treball. Un altre professional de l’àmbit ocupacional
és l’orientador laboral i/o professional, el perfil del qual correspon al
d’un titulat universitari de l’àmbit de les ciències socials. Els darrers
anys, el Servei d’Ocupació de Catalunya recomana les titulacions de
psicologia, pedagogia o psicopedagogia. Un altre perfil és el de pros-
pector/intermediador laboral, que cerca la col·laboració del teixit em-
presarial per donar resposta als demandants d’ocupació i que és el pro-
fessional que tanca el cercle de les accions d’orientació i inserció.

En l’àmbit de l’ocupació, el treball interdisciplinari de tots els agents
implicats en matèria d’ocupació és fonamental per contrastar la infor-
mació i els resultats de les accions que es porten a terme. El treball man-
comunat d’aquests professionals, que actuen en un mateix territori, per-
met analitzar i valorar les actuacions i reflexionar-hi, cosa que facilita la
presa de decisions sobre les actuacions futures.

PEDAGOGIA SOCIAL
Avui dia assistim a una reconstrucció d’una denominació, la pedago-
gia social, que ha arribat als nostres dies després de diferents trajectes
i vicissituds, i amb diversos significats i sentits. El context d’emergèn-
cia de la pedagogia social va propiciar dues grans línies d’orientació:

Una pedagogia social on l’adjectiu social remarcaria la relació recí-
proca entre l’educació de l’individu i la comunitat, recalcant el seu
component social.
Una pedagogia social centrada, preferentment, en l’atenció i l’edu-
cació (ajuda social en els inicis) de poblacions amb dificultats socials
i problemàtiques econòmiques.

Ambdues concepcions, tanmateix, s’han articulat al llarg de la his-
tòria de la pedagogia social, compartint premisses i punts de trobada.

Els mateixos recorreguts històrics de la pedagogia social, amb els
seus models d’època, li han atorgat temps i espais diversos. Si bé l’e-
closió dels sistemes escolars nacionals en el segle XIX va significar la
fonamentació de la pedagogia com a disciplina de l’escolar, l’actuali-
tat ens fa considerar l’educació des d’altres llocs.

Sens dubte, la pedagogia està subjecta al seu propi contracte fun-
dacional en relació amb l’escola. Si realitzem un recorregut per la his-
tòria de la pedagogia, contemplem un element primordial en comú:
l’educació de l’individu. En un sentit més ampli, la inclusió d’aquest
individu en l’esdevenir social, en la cultura d’època.

L’eina que ha permès aquesta introducció en l’àmbit social des del
segle XIX ha estat l’escola, fet que explica la identificació entre peda-
gogia i escola. L’escola, tot i mantenir la seva importància, ja no és
«el» lloc de l’educació. Les pròpies característiques de la fi del segle
XX i principis del XXI han suposat l’emergència de noves preocupa-
cions educatives, la recuperació de l’oblit pedagògic sobre l’educació
de certes infàncies i l’augment considerable d’eixos de reflexió entorn
de la relació entre l’educació i la societat. Per tot això, la pedagogia
ha de poder dirigir la seva mirada cap a aquestes noves configura-
cions, i no cenyir-se només a l’àmbit escolar de la pedagogia.

La pedagogia social es continua considerant una especialització peda-
gògica encarregada de l’estudi de l’educació d’una part de la població,
aquella que l’àmbit social defineix com a problemàtica. No obstant això,
l’actualitat d’època ens convoca a establir noves condicions en l’estudi
de l’educació. La complexitat de les situacions socials i l’emergència de
nous reptes han de suposar per a la pedagogia social exercitar una nova
mirada sobre els efectes socials dels models educatius que proposa. Uns
efectes que fonamenten la pròpia disciplina, en tant que són els que la
valoren i li atorguen garantia de rigor i eficiència.

En temps en què preocupa més la trajectòria emocional del sub-
jecte que l’educativa, la pedagogia ha de proposar models d’educació
que instaurin pràctiques veritablement articuladores entre els subjec-
tes i els reptes d’aquest moment històric. Aquest és el propòsit que
s’afegeix amb la incorporació de l’àmbit social a la pedagogia.

Josep M. Elias i Costa (president del Col·legi de Pedagogs de Cata-
lunya), Jordi Puig i Voltas (doctor en Pedagogia i expert en qualitat
pedagògica en l’àmbit de l’educació, el lleure i l’esport), Max Gal-
deano Borra (expert en pedagogia terapèutica i mediació familiar),
Rosa Rodríguez Gascons (experta en orientació professional i inser-
ció laboral), Segundo Moyano Mangas (doctor en Pedagogia i ex-
pert en pedagogia i educació social)

e

11A FONSnúm. 64 abril 2008 e10 A FONS núm. 64 abril 2008e

www.pedagogs.cat2i

N
at

àl
ia

Li
m

on
es

>>Els autors de l’article davant de la seu del Col·legi de Pedagogs.

«Hem assolit un objectiu molt important:
ser una professió interdisciplinària que
treballa en contacte amb altres professions.»

GILLES
LIPOVETSKY
Sociòleg i filòsof

>> Vostè és una persona coneguda. I si fem —com es fa tan sovint
avui dia— una recerca del seu nom al Google, o en un altre cerca-
dor, vostè hi apareix com un autor de la hipermodernitat. Com ex-
plicaria què és això la hipermodernitat?
És una pregunta molt llarga… La modernitat s’ha construït al llarg
dels segles a Occident. Probablement, la seva història arrenca el segle
XVI, però no és fins al segle XVIII que les grans estructures que cons-
titueixen la modernitat es van establir: els drets humans i la democrà-
cia, el desenvolupament de la tecnociència, el mercat… Però aques-
tes estructures van trasbalsar tant les societats que, en certa manera,
aquestes no van poder acceptar-les íntegrament i, així doncs, s’han
aixecat murs per impedir la lògica del mercat, de l’individualisme i
que la societat quedés submergida. Llavors, durant segles, encara
hem tingut una modernitat limitada, inacabada: l’Església continuava
jugant el seu paper, la família era més important que els individus, les
grans ideologies demanaven als individus, a les persones, que renun-
ciessin a la seva autonomia. Per exemple, per entrar al partit comu-
nista calia acceptar el partit, o bé calia morir per la nació…

Crec que les coses van començar a canviar després de la Segona
Guerra Mundial. El que ha canviat han estat les societats, que s’han

tornat cada vegada més proclius al consum, i hem assistit a un des-
plegament d’una civilització del consum que ha redirigit els individus
envers la vida privada, la felicitat…, i que, per tant, ha posat en
marxa una nova escalada individualista.

Llavors, el procés ja no s’atura: fixeu-vos, per exemple, en l’evolu-
ció de la família: la gent és lliure, es casa, no es casa, es divorcia, les
dones controlen els naixements, els homosexuals demanen l’adopció
de nens; tenim una espiral hiperindividualista. L’individualisme mo-
dern era limitat perquè les dones no votaven pas, no estudiaven, etc.
Durant el segle XX, tots els antics contrapesos han explotat, i llavors
hem vist com es desenvolupava un hiperindividualisme, no només un
individualisme, amb la recerca de la felicitat, amb la recerca de l’auto-
nomia de cadascú en tots els aspectes de l’existència.

Al mateix temps, en aquest marc, nosaltres ja no tenim un contra-
model de la democràcia, perquè així com fins al 1950 la democràcia va
ser atacada en els seus fonaments, actualment, a Occident, ningú no
qüestiona la democràcia. La modernitat estava esquinçada. La hiper-
modernitat és la que consagra els drets humans, la que consagra la
democràcia, però és també la que consagra en certa manera el mercat.
Perquè el contramodel comunista ha fet fallida. Llavors, es critica —cal
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Des de l’inici de l’entrevista que li vam fer durant una jornada organitzada pel Col·legi de Pedagogs de Cata-
lunya, es va treure les ulleres i tota l’estona les toquejava, jugava amb elles sense aturar-se. Sempre amb un
ritme pausat, mesurant més les paraules que la intenció, i amb ganes de fer-se entendre. Gilles Lipovetsky, so-
ciòleg i filòsof, va enterrar el postmodernisme i va donar llum a la hipermodernitat. Per això vam voler trobar
amb ell, respostes en una societat on el consum és el rovell de l’ou.

Jordi O
liver

«Hem de donar
passions als joves»

ralment no disposen de gaire temps útil per estar amb els seus fills i fi-
lles: els infants i joves d’avui, del tot submergits en una societat con-
sumista i de pantalles, corren el risc d’ofegar-se en allò que més do-
minen: el lleure digital i els videojocs.

Tanmateix, aquesta veu d’alarma que de seguida s’aixeca entre les
persones que tenim fills o filles es basa generalment en el desconeixe-
ment de la dinàmica dels jocs dels menors precisament perquè no han
necessitat els adults per aprendre.

Per això, els videojocs, que generalment són considerats com a «alter-
nativa d’oci no recomanable», no són més que una activitat de lleure
més desconeguda que el joc tradicional la qual els pares i les mares no
sabem del tot com gestionar. És per aquest motiu que des de l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb l’Agèn-
cia Catalana de Consum i el Sector de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Barcelona es va posar en marxa el Nadal passat l’organització
d’un seguit de tallers en alguns centres comercials de la ciutat adreçats a
les famílies per tal d’orientar-les en l’elecció i l’ús de videojocs.

Els tallers oferien la possibilitat de reflexionar plegats a persones
adultes i menors sobre els quatre aspectes clau que hem de tenir en
compte a l’hora de jugar amb videojocs i que ja es van recollir a la
guia Qui posa les regles del joc?, publicada un any abans:

Escollir bé els videojocs, sempre adequant-los a l’edat i el perfil de
l’infant i jove.
Pactar el temps abans de jugar i ser-ne conscient.
Jugar en un espai no reclòs.
Compartir el joc és millor que jugar sol. Així doncs, el fet que el nen
o la nena jugui «bé» depèn de com assoleix cada família cadascun
d’aquests punts a casa.
Cal destacar que aquests tallers, que s’han desenvolupat durant els

mesos de novembre i desembre del 2007 i gener del 2008, han estat
alhora una bona mostra de com poden interactuar entitats de caire
diferent amb un objectiu educatiu comú. D’aquesta manera, els cen-
tres comercials de La Maquinista, L’Illa Diagonal, El Corte Inglés i Glò-
ries han deixat àmplies zones de les seves instal·lacions i han posat al
nostre abast tota la seva maquinària promocional per fomentar la
participació. Hem de recordar, també, que el projecte, que va néixer
al si del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PEC), és, a més a

més, fruit de la col·laboració de diferents entitats i institucions provi-
nents del món del lleure, de la indústria i de l’educació, i que la reper-
cussió als mitjans de comunicació ha sigut realment important.

RESULTATS
Com a resultat, hem obtingut unes dades molt altes de participació i,
sobretot, una percepció molt bona de l’acció per part de les famílies,
que hi han mostrat molt d’interès. Tanmateix, cal fer ressaltar una
dada molt interessant que ens ha de fer pensar: als adolescents
d’onze a disset anys no els ha arribat el missatge, senzillament perquè
fugen de fer coses plegats amb les seves famílies i perquè, com veu-
rem de seguida, tenen la percepció, amb tota la raó, que no va dirigit
a ells i no els correspon.

Si ens endinsem en l’estudi que va realitzar el grup de recerca Jo-
venTIC, n’extraiem la idea clara que els joves fan servir la tecnologia
per relacionar-se. Arriba un moment en què l’infant-adolescent es
bolca en els canals digitals que té al seu abast per connectar amb els
col·legues, que, en el fons, són l’eix de la seva vida, i el videojoc es-
devé una excusa per relacionar-se i jugar amb els altres.

És aquesta «addicció» a la tecnologia, i no pas als jocs, el que des-
concerta molts pares i mares, i en aquest sentit el millor que cal fer és
adaptar-se a la situació. La tecnologia és el seu hàbitat i volem parlar
amb ells i elles? Doncs ho hem de fer a través dels canals que fan ser-
vir els joves amb missatges bidireccionals, fomentant la recepció de
propostes i donant-los veu. I per què d’aquesta manera? D’una
banda, perquè els adolescents, al llarg del temps (i això no és pas una
novetat), sempre han estat rebels i solen fugir de qualsevol imposició
dels adults, i de l’altra, perquè, com deia Federico Mayor Zaragoza, el
segle XXI és el segle de les persones on tothom pot parlar i dir la seva
i qualsevol aportació és important.

Qui posa les regles del joc? ja és un projecte amb vida pròpia.
Aquests dos anys de camí ens han donat prou informació per saber
encarrilar les accions que hem de dur a terme, i tenim molt clar que
aquestes són de dos tipus: d’una banda, hem de continuar donant
suport informatiu a les famílies amb una dinàmica que funciona de
tallers, conferències i suports informatius, i d’una altra, començar a
obrir els canals de diàleg amb els joves parlant sempre en el seu ma-
teix llenguatge i amb els seus mitjans.

Us convidem a entrar al nostre web per informar-vos i deixar-nos
els vostres comentaris, propostes i suggeriments.

M. José Pedragosa
Coordinadora del projecte «Qui posa les regles del joc?»

e

Els tallers sobre l’ús i l’elecció dels videojocs que
es van fer abans, durant i després del període de
Nadal, quan els pares i mares compren la majoria
de regals als seus fills i filles, han servit per conèi-
xer i detectar els comportaments de les noves ge-
neracions digitals. També s’han convertit en una
bona pràctica de com entitats de diferents àmbits
poden trobar un objectiu educatiu comú.

A
lguns autors americans no dubten a batejar els seus
infants i joves com «la Generació del Nou Silenci», quali-
ficant-los de poc imaginatius, cauts, indiferents i silencio-
sos, de la mateixa manera que ho eren els nens i les

nenes de la generació de la postguerra i nascuts entre 1924 i 1945
(Generació del Silenci o Perduda), als quals es va donar «tot fet». Cal-
dria discutir si podem adaptar aquestes característiques al nostre terri-
tori, però el que segur que no podem pas negar és que els nens i les
nenes d’avui són del tot autosuficients i digitals. D’altra banda, tal com
explica el filòsof i sociòleg Gilles Lipovetsky, la tecnologia i el mercat
són els factors que actualment fan funcionar la nostra societat, tot i que
també hi ha una reacció d’alerta que lluita perquè els valors no passin
desapercebuts.

Si extrapolem ambdues premisses, extraiem una realitat inconfes-
sable que provoca pors i neguits entre els pares i les mares que gene-

www.bcn.cat/reglesdeljoc2i
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Autosuficients
i digitals

Els tallers sobre els videojocs
analitzen els comportaments de
les noves generacions

«El que més desconcerta a molts
pares i mares és l’addicció a la tecnologia
i no pas als jocs.»

Il·lustracions: Isabel Santano

Les anàlisis dels resultats apunten
a la consolidació de corrents d’o-
pinió clarament progressistes
entorn de l’organització i regula-

ció de les relacions personals i familiars, un
progressisme que emana del denominat cen-
tre social (sectors joves, progressistes, univer-
sitaris) i impregna la resta dels grups socials.
En canvi, en altres aspectes prevalen valors
mixtos que combinen el materialisme, mani-
festat sobretot en una enorme preocupació
per la seguretat a tots els nivells, i un post-
materialisme expressat en una creixent afir-
mació de la voluntat d’emancipació i autoex-
pressió, en la preocupació pel medi ambient o
en la defensa dels drets socials.

El progressisme ideològic es troba àmplia-
ment estès entre els barcelonins i les barce-
lonines i contribueix de forma determinant a
bastir el discurs social dominant. Entre la jo-
ventut, la tendència és més acusada i els va-
lors postmaterialistes d’autorealització s’im-
posen clarament als de la tradició o la
conformitat i es consolida la tendència a la
individualització.

Els joves de Barcelona se senten lliures de
decidir en els àmbits de la seva vida privada i
reivindiquen aquesta capacitat per a ells i
per als altres, en un context de permissivitat
moral en què es dilueixen els filtres restric-
tius imposats per la religió, la política o la fa-
mília. Els individus reivindiquen llur autono-
mia per desenvolupar normes i valors propis,
que cada cop s’orienten menys en funció
d’instàncies institucionals i més cap a l’auto-
realització i la recerca de la felicitat personal.
Així, i pel que fa a l’àmbit de les relacions

personals, creix la tolerància cap a les noves
formes de família, la maternitat en solitari o
la convivència sense vincles legals.

La segona conclusió de l’estudi és que,
paral·lelament a l’increment dels valors d’e-
mancipació, es produeix una represa dels
valors materialistes. La hipòtesi de treball és
que l’increment —objectiu o subjectiu— de
la inseguretat personal i econòmica que té
lloc en els països més desenvolupats i amb
cotes més altes de llibertats està conduint a
un canvi en el sistema de valors que posa
l’èmfasi, precisament, en la demanda de se-
guretat: al mateix temps que els individus
reclamen amb força el dret a decidir sobre
aspectes molt diversos de la seva vida —for-
mar o no una família, constituir o trencar pa-
relles, decidir l’orientació sexual, el nombre
de fills o fins i tot el moment de la mort—,
també comencen a exigir més seguretat a
dos nivells: seguretat econòmica a l’empara
de l’estat del benestar i seguretat personal a
les forces encarregades de garantir l’ordre.

En aquest context, els joves posen més
èmfasi en la reivindicació de la llibertat per-
sonal i de la seguretat econòmica i se senten
menys vulnerables que la resta de la pobla-
ció a la inseguretat física. Prioritzen fites
adreçades a la garantia de la seguretat de les
condicions de vida com a objectius societals,
i així, entre els binomis proposats, es conso-
liden com a valors dominants la seguretat
ciutadana —menys, però, que entre el con-
junt dels seus conciutadans— i les presta-
cions de l’estat del benestar, però també
emergeixen amb força —clarament amb
més força que entre les persones de més

edat— els valors de la llibertat d’expressió i
de la preservació del medi ambient.

Els joves, susceptibles més que cap altre
col·lectiu al context d’incertesa vigent, parti-
cipen igual que la resta de la societat del des-
crèdit creixent de les institucions col·lectives.

Paral·lelament a la desconfiança vers les
institucions establertes, observem una àm-
plia simpatia cap els moviments socials que
abanderen valors consensuats.

Prop de vuit de cada deu joves declaren
obertament sentir simpatia per moviments de
caire ecologista, en contra del racisme, de su-
port a immigrants, d’ajuda humanitària i anti-
taurins. Més polèmics resulten els moviments
feministes, els de gais i lesbianes i els antiglo-
balitzadors, que tenen el suport de la meitat
aproximadament dels joves, i els d’okupes,
que tenen el suport d’una tercera part.

En conclusió, la joventut de Barcelona pre-
senta un diagnòstic clar de declivi dels valors
materialistes quant a la ruptura amb les nor-
mes societals i el reforç intens de valors vincu-
lats a l’autoexpressió i la llibertat, però al ma-
teix temps està impregnada d’una sensació
d’incertesa que la mena a privilegiar la segure-
tat per damunt d’altres objectius. D’altra
banda, el declivi de l’autoritat jeràrquica —tret
característic de les societats postmaterialis-
tes— no va acompanyat d’una major voluntat
participativa, però sí de la simpatia cap a mo-
viments socials que defensen valors com la so-
lidaritat o la defensa del medi ambient.

Marta Isach
Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació
Ajuntament de Barcelona

e
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En el marc de la relació entre educació i societat que estem repassant en aquest número de la revista, arriba
el moment d’aportar dades. Així, hem volgut oferir-vos una radiografia dels joves de quinze a trenta-cinc
anys de Barcelona i, principalment, dels seus valors relacionats amb qüestions ideològiques, ètiques o
d’actitud. Aquestes són les dades que més ens han interessat de l’Enquesta de Valors Socials que realitza
la Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

Progressisme i
postmaterialisme
L’anàlisi dels joves barcelonins segons l’enquesta
de valors socials
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Taula 1 Em sembla bé:

1. Que una dona decideixi tenir un fill sense
tenir parella:

2. Que una parella de lesbianes tingui o
adopti un fill:

80,6
72,4

83,3 84,1

62,8
71,1 69,6 67,4

3. Que una parella d’homosexuals (homes)
adopti un fill:

61,3
71,1 69,6 66,2

Taula 2 Quin dels aspectes següents considera més important per a un país?

Taula 3 Les institucions següents li ofereixen molta o bastant confiança:

Total

De 15 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 34 anys

La família

La universitat

Les ONG

La policia

La Generalitat

L’Ajuntament

Els tribunals de Justícia

El Govern de l’Estat

L’exèrcit

La premsa

La monarquia

Els bancs i caixes

L’església

La televisió

Els sindicats

Els partits polítics

Total

96,3

92,0

65,6

56,9

47,3

47,1

43,1

42,3

38,7

35,3

30,7

28,7

25,2

24,5

21,3

12,4

97,4

94,7

68,4

52,6

57,9

57,9

52,6

44,7

31,6

36,8

18,4

39,5

18,4

39,5

21,1

10,5

98,0

86,3

54,9

49,0

51,0

56,9

45,1

37,3

31,4

39,2

25,5

33,3

17,6

33,3

19,6

15,7

95,3

87,7

63,7

52,0

39,2

40,4

43,9

35,1

28,1

31,6

19,3

28,7

20,5

21,1

21,6

8,8

De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 34 anys

Avançar cap una societat més humana

La lluita contra la delinqüència

Avançar cap una societat on les idees
comptin més que els diners

Mantenir un alt nivell de creixement
econòmic

NS-NC

Total

79,8

46,2

37,8

32,5

0,5

63,2

57,9

40,8

36,8

0,0

77,5

44,1

45,1

32,4

0,0

79,4

40,6

44,7

30,9

0,6

De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 34 anys

DADES TÈCNIQUES DE L’ENQUESTA: El treball de camp de l’enquesta es va dur a terme entre el 16 de novembre i el 21 de desembre de 2006 i es van fer 1.500 entrevistes presencials a les llars, tria-
des aleatòriament entre la població barcelonina entre quinze i setanta-nou anys en funció de quotes de sexe, edat, districte i nacionalitat. Per a més informació: misach@bcn.cat

El Pla d’acció 2008-2011 recull l’experiència acumulada en
la fase anterior (2004-2007) i les propostes del procés par-
ticipatiu realitzat entre les VII i les VIII Jornades del PEC de
Barcelona. En concret, a partir de:

• L’actualització del diagnòstic de l’any 2003.
• Les propostes de les vuit comissions i l’avaluació dels projectes por-

tats a terme en el Pla d’acció 2004-2007.
• La determinació dels objectius per a aquesta nova etapa expressats

a la declaració «El compromís ciutadà per una educació al servei de
la cohesió social», aprovada al Plenari de març de 2007.

• Les propostes dels cinc grups de treball preparatoris i la tasca realit-
zada a les VIII Jornades «Educació en xarxa», de novembre de 2007.

• L’actiu que signifiquen les quasi dues-centes institucions i entitats
ciutadanes compromeses amb el PEC de Barcelona, que han fet
seus els objectius de l’esmentada declaració.

La declaració té els objectius següents:
• Desenvolupar projectes integrals d’educació en xarxa amb les aporta-

cions de les famílies, les escoles, les entitats culturals, les associacions i
les empreses educatives, el món del treball i els mitjans de comunicació.

• Articular projectes educatius de proximitat amb un gran projecte
col·lectiu que comparteixi tota la ciutat.

• Aconseguir l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats educatives per a
tothom.

• Augmentar la capacitat de les institucions educatives formals i no
formals per educar en la diversitat.

• Continuar educant per a la ciutadania inclusiva i solidària.
En el Plenari es van presentar els onze projectes estratègics que formen
inicialment el nou Pla d’acció, al qual s’aniran incorporant progressiva-
ment altres projectes i accions educatives ciutadanes liderats per les ins-
titucions i entitats del PEC de Barcelona.

Oficina Tècnica del PEC

e
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La xarxa educativa de Barcelona ha presentat el Pla d’acció 2008-2011 del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), que concreta la vinculació de les entitats ciutadanes i l’Administració amb la declaració «El com-
promís ciutadà per una educació al servei de la cohesió social». El Plenari del PEC, convocat pel seu Con-
sell Directiu, es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de febrer passat, i va comp-
tar amb la participació de moltes institucions i entitats de la ciutat compromeses amb l’educació.

EL PLENARI DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
CONCRETA EL SEU PLA D’ACCIÓ (2008-2011)

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA

Àmbits i projectes estratègics. Pla d’acció 2008-2011

Ciutadania i convivència

La participació dels estudiants com a projecte educatiu i social
Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consell de la Joventut de Barcelona

Promoció de l’associacionisme educatiu
Consell de la Joventut de Barcelona

Temps de barri, temps educatiu compartit
Regidoria d’Usos del Temps, Fundació Jaume Bofill i Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona

Diversitat i igualtat d’oportunitats

Biblioteques escolars
Comissió Lectura Pública i Educació (Consorci de Biblioteques de Barcelona) i Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Cultura del treball
Fundació Barcelona Formació Professional

Èxit escolar per a tothom
Consorci d’Educació de Barcelona

Educació compartida

Cultura jove
Institut de Cultura de Barcelona

Formació de famílies
Consell Escolar Municipal de Barcelona, Consells Escolars Municipals de Districte i
Federacions d’Associacions de Mares i Pares

Les xarxes d’atenció a la petita infància
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Pla estratègic d’educació de districte
Districte de Sant Martí i Consell Escolar Municipal de Sant Martí

Projectes integrals d’educació de Barcelona
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Nosaltres som representants dels i les alumnes al Consell Es-
colar Municipal i parlarem per expressar la nostra opinió
sobre l’educació a la ciutat de Barcelona.

En primer lloc, volem remarcar la importància de l’educació com a
màxim mecanisme per al creixement i desenvolupament de totes les
persones així com dels seus projectes vitals. És per això que un ele-
ment clau de l’educació és la participació. La participació de tota la
comunitat educativa: dels pares i mares, del professorat i, especial-
ment, dels i les alumnes. L’educació la construïm entre tots, tots for-
mem part d’un mateix projecte. Tenim la necessitat de generar i fo-
mentar els espais necessaris per fer realitat aquesta participació de
la comunitat educativa. I l’hem de fer realitat perquè cada sector pot
aportar moltes coses als altres i, en definitiva, als centres educatius.

Actualment, a la ciutat de Barcelona, els alumnes tenim represen-
tació als consells escolars de centre, als de districte i al de ciutat.
Però encara tenim molt camí per recórrer per acostar tots aquests
espais a la realitat dels centres educatius i el seu alumnat, ja que
són una escola de valors que ajuden a formar futurs ciutadans ac-
tius, crítics i compromesos, sense els quals no pot funcionar una
societat democràtica i cohesionada.

Pel que fa a la declaració del PEC «El compromís ciutadà per una
educació al servei de la cohesió social», volem destacar el tercer ob-
jectiu: l’educació com a responsabilitat compartida. Entenem que l’e-
ducació és una responsabilitat social compartida, on la ciutat juga un
paper central com a agent educador, que ofereix oportunitats alhora
que rep les inquietuds de tots els infants i joves. Com ja hem dit, tots
formem part d’un mateix projecte que hem de desenvolupar amb la
complicitat i l’ajuda de tots els actors de la ciutat, part activa d’aquest
projecte.

També volem remarcar el cinquè punt, referent als valors demo-
cràtics com a base de la convivència. Així, en aquest procés de for-
mació de ciutadans actius, involucrats en el seu entorn, els i les
alumnes ens volem coresponsabilitzar. Els valors democràtics, de
convivència i de respecte, s’han d’exercir i promoure a l’escola i, per
tant, a la ciutat.

És per això que demanem aquí la complicitat de la comunitat
educativa de la ciutat. Entre tots construïm, i hem de seguir cons-
truint, aquest procés educatiu, i a la vegada que us demanem la
vostra complicitat, us oferim la nostra col·laboració per continuar
fent de Barcelona la ciutat educadora.

MOLT CAMÍ PER RECÓRRER
Comunicat de Victor Albert i Manel Atserias, representants de l’alumnat a la permanent del Consell Escolar Municipal de Barcelona,
al Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona.

Comissió delegada

NIVELL DE CONSULTA
I DECISIÓ

NIVELL DE COORDINACIÓ

NIVELL D’ELABORACIÓ

NIVELL D’ACCIÓ
Projectes Estratègics (PE)

i Projectes i Accions
Educatives Ciutadanes

Consell directiu

Projectes i accions educatives ciutadanes

Estructura del Projecte Educatiu de Ciutat. Pla d’acció 2008-2011

Àmbit ciutadania
i convivència

Àmbit diversitat i
igualtat d’oportunitats

Àmbit educació
compartida

www.bcn.cat/educacio/pec2i

Comissió tècnica
de seguiment

Oficina tècnica
del PEC

PE PE PE PE PE PE PE PE

Construïm la
xarxa educativa

de la ciutat

Fòrum
educació valors

Fòrum
èxit escolar

Fòrum
educació lleure

Fòrum
educació inmigració
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La volta al món amb vaixell no
podia passar desapercebuda
per a uns nois i noies de cinquè
de primària. Estava segura que

els apassionaria. Així que no vaig dubtar ni
un instant a atendre la petició que ens va
arribar des del Consorci El Far, la institució
que havia elaborat el programa educatiu
de la Barcelona World Race.

Res millor que el seguiment d’uns vaixells
perduts pels oceans per enganxar els nois i
noies davant de l’ordinador. Aprendrien els
noms de països i ciutats que, segurament,
no havien sentit mai. I descobririen que al
mar hi ha espècies amenaçades. Tot això i
molt més s’ha complert des que l’11 de no-
vembre de 2007 es va iniciar la Barcelona
World Race.

Era emocionant veure com arribaven cada
matí a l’escola i que el primer que buscaven
era comprovar a on es trobava el vaixell que

seguia cada grup. Agafaven les agulles que
identificaven el seu vaixell i les situaven en el
mapa que hi havia als passadissos de l’escola
i que servia perquè tot el centre també esti-
gués assabentat de la cursa.

El programa educatiu de la cursa era molt
participatiu i també molt transversal. S’havia
de seguir una gimcana, i l’alumnat va tenir

l’oportunitat de fer de periodistes i també de
mostrar els seus dots per al dibuix. Així, un
dels nostres alumnes va aconseguir ser un
dels guanyadors del concurs de dibuix, amb
una obra que es va passejar per tot el món,
ja que va acompanyar els tripulants del vai-
xell Mutua Madrileña.

Un dels principals elements del programa
educatiu de la Barcelona World Race ha es-
tat la gimcana, l’objectiu final de la qual és
l’elaboració d’un quadern de bitàcola, que
finalment ha rebut el reconeixement de l’or-
ganització. La gimcana Barcelona World
Race proposava implicar els centres educa-
tius en el seguiment de l’esdeveniment a
partir dels missatges-prova que els regatistes
feien arribar setmanalment a la web oficial
de la regata.

Entre les activitats que proposava la gim-
cana a l’aula hi havia el seguiment de cada
vaixell que participava a la cursa. Els nois i

noies s’havien de connectar setmanalment
a la web de la regata per rebre un mis-
satge-prova. Cada dimecres, una de les pa-
relles de regatistes proposava la resolució
de tres proves, cada una relacionada amb
els continguts que es treballen a cada bloc
temàtic. Havien de recollir en el quadern de
bitàcola les dades generals de la cursa i la
informació referent al nom del vaixell, la
porta, el dia, l’hora, el posicionament, les
condicions meteorològiques, la configura-
ció vèlica, etc. Així mateix, calia afegir-hi
comentaris, fotos, retalls de premsa, etc., i
situar el vaixell escollit al mapa segons la
seva posició.

El programa educatiu de la Barcelona
World Race també va elaborar unes fitxes
temàtiques que servien per treballar aspec-
tes tan diversos com el planeta aigua (per-
metia conèixer el medi on es desenvolupava
la regata i com repercutia en la navegació);
l’ésser humà (que apropava la relació que ha
tingut històricament l’ésser humà amb el

mar des del punt de vista social, econòmic i
cultural i també aprofundia en la vivència
dels navegants durant la regata); i la nave-
gació (conceptes bàsics i ús de les noves tec-
nologies a la navegació de vela).

La Barcelona World Race ha estat una gran
experiència per al nostre alumnat i un gran
exemple d’interacció entre un esdeveniment
esportiu i un centre escolar.

A més de seguir el programa educatiu de la
cursa, es van establir activitats paral·leles, com
ara visites a exposicions relacionades amb el
món del mar. Tota una riquesa que s’ha con-
cretat en activitats tan diverses com la utilitza-
ció de les noves tecnologies, fer dibuixos, la
cerca d’informació sobre temes relacionats
amb el coneixement del medi natural i social,
el treball amb la llengua anglesa i la capacitat
de resumir, l’elaboració de preguntes, notícies,
textos o l’adquisició de coneixements sobre la
cartografia.

Com deia a l’inici de l’article, els nois i
noies arribaven a l’aula amb tota la il·lusió
per saber on era el seu vaixell i han viatjat a
llocs nous, han conegut nous animals, han
après nous vents...

Àngela Brillas i Gironès
Mestra de 5è del CEIP municipal Pau Vila

e

Va ser entrar a la mediateca del CEIP municipal Pau Vila, del districte de Sants-Montjuïc, i descobrir, rà-
pidament, que els nois i noies de cinquè estaven abstrets davant els ordinadors. Uns nois miraven a on
es trobava el seu vaixell preferit, una noia buscava informació sobre els dofins i una altra mirava a quin
país del món acabava la pròxima etapa. La Barcelona World Race ha estat una experiència educativa i
també vital. I això, ho han mostrat en el quadern de bitàcola, que ha rebut el reconeixement de l’orga-
nització de la cursa.

EL CEIP MUNICIPAL PAU VILA OBTÉ EL
RECONEIXEMENT DE LA BARCELONA WORLD RACE

«Era emocionant veure com

el primer que fèien al

matí era comprovar a on es

trobava el vaixell.»

«Un alumne va ser un dels

guanyadors del concurs

de dibuix, amb una obra que

es va passejar per tot el món.»

QUADERN
DE
BITÀCOLA

www.barcelonaworldrace.com2i

>>Dibuix d’Arnau Ruiz, alumne de cinquè del CEIP Pau Vila.

www.consorcielfar.org2i

EL VALOR EDUCATIU
DE LA BARCELONA
WORLD RACE

Des que la Barcelona World
Race es va posar en marxa
l’11 de novembre passat, més

d’un miler d’alumnes de primària i se-
cundària van poder seguir la regata.
Mitjançant el missatge setmanal que
enviaven els regatistes al web oficial,
aquests no solament els explicaven el
seu dia a dia a bord, sinó que, a més,
els feien arribar les seves impres-
sions, les seves vivències, els seus
valors...

I és que la pràctica de la vela a
qualsevol nivell sempre ha tingut as-
sociada una gran càrrega educativa.
D’una banda, requereix posseir un
gran coneixement d’un mateix i dels
propis límits. Si, a més, es navega
amb tripulació, cal tenir plena con-
fiança en el company i establir un bon
treball en equip per tal d’afrontar si-
tuacions, sovint extremes.

En general, són persones molt pre-
parades físicament i amb molta capa-
citat de resistència davant els proble-
mes, alhora que compten amb
coneixements molt amplis.

Els alumnes han pogut realitzar el
quadern de bitàcola dels vaixells par-
ticipants, els millors dels quals han
estat entregats als mateixos regatistes
i premiats amb un bateig de mar a
bord de la goleta Far Barcelona. Uns
dels criteris que s’han tingut en
compte per seleccionar-los han estat
l’esforç, la implicació del grup i el tre-
ball en equip, valors també molt pre-
sents en l’esport de la vela oceànica.

La gran acceptació que aquesta ini-
ciativa ha tingut entre la comunitat
educativa fa que la propera edició de
la Barcelona World Race, que comen-
çarà el proper 31 de desembre del
2010, ja tingui present una nova ver-
sió d’aquest programa educatiu.

AAnnaa VViiccoo
Programes educatius
Consorci El Far

«Llorar de gusto, ¿saben ustedes de qué estoy hablando? Estoy ha-
blando del placer infinito de asistir a una gran lección de vida: el tra-
bajo de una compañía teatral formada por niños del lES Pablo Ruiz
Picasso de Torre Baró-Nou Barris, barriada periférica de la Barcelona
menos favorecida.»

Maruja Torres, El País Semanal

No sóc salvadora de ningú ni de res. Aquí venim a fer
teatre i fer-lo de la millor qualitat possible. Aquí no
rescatem ningú ni li donem la solució a la seva vida.
Fem teatre, però el teatre és una gran escola i, a més,

és per a tots aquests nois i noies una experiència vital inoblidable. L’è-
xit i el reconeixement de la companyia no fan sinó confirmar la singu-
laritat de la nostra aposta, realitzada per un col·lectiu sense cap tipus

de formació teatral, en horari extraescolar i sense oblidar mai la moti-
vació principal: integrar tots els que volen participar-hi en un esforç
conjunt i aconseguir un treball culturalment valuós. La trajectòria tea-
tral de la companyia exemplifica fins a quin punt un projecte creatiu
pot implicar la participació de tota la comunitat educativa i alhora
connectar amb àmplies audiències.

La feina feta durant els darrers anys és absolutament extensa i ex-
haustiva: la companyia de l’IES Picasso ha dut a terme vint represen-
tacions artístiques, que inclouen la concepció i realització artística de
les obres, la formació de l’alumnat, la gestió, l’organització, la cerca
de patrocinadors, etc.

No hi ha dubte sobre els resultats, però seguir aquest ritme reclama
la participació de l’Administració. Les idees i l’elaboració de nous pro-
jectes ja hi són; cal reforçar-los amb ajuts econòmics i de permeabili-

tat en el moment d’assolir nous reptes. No és bo tenir la sensació «cí-
clica» que es comença de nou, explicant i defensant el projecte, que
ja per ell mateix està més que definit.

Cal crear i generar de manera constant nous estímuls que atra-
guin l’atenció i dedicació dels alumnes. Que vinguin en horari ex-
traescolar i adoptin formes de disciplina i exigència és una dedicació
que afavoreix tot el centre. Si aconseguim «inocular» l’interès pel
teatre a adolescents, en un procés de sensibilitat, curiositat i autoes-
tima, probablement haurem assolit un objectiu associat a l’educació
i a la vida.

El teatre pot ser una eina educativa de primera magnitud per for-
mar la persona, independent de l’edat o la procedència. L’art dramà-
tica és la més lligada a la història de la vida. Per tant, integra moltes
disciplines.

Hem d’aprofundir la col·laboració amb les institucions públiques i
amb els patrocinadors privats, per tal d’assegurar la continuïtat d’a-
questa experiència. És per això que hem de recórrer a interlocutors
exteriors que aportin les seves experiències i competències i pro-
moure la participació de professionals en l’orientació dels espectacles,
pel que fa als aspectes de dramatúrgia, musicals, creatius i tècnics.
L’interès demostrat fa la proposta factible.

Cal crear una xarxa de difusió d’aquest espectacle i de futurs es-
pectacles, complementària de les companyies estrictament professio-
nals. La gran novetat i l’èxit de la nostra companyia és justament que
el seus espectacles estan fets per adolescents i són representacions
adreçades a tot tipus de públic, amb el màxim nivell artístic, dins de
les inevitables limitacions.

La col·laboració amb teatres públics o privats és perfectament pos-
sible, sempre que es mantinguin el rigor i la creativitat. Un espectacle
originat des d’un institut pot sintonitzar amb l’interès del públic pel
teatre de qualitat, i cobrir una manca de teatre juvenil fet per nens i
adolescents, alhora que reforça els valors pedagògics en els centres
d’ensenyament, transmetent les emocions i inquietuds dels seus pro-
tagonistes.

Lluïsa Casas
Directora de la companyia teatral de l’IES Pablo Ruiz Picasso
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El teatre
és una escola
La companyia teatral de l’IES Pablo Ruiz Picasso

Des dels passadissos del Teatre del Centre Cívic Zona Nord a Torre Baró, un dels barris més perifèrics de
la nostra ciutat, se senten els crits de nois i noies. És un dels assaigs de la companyia de teatre de l’IES
Pablo Ruiz Picasso, creada ara fa set anys. Trenta-dos nois i noies, des de primer d’ESO fins a batxillerat
i exalumnes de l’institut, lliuren la seva passió i moltes il·lusions en una companyia de teatre, que ha arri-
bat a escenaris de prestigi de Barcelona i, fins i tot, ha estat cridada per representar les seves obres a Ma-
drid. Com diu la seva directora, Lluïsa Casas, no fa miracles, però sí que deixa un petjada inoblidable en
les vides d’aquests nois i noies.

Esforç i emocions

Vam voler viure un assaig en directe de la companyia de
teatre de l’IES Pablo Ruiz Picasso. Vam entrar en una de
les sales del Teatre del Centre Cívic Zona Nord, i allà hi

havia la majoria dels trenta-dos nois i noies que formen part de
la companyia. Vam deixar que fossin ells i elles els que parles-
sin; a continuació, us oferim un recull de les seves opinions i
els seus sentiments:

«Et situes durant unes hores en un altre món. Et relaxes i a la
vegada trobes una motivació molt especial que et dóna moltes
satisfaccions. L’exigència és molt alta i, per tant, tampoc no és
un entreteniment sense més ni més. Ens hem d’esforçar molt, ja
que la directora no permet que ningú s’hi adormi. Vol nois i
noies motivats per fer teatre.»

*
«Vivim en un barri on hi ha un dèficit de serveis i que surt d’una
situació històrica de marginació i pobresa. Molta gent creu que
el nostre barri no és Barcelona, i ens sembla injust que només
se’n parli com un lloc marginal. Hem fet possible en aquest barri
crear una companyia teatral d’aquest nivell. Té molt mèrit.»

*
«Sí, és clar que mirem programes de televisió com Fama, i són una
motivació per a nosaltres. Sabem que arribar a l’èxit és molt com-
plicat. No ho fem pensant que això ens portarà a la fama i a ser
rics. Simplement ens agrada i volem fer-ho el millor possible.»

*
«La Lluïsa és especial i peculiar. És una dona amb molta força,
però també molt sensible. I tant que s’enfada quan no surten bé
les coses, però et fa lluitar per ser algú, per formar-te com a
persona. Ens ensenya que sense esforç no s’arriba enlloc. Treba-
lla amb la nostra sensibilitat i, per tant, aquí vivim moltes emo-
cions. I què és la vida, sinó moltes emocions.»

*
«Els nostres pares i mares estan molt contents perquè partici-
pem en la companyia de teatre. Primer, perquè així saben que
no estem al carrer perdent el temps, però principalment perquè
veuen que ho fem amb passió.»

*
«Ens aporta, a més, vivències com a grup. Fem els assaigs junts,
ens coneixem de l’institut. Tot això fa que siguem com una fa-
mília, on ens coneixem, sabem la situació de cadascú i ens aju-
dem els uns als altres.»

*
«Sens dubte, fer això ens apassiona, ens forma com a persones
i serà un record per a tota la vida. Sí, m’agradaria dedicar-m’hi
en el futur, però també sé que no puc deixar els estudis, ja que
potser no em dóna per menjar, això del teatre. Però, com diu
molta gent, és molt bo tenir una passió i tirar-la endavant. I el
teatre, sens dubte, és una passió.»

La companyia actual està formada per:
Aitor Cruz, Alfredo Izquierdo, Daniel Molina, Marcos de los
Santos, Laura Carrillo, Cesibel Gallegos, Ainhoa Alfonso,
Adriana Gil, Saida Gallardo, Naiara Delgado, Cristina Saucedo,
Elisabeth García, José Antonio Martínez, Esteban Latorre, Da-
niel Quintana, Lídia Díaz, Rosario Aguilar, David Cáceres, Sha-
non Dahua, Angie Shucad, Sheila López, Sara López, Lidia Agui-
lera, Erik Llorente, Tharon Mudaryan, Rubén Correa, Rubén
Molina i Susana García.

La companyia de l’lES Pablo Ruiz Picasso es va crear l’any 2001. El
curs 2001-2002 va obtenir el Premi del Públic i el Premi Especial del
Jurat amb l’obra Escenes d’Oliver Twist a la Mostra de Programes

Culturals de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
El curs següent la mateixa obra va arribar al Teatre Poliorama i a la Sala

Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Escenes d’Oliver Twist també es
va incloure més tard dins la programació del Festival Internacional de Tea-
tre Temporada Alta (Girona/Salt). Al mes de gener del 2005 s’inicia un
nou treball, Com si fos Bob, un altre musical, inspirat en la figura de Bob
Fosse. Es presenta de nou a la Mostra organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona i rep dos guardons: el Premi a la Millor Direcció i el Premi a la
Millor Actriu Revelació.

Al desembre del 2005 es fan dues representacions de Com si fos Bob
al Teatre SAT de Barcelona i l’obra arriba al Círculo de Bellas Artes de
Madrid. La companyia també ha rebut el Premi FAD Aplaudiment Sebas-
tià Gasch d’Arts Parateatrals 2006-2007, per tota la trajectòria del grup.

La nostra trajectòria

Jordi Oliver

www.xtec.cat/iespicasso/teatre_20072i
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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

L’informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran en un fitxer automatitzat, Mailing d’Educació, del qual és titular l’Institut d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona. Les dades que ens faciliti es poden utilitzar per a trameses de l’Institut d’Educació dels temes que ens heu indicat. Finalment l’informem que podreu exercitar
en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al
Registre de l’Institut d’Educació: Pl. Espanya, 5, 08014 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Drets. Autoritzo 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:

Butlleta de subscripció gratuïta
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Tantàgora ha fet una feina excel·lent. A la col·lecció «La guerra dels
grans» han sortit dos llibres, de moment, i ens diuen que en sortiran
dos més. Tant ve de gust comentar-ne l’un com l’altre, però avui ho
farem sobre Fill de rojo. És difícil de dir a quina edat va adreçat per-
què admet tantes lectures possibles que això engrandeix el públic.

El primer aspecte que ens agrada ressaltar és la il·lustració que ha fet
Ignasi Blanch. Les guardes ens donen una informació extraordinària. La
primera, l’escola de la república; la segona, l’escola del franquisme. Els
elements de distribució de l’espai, els colors, l’actitud del mestre, les
il·lustracions de les parets, tot això i una munió més de petits detalls
molt interessants d’anar mirant i remirant ens ajuden a fer-nos una idea
del que era l’escola d’abans de la guerra i del que va ser després.

L’autor, Joan Portell, ens porta de la mà en aquesta història de ven-
çuts explicada a través de l’avi que a instàncies del nét va rememorant
com havia estat la seva infància. A casa no se n’havia parlat. El silenci,
l’emmudiment, la por van fer estralls... tocava callar i prou. És amb el
nét que es normalitzen uns fets d’una trascendència brutal per a la vida
de les persones i de la societat catalana en particular.

És ben interessant que els infants i joves puguin comparar aquesta
vida de petit de l’avi amb la que viuen avui els lectors i lectores. Al-
hora, des de la mirada dels grans es fa palès la duresa de les guerres
civils, la del 36 i tantes altres que hi ha a molts indrets del planeta. To-
tes les guerres són cruentes i salvatges, però aquestes més i més. Una
bona història, ben explicada, ben documentada, ben reeïxida en el
llenguatge i, sobretot, amb un ventall de lectures possibles molt gran.

Roser Colomer

L’Emili Teixidor ja fa molt temps que té coses a dir ben
interessants sobre el procés inquietant de fer lectors i lec-
tores. En les seves opinions hi ha sobretot un home que
disfruta llegint i que a ell els llibres li serveixen per viure
altres vides, per emocionar-lo i per acompanyar-lo. En
molts moments pot semblar que és igual que es llegeixi o
no i, és cert, s’ha de llegir el que es vol i perquè es vol. On
és imprescindible actuar amb llibertat és en la lectura.

Ell recorda que a la seva escola es llegia en veu alta una
estona cada dia i es deixaven espais per llegir. És bo prac-
ticar unes determinades rutines per afavorir, només afa-
vorir, alguns hàbits. Tot aprenentatge requereix d’unes
condicions i aquest és ben senzill.

Sovint des de la docència s’adopten actituds potser
paternalistes i el nostre alumnat o els nostres fills i filles ens
han de veure a nosaltres interessats, de veritat, per la lec-
tura. No cal fingir i no es pot, ens veuen, ho endevinen.
En Teixidor es pregunta, potser la lectura hauria de ser una

activitat prohibida? Un altre mite que desmunta i amb una
ironia molt remarcable és amb el fet que la lectura ha d’a-
gradar tothom. Tant se val. A la vida hi ha moltes coses
que ens poden agradar i cadascú ha de trobar les seves.

Llegir requereix esforç. No és un automatisme. Hi ha
moltes accions en joc. Escoltant a llegir els podem facilitar
la lectura. Aquesta tasca ha de venir acompanyada d’un
ambient de calidesa, d’expectació, de commoció. Fer de
mestre és un ofici. Vodríem acabar amb unes paraules de
l’autor que resumeix i compendia moltes de les reflexions
que hi exposa: «El fracàs de la cultura ve quan necessitem
coses que ens omplin de sentit, en lloc de ser capaços
nosaltres mateixos d’omplir de sentit les coses. Però això
últim requereix temps, educació i consens social. Per con-
solidar una institució cultural i un fons de biblioteca impor-
tant, també calen temps, educació i consens social».

Roser Colomer

La lectura i la vida
Emili Teixidor
Columna, 2007

Fill de rojo
Joan Portell i Ignasi Blanch (ilustracions)
Tantàngora, 2007

Es tracta d’una pàgina web destinada tant a joves com a professio-
nals de l’educació que pretén ser un espai obert i interactiu sobre la
resolució de conflictes. La Mediateca dels conflictes és un espai
interactiu de recursos, un espai de trobada per a la reflexió i l’inter-
canvi de propostes d’acció. La pàgina ha estat creada amb el suport
de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i el De-
partament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. El
seu objectiu principal és esdevenir un recurs útil i dinàmic per treba-
llar la resolució de conflictes a l’escola, a l’institut o fins i tot a casa.

Mediatk dels conflictes
www.mediatk.cat
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Aquesta frase de Frankenstein hagués pogut ser
dita per molts dels alumnes de l’ESO d’aquests
que en diem, eufemísticament, disruptius. És a dir,
aquells alumnes que amb un mal comportament

de baixa intensitat, al principi, acaben sent víctimes de la maqui-
nària inexorable dels reglaments de règim intern dels centres. Pri-
mer amb les famoses cartes de notificació als pares, per tant
també bronca a casa, amb la reiteració expulsions normatives fins
acabar, definitivament tip i cuit de tanta pressió, amb la pròpia
autoexpulsió i, conseqüentment, amb l’abandonament dels estu-
dis.

Per sort i amb molt d’esforç per part del professorat de se-
cundària aquestes situacions es van reconduint, però encara
queda un reducte prou sòlid que són capaços de dir, com vaig
sentir fa poc en un institut: «Yo sólo estoy aquí para dar mate-
máticas». I és evident que no. Crec que un professor o qualse-
vol docent primer està per tutoritzar els nois i les noies, fer-los
l’acompanyament en el seu creixement personal. Com és pos-
sible que un professor no sàpiga, de vegades, ni el nom dels
seus alumnes? Com ho viuen aquests? Doncs que no importen
gens a ningú en un moment crític de construcció de la perso-
nalitat, l’adolescència, que ni ells mateixos saben què són, què
volen ni on acabaran.

D’altra banda, i en segon lloc, qualsevol professor està per
ensenyar llengua, i no només a Catalunya on la pròpia del país
està en una situació prou crítica, (recordem les enquestes apare-
gudes fa poc on es reflectia que el català no era ni de bon tros
la llengua més utilitzada a secundària), sinó que en la transmis-
sió de qualsevol matèria el llenguatge específic d’aquesta és un
valor afegit per ajudar el jove a explicar aquest món que està
immers, que no l’entén, no l’escolta i el margina.

Però no oblidem les matemàtiques que són tan importants
com els altres dos aspectes expressats anteriorment. Però qui
és capaç d’escoltar sis conferències d’una hora cada una, se-
guides sense parar i de temes diferents en un matí, i dues més
a la tarda i amb l’exigència de repassar-les i aprendre-les, d’a-
cord amb les manies i exigències diferents de cada professor,
durant dues o tres hores més a casa? Un adult segur que no.
Per què un jove sí?, que a més li exigim que faci esport o mú-
sica, per posar dos exemples clàssics d’extraescolars. No està
abocat aquest sistema al fracàs quan l’agent principal de l’edu-
cació, el protagonista, que és l’alumne, ha de tenir un rol abso-
lutament passiu en una època de la vida tan de moviment inte-
rior com exterior? En un moment de la vida que s’obren els ulls
a aquesta, que el món es presenta com un ram de flors ple
d’oferiments, com no s’ha de sentir desgraciat el nostre adoles-
cent? I com no s’ha de rebel·lar.

Finalment les meves excuses a la immensa majoria de pro-
fessors de matemàtiques per haver fet servir una de les poques
ovelles negres del seu col·lectiu on la immensa majoria estan
per la feina ben feta, de manera completa i en el compromís
amb els seus alumnes.

Claudi Fuster i Sobrepere
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Passegem pel carrer i sentim que sona una música, girem
el cap i veiem que estem passant per davant d’una boti-
ga de roba. La música, però també les olors i els colors
de l’aparador, ens conviden a entrar. Un cop dins, veiem

diverses peces de roba que ens agraden i, de sobte, apareix el conflic-
te: en comprem alguna? Si la resposta és afirmativa, pensem: quina
ens quedem? Ens preguntem si tenim prou diners, si ho necessitem, si
combinarà amb la resta de roba, en mirem la composició a l’etiqueta,
ens fixem de quin país ve, valorem si preferim una peça cara o una de
més barata, si l’any que ve encara estarà de moda... I amb tantes
possibilitats i opcions no sabem què fer ni què escollir.

Tot plegat ens fa pensar que el consum és un fenomen en el qual
intervenen simultàniament una diversitat d’elements: globals i locals,
individuals i col·lectius, racionals i emocionals.

Situar-nos davant d’un fenomen com la compra de roba com a eina
per treballar l’educació del consum suposa en primer lloc plantejar
una pregunta que sigui significativa per a l’alumnat, que li permeti
connectar el context educatiu amb la seva vida quotidiana i explicitar
la forma en què se situa davant d’aquest fenomen. Preguntes com
«Què em poso aquest matí?» o «Anem de compres?» constitueixen
el títol de dos dels tallers que ofereix l’Escola del Consum de Cata-
lunya per a alumnat d’educació secundària obligatòria.

El taller «Què em poso aquest matí?» té com a objectiu que l’alum-
nat sigui conscient que les decisions referents a la compra de roba i
complements estan condicionades per diversos elements; en concret,
el taller se centra en tres àmbits. El primer és el camí que recorre l’ela-

boració d’uns pantalons texans: parteix del lloc d’origen de les matè-
ries primeres, continua pels països on es fa la manufactura i acaba en
els punts de venda. El segon àmbit se centra en la diversitat d’estils de
vestir i en la forma en què aquests estils contribueixen a la construc-
ció de la identitat individual i col·lectiva, posant en evidència que so-
vint les decisions sobre la forma de vestir estan condicionades per
l’entorn social. El tercer àmbit se centra en els tipus de botigues que
ens ofereixen roba, especialment en els drets i deures de les persones
consumidores i el coneixement i l’ús del full de reclamacions. Final-
ment, per facilitar la relació entre els elements que formen cada àm-
bit, es proposa a l’alumnat una compra simulada de roba on es posen
en joc de forma atzarosa tots els criteris treballats anteriorment.

RAÓ I EMOCIÓ
El taller «Anem de compres?» té per objectiu que l’alumnat sigui cons-
cient que en un acte de consum dialoguen de forma permanent la raó
i l’emoció i que conegui els elements que poden influir en la generació
d’emocions davant la compra. El taller es desenvolupa en un espai que
simula una botiga de roba. Quan l’alumnat hi entra, ha d’escollir un
producte que compraria i un que no, i ha d’associar cada producte a
una emoció mitjançant una emoticona. A partir de comentar les emo-
ticones, es reflexiona entorn de les emocions que suscita el consum. La
justificació de l’elecció del producte, conjuntament amb la lectura d’un
poema, ajuden a identificar els elements que intervenen en un acte de
compra: els relacionats amb la persona (la disponibilitat de diners, els
gustos, etc.), els relacionats amb el producte (etiqueta, preu, qualitat,

etc.) i els relacionats amb l’entorn social (ambientació de la botiga,
aparadors, opinió dels amics, publicitat, etc.). Per acabar, s’elabora
col·lectivament un poema que recull les conclusions del taller.

Per assolir els seus objectius, els dos tallers tenen els fonaments di-
dàctics següents:
>> Partir de preguntes significatives, ja que un posicionament ciu-
tadà responsable davant del consum pot consistir a fer-se preguntes
que incitin a buscar la resposta mitjançant la informació i la reflexió.
Per això, els tallers tenen com a punt de partida una pregunta que es
manté al llarg de tota l’activitat generant noves qüestions. Les pre-
guntes conviden l’alumnat a explicitar i qüestionar-se els seus actes
quotidians i fins i tot a reconfigurar-los.
>> Afavorir el diàleg entre les àrees curriculars, ja que en el consum hi
conflueixen aspectes econòmics, ambientals, socials, legals, etc. Per
exemple, en la compra de roba hi trobem continguts matemàtics com la
gestió del pressupost, de ciències socials com els drets dels ciutadans,
d’educació visual i plàstica com la publicitat, o de tecnologia com els
processos de producció d’uns pantalons. El fenomen del consum es con-
verteix en un pont entre les àrees curriculars i la vida quotidiana.
>> Incorporar la dimensió emocional, ja que en els actes de consum
els criteris emocionals hi tenen un gran pes; per això s’intenta crear
escenaris suggeridors. Per exemple, s’utilitzen materials atractius que
creïn sorpresa (roba de veritat, simulació d’una botiga) o disciplines
artístiques (una cançó d’estil rap, una poesia). Es crea a l’aula un
clima seductor que connecta amb la identitat de l’alumnat i l’ajuda a
conèixer les emocions que el connecten amb el món del consum.
>> Introduir algun element atzarós, ja que per moure’s dins la socie-
tat de consum és necessari fer front a canvis sobtats. Per això, en els
dos tallers apareixen elements, com per exemple la distribució a l’at-
zar de diners o algunes cartes que introdueixen un imprevist que pot
canviar les situacions inicials d’una activitat. D’aquesta manera, es vol
afavorir en l’alumnat el desenvolupament d’un pensament estratègic
que l’ajudi a saber actuar davant de canvis sobtats.

El plantejament educatiu de l’Escola del Consum de Catalunya aposta
per l’educació del consum com una plataforma per educar estils de
vida. Pretén que els tallers creïn escenaris emocionals, suggeridors,
que facilitin la participació activa i cooperativa de l’alumnat. Escenaris
que es relacionin permanentment amb la vida quotidiana i amb les in-
quietuds de l’alumnat.

Amb aquesta acció didàctica es vol aconseguir que els infants i jo-
ves siguin capaços d’afrontar els reptes socials i ambientals que plan-
teja la societat i posicionar-s’hi. Tot això des d’una actitud que fuig de
tot dogmatisme censurador d’opcions personals, on la prioritat és do-
tar l’alumnat d’eines que li facilitin el desenvolupament de la compe-
tència per definir el propi criteri davant dels actes de consum.

Josep Bonil i Maia Querol
Escola del Consum de Catalunya
Agència Catalana del Consum

e

www.consum.cat
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Tenir una clara preferència per les marques, anar de compres, vestir a la moda..., són actituds molt pre-
sents en els adolescents i joves, i, per tant, constitueixen oportunitats educatives entorn del consum. L’Es-
cola del Consum de Catalunya de l’Agència Catalana del Consum és un servei que vol acostar l’educació
del consum als centres educatius. I entre les activitats que ofereix, ens centrarem en els tallers que tracten
l’acte de comprar roba, un dels rituals de la població adolescent i jove de la nostra societat.

L’Escola del Consum
de Catalunya
fa tallers sobre
l’acte de comprar roba
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«L’educació del consum hauria de

considerar la raó i l’emoció,

ja que totes dues són presents

en un acte de consum»

09/10/11
A FONS

La pedagogia i la societat canviant



Diuen que el canvi és allò que és més permanent en l’activitat humana. Canviem per in-
novar, per intentar fer les coses més bé, per arribar més lluny, per afinar millor el tret.

La revista que teniu a les mans és fruit d’aquesta voluntat d’innovació. Hi trobareu pe-
tits canvis. Petits perquè ens proposem persistir en allò que més ens caracteritza: parlar de
l’educació a la ciutat, parlar de Barcelona com a ciutat educadora. Canvis, a la fi, perquè
volem fer-ho ampliant les mirades i les veus, utilitzant els diferents colors de la paleta per
dibuixar una realitat educativa cada vegada més rica i més complexa. Una nova direcció i
un nou consell editorial assumim aquest repte.

Voldríem que Barcelona Educació segueixi sent una revista de referència per les esco-
les i que també ho comenci a ser per a les associacions i entitats educatives, per a les fa-
mílies i per als veïns; una revista perquè els professionals de l’educació i els ciutadans i
ciutadanes que saben que també eduquen, comparteixin les seves experiències i les se-
ves reflexions; una revista oberta a la participació de tothom, que es llegeixi i que s’escri-
gui des dels esplais, des de les biblioteques, des de les escoles, des de les associacions de
pares i mares; una revista feta per i per a els seus lectors, que desitgeu que us arribi per
llegir-la.

Voldríem fer una revista de la ciutat en què els barris s’hi reconeguin; que sigui porta-
veu de les xarxes educatives, que mostri la força educativa de la col·laboració entre els cen-
tres escolars i les entitats de la ciutat; que ajudi a pensar, viure i comunicar la importància
de la participació de la comunitat educativa; que tracti de la política educativa que ens cal
per donar resposta als nous problemes i necessitats de la societat.

Voldríem una revista on la reflexió pedagògica estigui present a partir dels problemes
reals que comporta l’acció educativa a casa, a l’escola, a la ciutat... i on es generi una re-
lació dinàmica amb els lectors i lectores que faciliti l’intercanvi de propostes innovadores
i aplicables.

Voldríem una revista que ens ajudi a fer dels nois i noies ciutadans participatius i amb
esperança; una revista alegre, que doni ànims per continuar avançant en el camí de fer de
Barcelona una ciutat, cada dia, més educadora.

Voldríem que fos l’altaveu des del qual s’escoltés la gent que creu que l’educació és el
camí cap a un món millor.

Trobareu aquestes idees concretades en una nova estructura que s’ordena al voltant
d’un tema central. En aquest número parlem d’educació i societat. Els altres números
que vindran són de moment un grapat de fulls en blanc que oferim a la participació de
tothom.

COLORS
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>>La fotografia de la portada correspon a l'activitat «A l'escola pública de Nou Barris, llegim amb la
gent gran», que es va fer el passat 29 de febrer als centres públics del districte de Nou Barris.

«No hauríem de preocupar-nos
per com s'ha d'ensenyar

a l'escola, sinó per com ha de
ser un per poder ensenyar»

Mario Lodi
El país errado
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EL SALÓ DE L’ENSENYAMENT
REUNEIX 180 CENTRES
EDUCATIUS
La participació de 180 centres de tots els ni-
vells educatius i una major presència dels ci-
cles mitjà i superior de Formació Professio-
nal, van ser les dades més destacades de
l’edició del Saló de l’Ensenyament, Estudia,
que es va celebrar a Barcelona del 2 al 6 d’a-
bril. El saló va rebre més de 70.000 visitants.

www.saloestudia.comi

CONGRÉS INTERNACIONAL
DE CIUTATS EDUCADORES A
SAO PAULO
Sota el lema «Construcció de Ciutadania a
les Ciutats Multiculturals», el X Congrés In-
ternacional de Ciutats Educadores, que se
celebrarà a São Paulo (Brasil) del 24 al 26
d’abril de 2008, s’inspira en la promoció de
la ciutadania global i el respecte a la plurali-
tat. La ciutat de Barcelona hi participarà ac-
tivament, amb la presència de la regidora
d’Educació, Montserrat Ballarín, i la presen-
tació de diferents experiències educatives.

www.edcities.orgi

BARCELONA A FAVOR DEL
DIÀLEG INTERCULTURAL
El dimecres 21 de maig, a partir de les
17.30 h, es portarà a terme un nou Diàleg
del Projecte Educatiu de Ciutat de Barce-
lona (PEC). Durant l’acte, que forma part
de l’Any europeu del diàleg intercultural, es
podrà gaudir de la conferència de Samir
Naïr, filòsof i sociòleg, i d’un diàleg a partir
de l’experiència educativa i intercultural del
Campament de la Pau. Properament es
concretarà el programa definitiu i l’espai on
es portarà a terme.

www.bcn/educacio/peci

QUI TÉ ROBA PER RENTAR?
Aquesta exposició itinerant ha estat desen-
volupada dins del projecte «Qui té roba per
rentar?». Un projecte participatiu de recu-
peració de les feines de les dones, des de
les dones i amb la col·laboració de moltes
persones i entitats. El projecte es va iniciar a
l’associació Dones d’Horta l’any 2005 i es
va convertir en un projecte de barri, gestio-
nat per una comissió de dones, sota el pa-
raigües de l’Associació de Veïnes d’Horta.
Es pot visitar a la Biblioteca Can Mariner,
del 2 al 26 d’abril.

www.tvhortaguinardo.comi

ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA D’ESCOLES
DE MÚSICA
El passat 29 de març es va celebrar el quinzè
aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música (ACEM), amb un concert al Palau
Sant Jordi de Barcelona on va participar alum-
nat de 48 poblacions de Catalunya, entre
elles nois i noies de les escoles municipals de
música de Barcelona. L’ACEM és una associa-
ció sense ànim de lucre que actualment aglu-
tina 90 escoles de música de tot Catalunya,
preocupades per coordinar esforços, intercan-
viar experiències i elaborar projectes que be-
neficiïn la qualitat de l’ensenyament musical
que la nostra societat necessita.

www.acem.cati
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XIII AUDIÈNCIA PÚBLICA
«BARCELONA FUTUR»
El proper 13 de maig tindrà lloc al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el lliu-
rament del manifest final a l’alcalde per part
dels nois i noies que han participat en la XIII
Audiència Pública. Aquest any sota el títol
de «Barcelona Futur» s’ha proposat el de-
bat i l’elaboració de propostes al voltant de
les mesures per enfrontar el canvi climàtic.
L’acte serà retransmès en directe per Barce-
lona TV.

www.bcn.es/imeb/audienciai

«DE MARXA, FENT ESPORT»
«De marxa, fent esport» és un programa
d’esport alternatiu que ha començat les ac-
tivitats al districte de Nou Barris i que està
adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.
L’objectiu és fer promoció de l’oci saludable
i prevenir el consum de drogues. El pro-
grama està impulsat per l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i s’inclou dins del pro-
jecte global de prevenció i promoció d’al-
ternatives d’oci saludable anomenat «De
marxa sense entrebancs».

www.aspb.cati

LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS
ESCOLARS DE BARCELONA
L’institut municipal Barcelona Esports ha
presentat els resultats de l’Estudi d’hàbits
esportius de la població en edat escolar a la
ciutat de Barcelona. La principal dada que
aporta l’estudi és que un 66,8% dels nens i
nenes de 6 a 17 anys practiquen, de forma
regular i com a activitat extraescolar, una
modalitat esportiva. Les dades també infor-
men que les noies continuen practicant
menys esport que els nois.

www.bcn.cat/esportsi

75 ANYS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL IGNASI IGLÉSIAS
El 14 d’abril es va celebrar la presentació
del llibre sobre els 75 anys d’història del
CEIP municipal Ignasi Iglésias. Aquest llibre
s’ha realitzat a partir d’entrevistes i de ma-
terial fotogràfic que s’ha anat recollint en
aquests darrers anys. El mateix dia es mos-
trarà la restauració que s’ha portat a terme
de la font romàntica de l’escola, que data
del segle XIX.

www.bcn.cat/ignasiiglesiasi

...



«Entenem l’educació per al desenvolupament
com un procés que, a través del coneixement
i l’anàlisi crítica de la realitat, genera refle-
xions, actituds i accions crítiques en les per-
sones i les fa subjectes responsables i actius
a fi de construir una societat civil, tant al
Nord com al Sud, compromesa amb la solida-
ritat, entesa com a corresponsabilitat en el
desenvolupament en què estem totes les per-
sones implicades, i participativa en la trans-
formació d’estructures i relacions injustes, les
demandes de la qual es tinguin en compte a
l’hora de la presa de decisions polítiques.»

Comissió d’Educació per al
Desenvolupament de la Federació

Catalana d’ONGD (FCONGD)

L a xarxa d’escoles, municipis i ONG
per al desenvolupament vol crear un
espai per donar a conèixer propostes
que tractin la cooperació, la cultura

de la pau i la solidaritat. També vol crear
ponts de col·laboració i d’intercanvi sobre
temes d’educació per al desenvolupament,
dels drets humans, la pau i la ciutadania glo-
bal. Es pretén arribar a unes orientacions
comunes i a la coordinació entre els actors per
consolidar un treball continu, de caràcter
innovador i amb perspectives de futur que
prevegin accions de renovació constant.

Des de la Xarxa s’ha endegat també un
procés de reflexió que ajudi a definir criteris

per a bones pràctiques, la seva millora i no-
ves propostes. A més, la Xarxa ofereix recur-
sos, novetats, publicacions, butlletins i mos-
tra d’experiències d’interès per compartir.

Aquest projecte va néixer el mes de juliol
del 2004, arran d’una trobada sobre la co-
municació i l’intercanvi d’experiències de co-
operació i solidaritat. En aquell moment va
sortir la idea de crear una Xarxa, presencial i
on line, amb l’objectiu de recollir i difondre
iniciatives que es portaven a terme en
aquest àmbit. Aquesta proposta sorgeix de
la mateixa administració, de les diverses ad-
ministracions que actualment en formen
part, i compta amb la participació de la Fe-
deració Catalana d’ONGD i d’altres entitats.

En aquesta primera etapa es va començar
per realitzar una anàlisi qualitativa de la si-
tuació en general de l’educació per al desen-
volupament a les escoles catalanes, i de les
capacitats per oferir alternatives educatives
davant les desigualtats socials i econòmiques
que vivim al nostre món. D’altra banda, els
professionals de la cooperació i els de l’edu-
cació sovint tenen perspectives diferents,
mútuament enriquidores. Es va veure neces-
sari coordinar l’oferta de les ONG amb la
demanda de les escoles.

Entre tots hi ha la voluntat de definir el fil
conductor i el rerefons de les actuacions per-
què vagin més enllà d’experiències puntuals i
projectes aïllats, i educar així en la construcció
de valors que dibuixin un món més just o, si

més no, més equilibrat. Com ja s’apuntava, al
llarg de tots aquests anys s’han produït, i se se-
gueixen fent, moltes iniciatives des de les esco-
les, les ONGD, les administracions i institucions
en el camp de l’educació per al desenvolupa-
ment, la solidaritat i la cooperació. Moltes re-
presenten esforços importants, sovint poc re-
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QUI SOM?

La Xarxa d’Escoles Compromeses amb el
Món té el suport de diferents membres i
institucions:

• Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya

• Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

• Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona

• Direcció de Relacions Internacionals de
la Diputació de Barcelona

• Regidoria d’Educació, Cultura,Cooperació
Internacional i Solidaritat de l’Ajuntament
de Barcelona

• Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona

• Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament

• Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica

• Associació de Mestres de Rosa Sensat

2

ESCOLES
COMPROMESES
AMB EL MÓN

La Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món, pretén ser un espai de referència per a la les experiències
educatives relacionades amb la cooperació i la solidaritat, i una identificació de bones pràctiques a les es-
coles. Centres educatius, institucions, administracions i ONG es troben en aquesta xarxa que va néixer fa
quatre anys per impulsar la cooperació i la cultura de la pau i la solidaritat.

UNA XARXA EDUCATIVA ESPECIALITZADA EN SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ



colzats i reconeguts, i plenes de bones inten-
cions. És necessari aturar-se i analitzar-les.

A la Xarxa d’Escoles Compromeses amb
el Món, es destaca com a imprescindible
la coordinació i la bona comunicació en-
tre els tres actors: escoles, ONG i admi-
nistracions. Cal avançar entre tots els
actors de la cooperació cap a la cons-
trucció d’un món millor per a to-
thom. Fruit de les noves perspecti-
ves i les noves expectatives, del
professorat en particular i de la
Xarxa en general, el projecte ha
crescut molt, de manera que el
plantejament ha creat noves
demandes de manteniment que

requeriran nous recursos humans
i econòmics. Des d’aquesta Xarxa

es vol contribuir a la definició d’un
model d’escola compromesa, compar-

tint criteris en relació a bones pràctiques
educatives com a instrument per a la com-

prensió crítica del nostre món.

INTERCANVI I REFLEXIÓ
Els elements d’intercanvi del contingut de les

experiències i la qualitat dels pro-
jectes presentats són fonamentals
per a la xarxa. Destaquem la im-
portància de la presència activa
dels diferents agents en un ma-
teix projecte, on és fonamental la
implicació dels i les alumnes com
a protagonistes que expliquin en
directe la seva experiència. L’in-
tercanvi hauria de ser entès com
una actitud oberta al diàleg. La
qualitat dels projectes serà dife-

rent si es tenen en compte aspectes
com ara la continuïtat, el fet de ser tra-

duïts en els continguts curriculars i el fet de
considerar si responen als objectius de la co-
munitat educativa.

Els elements de reflexió que s’hi van apor-
tant en les conferències i la presentació d’es-
tudis realitzats fins el moment també són
importats. Cal definir quins són els criteris de
qualitat en cooperació educativa, a partir de

l’obertura al coneixement d’altres rea-
litats i aspectes humans socioeconò-
mics, socioculturals i polítics.

Tot plegat suposa per a l’escola
obrir-se a diferents concepcions del
món, noves realitats culturals i so-
cials, avançant en el coneixement
mutu. Permet sensibilitzar la comu-
nitat educativa envers altres situa-
cions i altres països i les seves neces-
sitats, alhora que facilita l’intercanvi
d’opinions, experiències i coneixe-

ments relacionats amb la tasca pedagògica
de les escoles agermanades. Generar aquest
enriquiment mutu permet, per tant, com-
partir processos educatius des de diverses
realitats.

LES LÍNIES DE TREBALL
>> Treballar l’Educació per al desenvolupa-
ment:: educant en el respecte, la responsabili-
tat i el compromís aconseguim el reconeixe-
ment del dret a la igualtat i a la diferència.
>> Comunicar experiències i vivències a l’es-
cola i entre escoles. Obrim el coneixement a
altres cultures a través d’activitats com el tea-
tre, els concursos literaris, els intercanvis per
correspondència (vídeos, CD…) i presencials
entre el professorat.
>> Obrir i ampliar coneixements sobre altra
gent, el seu entorn, la seva situació personal
i la seva comunitat o escola, amb la qual
cosa s’aporten elements per al coneixement
del nostre entorn, Podem construir, en defi-
nitiva, una manera d’entendre el currículum
que ajudi a comprendre què passa al món i
per què.
>> Establir ponts de col·laboració amb la
implicació de la comunitat educativa i col·la-
borant amb les ONG i les administracions en
accions solidàries, oferint un marc d’apropa-
ment afectiu a persones d’origen diferent i
afavorim l’empatia.

Tot plegat suposa models d’escola democratit-
zadora, basats en canvis de cultura de gestió i
d’avaluació, escoles amb un projecte educatiu
integrat i obert, un currículum flexible i un alt
nivell de coherència entre el que es predica i el
que es practica. On l’alumnat comprengui el
que passa al món, per prendre una postura
concreta des d’uns determinats valors.

El funcionament de la Xarxa garanteix una
organització plural: una comissió tècnica, for-
mada per totes les entitats participants, una
comissió pedagògica on hi ha experts del
món de l’educació i comissions puntuals per
a diferents activitats de la Xarxa.

Les actuacions conjuntes entre els mem-
bres de l’organització, obertes a les escoles i
entitats interessades són una jornada, cada
dos anys, de presentació de diferents expe-
riències i conferencies d’experts. Enguany
serà en el marc de l’Escola d’Estiu Rosa Sen-
sat. També es realitzen sessions de tallers
especialitzats. Hi ha una difusió d’experièn-
cies a la web (centres educatius, Ajunta-
ments, ONG...) i de materials i orientacions
didàctiques.

Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món
www.escolescompromeses.org

e
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Xavier Cacho, 42 anys, és el coor-
dinador pedagògic del Centre Re-
sidencial d’Acció Educativa al dis-
tricte de Sant Andreu. Precursor,
defensor i teòric de l’educació so-
cial, diu que la seva feina és arri-
bar allà on l’escola i la societat no
arriba amb molts nois i noies que
pateixen dificultats, sobretot de
desarrelament familiar. Però que
ningú s’equivoqui. Ell no és ni vi-
gilant ni fa de pare de ningú. No-
més vol que aquests nois i noies
tinguin una nova oportunitat.

N ascut a Lleida, de seguida va
veure que li agradava això de l’e-
ducació i es va posar a estudiar
magisteri. «A Lleida, a l’estiu, o

reculls fruita o fas classes de repàs», explica
amb un somriure. Però una vegada va entrar
a les aules, «vaig adonar-me que el meu con-
cepte d’educació xocava molt amb el que
veia dins de les classes. L’educació, per a mi,
ha de ser més vivencial».

I així va començar a fer d’educador social en
un centre residencial d’acció educativa (CRAE)
de Lleida, quan encara ni tan sols existia la di-
plomatura d’educador social. La seva va ser
una fidelitat eterna a aquesta professió: la
practica, l’ha ensenyat i la teoritzat. L’amor i
els estudis per fer un doctorat el van portar a
Barcelona i el 1998 va començar a treballar on
és ara: a la Comunitat Infantil Sant Andreu.

Conegut com el Cacho entre els amics és
autor de la investigació L’educadora i l’educa-
dor social a Catalunya (1998). El primer i l’ú-
nic estudi que s’ha fet al nostre país. Ara l’està
actualitzant, ja que «els àmbits on actuem han
canviat. S’han obert nous camps com la me-
diació, la inserció laboral o la reinserció».

«Allà a on no arriba l’escola o la societat, es-
tem nosaltres», explica el Xavier. «Nosaltres
també eduquem. La fita final és el mateix, fer
a les persones autònomes», afirma. Al centre
on treballa, tenen nois i noies de 8 a 16 anys
amb una estada que varia segons els casos. El
centre és la seva casa: hi dormen, hi mengen i
hi fan la seva vida quotidiana.

Són noies i nois amb dificultats i sobretot,
momentàniament, s’han de separar de la
seva família.«Sobretot, ens trobem amb nens
i nenes que les seves famílies no saben educar
o que tenen una incapacitat per educar-los.

Moltes vegades, no per manca de voluntat
però no poden o no saben transmetre els hà-
bits i el límits per educar els seus fills o filles».

I, amb cara de tristesa, explica com s’ha
trobat amb «nois i noies que odien els seus
pares». La majoria vénen de famílies deses-
tructurades i amb pocs recursos econòmics,
però també hi ha casos de famílies amb re-
cursos però que han perdut la relació i el
control dels seus fills o filles.

I en aquest moment és quan un s’imagina
el Xavier a la seva feina i el veu convertit en el
pare de tots els nois i noies del centre. Però
ràpidament m’ho desmenteix. «No m’agrada
dir que faig de pare. Són persones que estan
vivint situacions molt complicades. Has d’es-
tar prou a prop d’ells per poder fer un treball
educatiu, però no tant a prop com per con-
fondre’ls. Jo no sóc el seu pare». «Són perso-
nes que es mereixen una altre oportunitat»,
sentencia amb fermesa.

Defensor de la integració de tots els nois i
noies, també treu les urpes de l’argumentació
per reivindicar la seva professió. «Hauríem
d’entrar als instituts, però per treballar colze
amb colze amb els professors». I ho diu, algú
que va crear l’Associació Professional d’Educa-
dors Socials de Catalunya i el Col·legi d’Educa-
dors i Educadores Socials de Catalunya. Per
això, després de 19 anys de feina li agradaria
que la seva experiència «servís per a les pro-
peres generacions d’educadors socials».

Oriol Guiu

e

EL MEU ESPAI EDUCATIU

Per la protecció dels nois i noies que
hi viuen, no ens pot donar l’adreça del
Centre Residencial d’Acció Educativa-
Comunitat Infantil Sant Andreu. Ni tan
tols surt a les guies. Situat al districte
de Sant Andreu, a prop del parc de la
Pegaso, compta amb habitacions, bu-
gaderia, magatzem, menjador, sala
d’estar i els despatxos dels professio-
nals. És l’últim centre residencial de
titularitat pública de Barcelona i
també té data de caducitat. Va sorgir
de les antigues comunitats juvenils i
infantils Llars Mundet -on hi havia en-
tre 300 i 400 nois i noies- quan es va
decidir crear comunitats més petites
repartides pels barris de Barcelona.

Xavier Cacho
Educador social

Natàlia Limones



E stem convençuts —i així ho apunten les tendències actuals —
que els valors socials estan evolucionant cap a nous reptes i
estructures. El segle XXI s’està convertint en el segle de l’apli-
cació tecnològica, del coneixement i dels temps i els espais

personals. Les societats desenvolupades canvien contínuament i de
forma permanent, i centren l’esforç en la formació de les seves gene-
racions. Les professions també es troben en el punt de mira dels can-
vis que provoca la societat, i la necessitat de convergència entre els
països que s’està produint a Europa per ser més competitius i per
establir unes bones relacions comercials i d’intercanvi de coneixement
són avui en dia l’imperatiu que mou les històriques societats europees
en el món.
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El Col·legi de Pedagogs de Catalunya va organitzar
una jornada amb el títol «El pedagog en contacte
amb altres professions». La jornada, i no per casua-
litat, va comptar amb la presència de Gilles Lipo-
vetsky —a qui hem entrevistat també en aquest
número—, professor de filosofia i doctor en Socio-
logia, per parlar de la societat actual, la que ell ano-
mena de la hipermodernitat. I els pedagogs i peda-
gogues van aprofitar per reflexionar al voltant del
seu lloc dins la societat contemporània i de la seva
aposta pel treball integrat amb altres disciplines.

La pedagogia
i la societat
canviant

EDUCACIÓ I SOCIETAT
Des de la descripció lúcida de la societat actual per part de Gilles Lipovetsky

a la reflexió dels professionals de la pedagogia. Tot això, acompanyat

d’una radiografia sobre valors dels joves de Barcelona i d’alguns exemples d’activitats

educatives en el nostre entorn.

Pablo Sánchez



Fruit de tots els moviments polítics i de la història i el desenvolupa-
ment de l’Europa comunitària, arriba el plantejament de l’educació
com un dels fonaments a compartir entre els països que conformen el
grup. El nou objectiu se centra a potenciar i construir un Espai Euro-
peu d’Educació Superior (EEES) on les titulacions professionals siguin
equivalents i on la qualitat de l’educació superior sigui considerada un
dels factors decisius i vitals per millorar, optimitzar i assolir una millor
qualitat de vida i un nou model de ciutadania.

L’objectiu principal s’ha centrat en l’estudi de totes les titulacions exis-
tents en el marc de l’Europa comunitària amb la finalitat de definir políti-
ques i idees comunes que condueixin a un sistema de titulacions flexible
fonamentat en una nova estructura dels estudis superiors. La idea fona-
mental se centra en el desenvolupament de noves oportunitats de tre-
ball per tal de potenciar la mobilitat de professionals en tots els països
signants tenint en compte el reconeixement mutu de les titulacions.

Les titulacions més tradicionals i associades a la branca de les cièn-
cies socials, com ara la pedagogia, han estat discutides i treballades
des del procés de Bolonya fins a definir una nova estructura i una pre-
sència en la societat que es concretarà d’aquí a l’any 2010.

La pedagogia és una de les professions més antigues; conseqüent-
ment, ha sofert canvis fins a arribar al dia d’avui, s’ha adaptat a les
noves tendències socials i ha assolit un objectiu molt important: ser
una professió interdisciplinària que treballa en contacte amb altres
professions, no només del nostre país, sinó d’arreu d’Europa. Recor-
dem ara i aquí la recent constitució de la Federació Europea de Pro-
fessionals de la Pedagogia, amb seu i presidència al nostre país. Tot
això ha suposat uns avantatges i al mateix temps unes dificultats. L’e-
norme ventall de possibilitats de treball del pedagog ens demana una
especialització molt important i al mateix temps una capacitat d’a-
daptació a l’entorn canviable de la nostra societat.

L’ESPORT I L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Un dels àmbits de desenvolupament professional que han experimen-
tat canvis i que seguiran en aquest procés és el que té relació amb l’es-
port i l’activitat física. Tots dos conceptes formen part d’aquest ventall
de pràctiques sociològiques, polítiques i econòmiques que s’han adap-
tat als nous temps. Avui dia definim quatre tipus de pràctica esportiva,
tots ells amb possibles relacions amb la pedagogia postmoderna: l’es-
port d’elit i d’alta competició, l’esport de recreació i lleure, l’activitat fí-
sica i esportiva de salut i benestar i l’esport a l’escola.

Les particularitats, l’amplitud d’horitzons i les especificitats de la
professió pedagògica ens possibiliten el contacte amb tots els models
d’activitat física i d’esport que hem citat anteriorment. Quant a l’es-
port de competició, el pedagog té una tasca molt important a realit-
zar en formació, orientació, equilibri, compensació i desenvolupa-
ment personal i professional dels joves atletes i esportistes que estan
sotmesos a una important pressió ambiental i competitiva, tenint en

compte la necessitat de compaginar l’entrenament d’alt nivell i l’edu-
cació i la formació per al futur de l’individu.

Pel que fa a l’esport de recreació i lleure, el paper del professional
de la pedagogia té un paper clau en la definició pedagògica del lleure,
de l’oci i de les pràctiques i metodologies més aconsellades per a les
diferents edats: infants, joves, adults i gent gran participen cada ve-
gada més en activitats de recreació que cerquen un equilibri educatiu
entre el temps de treball i el temps lliure de l’individu.

El treball interprofessional del pedagog en l’esport que es practica a
l’escola o l’esport que practiquen els escolars pren una especial relle-
vància en el plantejament educatiu i pedagògic de la pràctica esportiva
centrada en el desenvolupament d’actituds, valors i normes saludables
i en la correcta aplicació d’un treball a nivell tècnic amb finalitat educa-
tiva i potenciadora del treball competencial. Finalment, la pedagogia
s’ha introduït en el camp de la salut i l’activitat física.

PEDAGOGIA I MEDIACIÓ
Va ser la llei aprovada el 2001 de mediació familiar la que va perme-
tre que els pedagogs i pedagogues poguessin intervenir legalment en
els processos de mediació familiar. Aquesta llei va ser el punt de sor-
tida d’una pràctica professional nova per als pedagogs.

Per aclarir-nos una mica, val la pena de dir que la mediació, en gene-
ral, com a institució complexa, en la mesura que comporta la intervenció
i presència d’una tercera persona, és aplicable a diferents àmbits: fami-
liar, penal, social-comunitari, escolar, sanitari, mercantil, de les organitza-
cions…, i consisteix en un mètode de resolució de conflictes. Es caracte-
ritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, que té
com a objecte ajudar les parts i facilitar-los l’obtenció per elles mateixes
d’un acord satisfactori. La mediació regulada per aquesta llei només és la
familiar, i la seva finalitat és la solució extrajudicial de la conflictivitat ma-
trimonial; també val per a les parelles estables i per a les parelles que,
sense formar una unió estable, tenen fills en comú. En l’article 7.1 de la
Llei es diu que el mediador «ha d’ésser una persona que exerceixi
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>>Els autors de l’article davant de la seu del Col·legi de Pedagogs.

«Hem assolit un objectiu molt important:
ser una professió interdisciplinària que
treballa en contacte amb altres professions.»



d’advocat, de psicòleg, de treballador social, d’educador social o de
pedagog i que estigui col·legiada en el col·legi professional respec-
tiu». Després de sis anys de vigència de la llei, s’ha redactat un avant-
projecte de llei de mediació familiar i comunitària de Catalunya que
manté la presència dels pedagogs i obre una altra possibilitat d’inter-
venció dins l’àmbit comunitari.

Podem dir que el treball en mediació realitzat pels pedagogs signi-
fica un enriquiment i una oportunitat professional, ja que tenim la
possibilitat d’intervenir en àmbits nous d’una forma legal. Estem
acostumats a treballar amb persones i, com diu la doctora Carme Bo-
qué, «el pedagog manté una mirada més global sobre tot el procés
de mediació, sempre amb el benentès que persona, problema i procés
constitueixen els tres eixos de treball de qualsevol mediador». El tre-
ball professional del pedagog, en l’àmbit de la mediació, té diferents
vessants: la pràctica directa de la mediació, de forma oficial i/o pri-
vada, i la formació adreçada a diferents nivells i situacions.

L’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
Durant la dècada dels anys vuitanta, com a conseqüència de la crisi
econòmica i els canvis esdevinguts en els sistemes de producció, es va
generar la destrucció de molts llocs de treball i va créixer espectacu-
larment l’índex de persones aturades que no tenien la possibilitat de
tornar al mercat de treball, atès que els seus coneixements tècnics no
eren transferibles o no sabien com adaptar-los a una altra ocupació.

Aquesta circumstància va propiciar polítiques actives d’ocupació
amb el suport dels fons estructurals, a partir de la incorporació, l’any
1986, d’Espanya a la Unió Europea. En un primer moment, foren les
entitats del tercer sector i les organitzacions sindicals i empresarials les
que van complementar les accions que es desenvolupaven des de l’I-
NEM. Amb la transferència de les competències en matèria d’ocupa-
ció a Catalunya, el Departament de Treball va impulsar programes
d’orientació i formació, de manera que va obrir la porta als serveis
d’àmbit local, que se sumaven a la lluita contra la desocupació, des
del territori.

A partir d’aquest moment, va créixer la demanda dels nous perfils
emergents, els quals partien d’una formació superior, que, passat el
primer temps de dispersió, es van anar concretant i limitant a l’àmbit
de les ciències socials. Així, en un servei d’ocupació, tant si és públic
com privat, hi conviuen psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, educadors
socials, treballadors socials, mestres, pedagogs, psicopedagogs...,
professionals que cada cop més s’han anat especialitzant.

D’entre els professionals que treballen en aquest àmbit de l’ocupació
i de la inserció sociolaboral, hi ha el coordinador de formació. Tot i que
la tasca de coordinació de formació és desenvolupada per altres titulats,
el més adequat per dur a terme aquesta funció és el pedagog, atès que
té una formació específica per al desenvolupament de les funcions que
demana el lloc de treball. Un altre professional de l’àmbit ocupacional
és l’orientador laboral i/o professional, el perfil del qual correspon al
d’un titulat universitari de l’àmbit de les ciències socials. Els darrers
anys, el Servei d’Ocupació de Catalunya recomana les titulacions de
psicologia, pedagogia o psicopedagogia. Un altre perfil és el de pros-
pector/intermediador laboral, que cerca la col·laboració del teixit em-
presarial per donar resposta als demandants d’ocupació i que és el pro-
fessional que tanca el cercle de les accions d’orientació i inserció.

En l’àmbit de l’ocupació, el treball interdisciplinari de tots els agents
implicats en matèria d’ocupació és fonamental per contrastar la infor-
mació i els resultats de les accions que es porten a terme. El treball man-
comunat d’aquests professionals, que actuen en un mateix territori, per-
met analitzar i valorar les actuacions i reflexionar-hi, cosa que facilita la
presa de decisions sobre les actuacions futures.

PEDAGOGIA SOCIAL
Avui dia assistim a una reconstrucció d’una denominació, la pedago-
gia social, que ha arribat als nostres dies després de diferents trajectes
i vicissituds, i amb diversos significats i sentits. El context d’emergèn-
cia de la pedagogia social va propiciar dues grans línies d’orientació:

Una pedagogia social on l’adjectiu social remarcaria la relació recí-
proca entre l’educació de l’individu i la comunitat, recalcant el seu
component social.
Una pedagogia social centrada, preferentment, en l’atenció i l’edu-
cació (ajuda social en els inicis) de poblacions amb dificultats socials
i problemàtiques econòmiques.

Ambdues concepcions, tanmateix, s’han articulat al llarg de la his-
tòria de la pedagogia social, compartint premisses i punts de trobada.

Els mateixos recorreguts històrics de la pedagogia social, amb els
seus models d’època, li han atorgat temps i espais diversos. Si bé l’e-
closió dels sistemes escolars nacionals en el segle XIX va significar la
fonamentació de la pedagogia com a disciplina de l’escolar, l’actuali-
tat ens fa considerar l’educació des d’altres llocs.

Sens dubte, la pedagogia està subjecta al seu propi contracte fun-
dacional en relació amb l’escola. Si realitzem un recorregut per la his-
tòria de la pedagogia, contemplem un element primordial en comú:
l’educació de l’individu. En un sentit més ampli, la inclusió d’aquest
individu en l’esdevenir social, en la cultura d’època.

L’eina que ha permès aquesta introducció en l’àmbit social des del
segle XIX ha estat l’escola, fet que explica la identificació entre peda-
gogia i escola. L’escola, tot i mantenir la seva importància, ja no és
«el» lloc de l’educació. Les pròpies característiques de la fi del segle
XX i principis del XXI han suposat l’emergència de noves preocupa-
cions educatives, la recuperació de l’oblit pedagògic sobre l’educació
de certes infàncies i l’augment considerable d’eixos de reflexió entorn
de la relació entre l’educació i la societat. Per tot això, la pedagogia
ha de poder dirigir la seva mirada cap a aquestes noves configura-
cions, i no cenyir-se només a l’àmbit escolar de la pedagogia.

La pedagogia social es continua considerant una especialització peda-
gògica encarregada de l’estudi de l’educació d’una part de la població,
aquella que l’àmbit social defineix com a problemàtica. No obstant això,
l’actualitat d’època ens convoca a establir noves condicions en l’estudi
de l’educació. La complexitat de les situacions socials i l’emergència de
nous reptes han de suposar per a la pedagogia social exercitar una nova
mirada sobre els efectes socials dels models educatius que proposa. Uns
efectes que fonamenten la pròpia disciplina, en tant que són els que la
valoren i li atorguen garantia de rigor i eficiència.

En temps en què preocupa més la trajectòria emocional del sub-
jecte que l’educativa, la pedagogia ha de proposar models d’educació
que instaurin pràctiques veritablement articuladores entre els subjec-
tes i els reptes d’aquest moment històric. Aquest és el propòsit que
s’afegeix amb la incorporació de l’àmbit social a la pedagogia.

Josep M. Elias i Costa (president del Col·legi de Pedagogs de Cata-
lunya), Jordi Puig i Voltas (doctor en Pedagogia i expert en qualitat
pedagògica en l’àmbit de l’educació, el lleure i l’esport), Max Gal-
deano Borra (expert en pedagogia terapèutica i mediació familiar),
Rosa Rodríguez Gascons (experta en orientació professional i inser-
ció laboral), Segundo Moyano Mangas (doctor en Pedagogia i ex-
pert en pedagogia i educació social)

e
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GILLES
LIPOVETSKY
Sociòleg i filòsof

>> Vostè és una persona coneguda. I si fem —com es fa tan sovint
avui dia— una recerca del seu nom al Google, o en un altre cerca-
dor, vostè hi apareix com un autor de la hipermodernitat. Com ex-
plicaria què és això la hipermodernitat?
És una pregunta molt llarga… La modernitat s’ha construït al llarg
dels segles a Occident. Probablement, la seva història arrenca el segle
XVI, però no és fins al segle XVIII que les grans estructures que cons-
titueixen la modernitat es van establir: els drets humans i la democrà-
cia, el desenvolupament de la tecnociència, el mercat… Però aques-
tes estructures van trasbalsar tant les societats que, en certa manera,
aquestes no van poder acceptar-les íntegrament i, així doncs, s’han
aixecat murs per impedir la lògica del mercat, de l’individualisme i
que la societat quedés submergida. Llavors, durant segles, encara
hem tingut una modernitat limitada, inacabada: l’Església continuava
jugant el seu paper, la família era més important que els individus, les
grans ideologies demanaven als individus, a les persones, que renun-
ciessin a la seva autonomia. Per exemple, per entrar al partit comu-
nista calia acceptar el partit, o bé calia morir per la nació…

Crec que les coses van començar a canviar després de la Segona
Guerra Mundial. El que ha canviat han estat les societats, que s’han

tornat cada vegada més proclius al consum, i hem assistit a un des-
plegament d’una civilització del consum que ha redirigit els individus
envers la vida privada, la felicitat…, i que, per tant, ha posat en
marxa una nova escalada individualista.

Llavors, el procés ja no s’atura: fixeu-vos, per exemple, en l’evolu-
ció de la família: la gent és lliure, es casa, no es casa, es divorcia, les
dones controlen els naixements, els homosexuals demanen l’adopció
de nens; tenim una espiral hiperindividualista. L’individualisme mo-
dern era limitat perquè les dones no votaven pas, no estudiaven, etc.
Durant el segle XX, tots els antics contrapesos han explotat, i llavors
hem vist com es desenvolupava un hiperindividualisme, no només un
individualisme, amb la recerca de la felicitat, amb la recerca de l’auto-
nomia de cadascú en tots els aspectes de l’existència.

Al mateix temps, en aquest marc, nosaltres ja no tenim un contra-
model de la democràcia, perquè així com fins al 1950 la democràcia va
ser atacada en els seus fonaments, actualment, a Occident, ningú no
qüestiona la democràcia. La modernitat estava esquinçada. La hiper-
modernitat és la que consagra els drets humans, la que consagra la
democràcia, però és també la que consagra en certa manera el mercat.
Perquè el contramodel comunista ha fet fallida. Llavors, es critica —cal
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criticar— el mercat, però no com a model absolut, perquè no en tenim
cap altre. La hipermodernitat, de fet, acompanya la mundialització i
constitueix el moment en què els principis bàsics de la modernitat, que
van néixer al segle XVIII, ja són plenament operatius i, en el fons, no hi
ha moltes altres coses. El mercat, els drets humans i la tecnociència són
els que fan funcionar la nostra societat, mentre que abans hi havia la
tradició, les religions… Avui això continua existint, però ja no és fona-
mental. La hipermodernitat és, doncs, la consagració dels principis de
la modernitat i l’exacerbació de la modernitat. És per això que jo parlo
d’una era hiper, perquè tot és hiper; per exemple, la televisió, internet,
tenim la pornografia a tot arreu, l’hipermercat, la velocitat, el clo-
natge…, totes les dinàmiques semblen anar fins al límit, semblen por-
tar cada vegada més lluny, amb una lògica d’excés. Evidentment,
aquesta és la dinàmica de la hipermodernitat.

>> I com traduiríem aquest terme de la hipermodernitat, en l’àmbit
de l’educació?
La qüestió seria què s’ha de fer amb la hipermodernitat. En què s’ha
de convertir l’educació en una societat hipermoderna? Aquest és el
problema, perquè la societat moderna —aquest és un altre aspecte—
s’ha construït contra les tradicions, contra l’Església, contra el camp,
contra els arcaismes, contra les supersticions. Els moderns tenien refe-
rències molt clares, sabien molt bé posar fronteres, i l’escola ha estat,
sobretot, una escola de l’alfabetització, perquè al llarg del segle XIX
calia justament formar els homes per donar-los les eines d’aprehensió
de la modernitat: llegir, escriure, comptar, per precisament poder cul-
tivar-se i no continuar sota la influència de l’Església i esdevenir veri-
tables ciutadans. Aquest és el projecte de l’escola moderna.

No és evidentment el mateix context, perquè ja no hi ha tradicions.
Llavors, la qüestió és què ha de ser l’escola en aquest cas. Al mateix
temps, però, el problema amb la hipermodernitat és que l’antic marc
modern, que era la disciplina, s’ha enfonsat. Des del maig de 1968,
tenim cada vegada més un model d’educació centrat en el respecte
del nen, en el fet d’escoltar el nen, la comunicació amb el nen; no se
l’ha d’obligar, cal que tot surti d’ell mateix, cal ser creatiu amb ell…
Això comporta molts problemes, perquè a molts països es pot veure
avui que entre un vint i un trenta per cent dels joves que surten de
l’escola amb prou feines saben llegir i escriure. És un fracàs inimagi-
nable, quan es pensa en quina és la tasca de l’escola. Des del segle
XIX, anem a escola durant deu anys, i si en deu anys no s’arriba a en-
senyar a llegir i a escriure, aquí hi ha un veritable problema; no s’ha
vist res igual. No es tracta d’una petita minoria, es tracta d’un gran
majoria, és gairebé un de cada tres; i alguns saben llegir, però n’hi ha
que no en saben gens. Hi ha un cinc per cent que no saben llegir
gens. Hi ha un deu per cent que saben llegir però que no comprenen
res: llegeixen però no comprenen res. I la resta, un altre deu per cent,
són capaços de comprendre però no quan són coses difícils.

Crec que cal prendre consciència del que això significa; és intolera-
ble, és un fracàs considerable. Crec que potser hem portat massa

lluny la idea que tot ha de ser creatiu. S’ha de ser creatiu, però no pas
al començament. La creació ve després; primer cal aprendre. Si tu
vols tocar una sonata de Schubert, primer has d’aprendre les notes i a
tocar el piano. No pots ser creatiu, ser un gran virtuós, si no has
après. És una qüestió de seny: cal aprendre i un nen aprèn, perquè no
és encara un adult. No es tracta de ser un tirà, tampoc no és això.
Però cal rehabilitar les adquisicions fonamentals, amb altres mètodes,
no ho sé, cal discutir-ho. Quan ens diuen que les matemàtiques i les
ciències són el més important, és veritat, però hi ha quelcom encara
més fonamental, i és alfabetitzar la gent: cal que la gent sàpiga llegir,
comptar, de forma essencial. Això és un repte, i és un repte que no
s’aturarà aviat, perquè, com vostès saben, a Europa tindrem immigra-
ció, i aquest és un fenomen que continuarà, en particular per a vosal-
tres, a Espanya, perquè les dones ja no tenen fills, o bé tenen un sol
fill. Així doncs, el país necessita la immigració. Això no es pot aturar.

>> I com ho ha d’encarar l’escola?
Què hi farem? Crec que cal adonar-se que, si no s’escolaritza els fills i
filles dels immigrats com cal, hi haurà greus problemes d’integració d’a-
quí a vint anys. I, després, un jove que als vint anys no està socialitzat,
pot romandre a Espanya durant cinquanta o seixanta anys, però amb
molts problemes. Crec que la nostra societat ha de prendre consciència
ara d’aquest problema i que l’Estat ha d’invertir en educació; amb això
no vull dir que els diners són la solució de tot, hi ha problemes de mè-
tode, hi ha un gran treball que s’ha de refer, però cal ser-ne conscient.

Aquest ja serà un primer punt essencial perquè implicarà la pau ci-
vil; altrament, hi hauria reaccions de xenofòbia, hi hauria un atur
enorme, etc. En segon lloc, nosaltres, els europeus, que no tenim pe-
troli ni riqueses minerals, hem d’invertir d’una manera considerable
en la intel·ligència. Es pot veure que els països que tenen bons resul-
tats són països que inverteixen molt en educació. Aquest seria, doncs,
un segon punt. I, després, en tenim un tercer, molt més difícil, que no
està resolt en absolut, però del qual també cap ocupar-se. Com acabo
de dir, amb la modernitat teníem certeses: s’ensenyava als nens. Jo he
après així: per exemple, apreníem les capitals de tots els països —jo
era una mica curt i no les aprenia—, però les apreníem de memòria.

Podríem també plantejar-nos la qüestió avui amb internet. Avui, fins
i tot el nen més petit sap que pot anar a internet i que si hi cerca «ca-
pital del Brasil» trobarà la resposta immediatament, molt fàcilment.
Aquest és només un exemple. Crec que actualment amb els mitjans
que ofereix internet, amb els quals es pot obtenir una informació ins-
tantània, sobre qualsevol cosa, molt ràpidament, s’ha de transformar
el contingut d’allò que s’ensenya. No obstant això, no crec en una
educació per internet, no hi crec gens ni mica. Per a mi, la tecnologia
és formidable, però si està emmarcada; els professors són necessaris
per ensenyar a fer servir aquesta eina, si no, acabarem fent jocs de ví-
deo, no sabrem què buscar. Perquè, si teclegem un nom, tenim un mi-
lió de pàgines; però, què fem amb aquest milió de pàgines? Abans el
problema era la ignorància, ara és la superabundància. Què es fa amb
totes aquestes informacions? Estem perduts, tothom està perdut.

Crec que hem de repensar fonamentalment el contingut de l’educa-
ció, el sentit d’allò que s’anomenava «la cultura general», i que hauria
d’estar constituïda per les referències que un ciutadà necessita per, jus-
tament, tractar totes aquestes informacions. Cal involucrar-hi els grans
experts, no perquè esdevinguin pedagogs, sinó perquè hi hagi una re-
flexió sobre tot això. Per exemple, què és la història, avui?, què és el
que ha de saber un ciutadà sobre la història?, què és ensenyar histò-
ria? Recordo que ens ensenyaven una sèrie de coses que seria estúpid
ensenyar avui, perquè hi ha molts detalls que no són útils per a la in-
tel·ligència. Ens havíem d’aprendre tots el noms de les catedrals, petits

«No són les modes el que cal crititcar,

sinó el poder excessivament gran que té

el consum en el joves.»
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detalls, que no tenien cap interès, però això no vol dir que no s’ha d’a-
prendre res, sinó que avui s’han d’aprendre altres coses. I això és molt
difícil, perquè no hi ha acord i cal discutir-ho. Crec que aquesta és una
gran tasca que cal fer per al futur: cal saber com haurem de tractar
això, perquè no podem continuar com fins ara. Penso que per als pe-
dagogs, per als investigadors en qüestions d’ensenyament, aquest és
un període molt interessant, ja que les antigues certeses han caigut
una mica i fins i tot els mètodes han de ser repensats.

>> Vostè ha parlat sovint de l’hedonisme i dels excessos que formen
part dels valors dels adolescents avui dia d’una manera molt marcada.
Els adolescents segueixen les modes com si fossin persones adultes…
Més que les persones adultes. És innegable que els adolescents tenen
una relació amb la moda. La qüestió de la moda i els adolescents és in-

teressant perquè, en el pla teòric, planteja la qüestió de l’individualisme.
Es podria dir, en efecte, que la passió per la moda als joves és contradic-
tòria amb l’individualisme, ja que els joves volen ser com els altres, imi-
ten, copien els seus companys, i en això hi ha qui hi veu una contradic-
ció amb l’individualisme. Però jo no crec que sigui així. Crec que, a
través de les modes, els joves cerquen la seva personalitat, i per aquesta
raó canvien tan ràpidament i se separen de la família. És una manera de
separar-se de la família i de construir-se el seu propi univers: la música,
l’esport, la roba… És un individualisme en què ells copien, imiten, però,
alhora, ells trien: això es veu en els looks; hi ha looks diferents i, com a
mínim, hi ha una elecció. En el meu cas, no sóc gaire sever amb això, i li
diré per què: perquè cap als divuit anys això desapareix. No cal «diabo-
litzar-lo». Cal deixar-los fer. No crec en la repressió, en la severitat en
aquest cas. Crec, més aviat, que el que cal fer és deixar passar aquest
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moment, perquè és el moment en què es passa de la socialització amb
la família a una veritable autonomia individual. És una cosa intermèdia
que permet, després, separar-se de tot això.

Per tant, no són les modes el que cal criticar, sinó el poder excessiva-
ment gran del consum i, d’alguna manera, la seva importància exces-
siva. Això és una altra cosa. No és tan greu que un jove canviï; el que
és greu és que passi cinc hores davant del televisor. Cal fer que els jo-
ves sentin gust per fer esports, per la lectura, pel teatre, per moltes co-
ses. La moda no és un problema; el problema és que només existeixi la
moda, que només existeixin les marques en la vida. Aquest és un prin-
cipi per als educadors, per als pares. Hem de criar els fills i filles perquè
tota la seva vida no estigui centrada en les marques. I, per fer-ho, cal
donar passions, cal ajudar a estructurar els joves perquè sentin gust
per altres coses que no estiguin només relacionades amb el consum.
No és una tasca fàcil, però ens hi hem de posar, i sobretot, crec que,
quan hi ha bons resultats escolars, resulta una mica més fàcil. Quan un
jove té uns resultats escolars molt dolents, què li queda? Si no té cap
perspectiva… La moda és molt més important quan heu fracassat que
quan heu tingut èxit en qualsevol cosa, ja que això vol dir que teniu
diverses coses en la vida en aquell moment, i per això és menys impor-
tant. Però si no teniu res, com us ho fareu per afirmar-vos? Doncs mit-
jançant el look, la moda. I el fet de sentir-vos condemnats no us farà
canviar. Cal treballar perquè els joves —i després les persones adul-
tes— tinguin altres interessos en la seva existència, si no, el consum
ocuparà tot l’espai. I el fet que una persona digui que el consum està
malament no la farà canviar: només si hi ha altres centres d’interès en
la vida, el consum i la moda seran menys importants. Cal no invertir
les coses. Crec que en aquest aspecte l’escola i la família han de jugar
un paper important, i l’escola, avui, ha d’oferir les referències, de què
jo parlava abans, i també ha de donar confiança als joves, perquè ells
puguin emprendre, fer coses; ens calen creadors d’empreses, ens cal
gent amb iniciativa… I, així, la moda serà menys important.

>> També li hem de plantejar quina ha de ser la relació entre els pa-
res i mares i els fills i filles. Les famílies es troben en la contradicció
existent entre les exigències d’un món que és competitiu i que de-
mana l’aprenentatge de l’esforç i els valors que envolten als nois i
noies i donen molta importància a l’èxit fàcil o al sobreconsum?
En efecte, hi ha una mena de contradicció entre, d’una banda, el treball,
que exigeix disciplina, i, d’una altra, els mitjans de comunicació, el con-
sum, l’hedonisme, la moda, tot això que és un món d’imatge, de facili-
tats. Crec que l’escola no pot ser l’escola de l’hedonisme; això no vol dir
que hagi de ser l’escola de la repressió, però educar no es fa per plaer:
és formar, és donar marcs de referència. L’escola és el moment en què el
nen o la nena han d’adquirir les eines que els serviran més tard. Per
això, han d’aprendre les regles de la vida en societat, la bona educació;
no es tracta de feixisme, és simplement que un nen no sap i cal ensen-
yar-li. Cal ensenyar-los algunes regles de disciplina, de bona educació,

de vida en societat que ells no coneixen: no escopiu a terra, no poseu
els peus a sobre de la taula, perquè no viviu sols; cal fer-los entendre
que no es pot fer només el que els ve de gust. No és tasca de l’escola
eliminar l’hedonisme, però sí posar-li límits. Ha d’ensenyar els límits d’a-
quest hedonisme i ha d’actuar de manera que el noi o noia comenci a
veure que no es poden aconseguir les coses sense esforç. Quant als mè-
todes, això és difícil; és la feina dels professors, però cal aturar aquesta
idea que el nen pot fer tot el que vulgui. El nen necessita límits i els pa-
res i mares han de dir que no al nen. Dir «no» no és pas ser un feixista.

Es pot discutir sobre els mètodes, això no és el més important, però
el nen ha de saber que la vida no és obtenir plaer de tot i que no pot
fer tot el que vulgui. El sentit de l’escola és posar límits a l’hedonisme i
ensenyar al nen que la vida exigeix un treball i que per treballar cal dis-
ciplina. Això és contradictori? Sí, potser és contradictori amb una certa
imatge, en efecte, de la societat consumista, però es tracta d’una
imatge. I justament, aquesta imatge pot ser refusada, perquè, al cap i
a la fi, el consumisme no és el diable, però la vida no és consumir-ho
tot. L’home és consumidor, però és quelcom més. L’ideal humà no és,
tanmateix, ser un consumidor. No cal dir que és dolent consumir, no
cal; la moda, els plaers, tot això està bé, però amb la condició que hi
hagi altres coses: treballar, crear una empresa, dedicar-se a l’art, fer es-
ports, mil coses; però això no és consum, i per aconseguir-ho es neces-
siten una sèrie d’eines, i això és el que l’escola pot ensenyar.

>> Tornem a l’espai escola. L’escola que va sorgir del model republicà,
era un instrument de transformació social, i hem anat cap a una escola,
ara, que repeteix els models socials. Alain Touraine ens deia fa poc en
aquesta revista: «L’escola ha de ser un punt de partida».
Sí. S’ha de donar a l’alumnat amb dificultats els mitjans per progressar.
En efecte, ara es pot veure, a Espanya, també a França, i a Amèrica, que
l’escola ja no juga el paper d’ascensor. Abans, permetia a les classes més
desfavorides d’ascendir; ara, gairebé gens. I crec que això és un fracàs
de l’escola. I per reeixir cal, precisament, tornar a donar un sentit a l’es-
cola d’esforç; d’aquesta manera es respectarà la gent, i no pas dient: tu
ets lliure, tot és una qüestió de plaer, ja que això no és un veritable res-
pecte, perquè no els donem les armes per al futur. Hem de considerar de
nou el sentit de l’escola, encara que no tot és un fracàs, però hi ha nous
reptes, especialment amb el problema de la immigració, que canviarà
molt les coses, i si s’ensenya als joves a respectar els professors, si es
torna a donar autoritat als professors, això em sembla molt important.

>> Aquesta és justament la qüestió següent. En quin moment creu
vostè que es troba l’autoritat del professorat?
Crec que cal distingir entre autoritat i autoritarisme. L’autoritarisme, no
el volem, no és una cosa bona; detesto l’autoritarisme, però l’autoritat
d’un mestre és magnífica. Un mestre que respecteu perquè sentiu que
us ensenya coses, que sap el que fa, és magnífic. Segur que tots heu
tingut un o dos professors a qui us agradava molt escoltar, amb qui
sentíeu que progressàveu. Els joves s’adonen que estan progressant,
senten quan estan sent apel·lats a quelcom de superior. El joves tenen
pressa per fer-se grans i saben veure la diferència entre un professor
que és simpàtic però que no els ensenya res i un professor que els
ajuda a progressar i a aprendre. Aquesta és la veritable autoritat. És el
reconeixement per part d’un jove d’un ensenyant, d’un pedagog que
l’ajuda a no seguir sent ell mateix, és a dir, a canviar. Si el professor es
dedica a jugar a bàsquet, no serveix de res, perquè el jove pot jugar
amb els seus companys, no necessita un professor per fer això. Per
aquesta raó, penso que l’essencial avui és la formació dels professors,
perquè l’autoritat només és autèntica si el professor és digne, si l’alum-
nat veu un veritable professor. Ells i elles saben veure’l. Però cal ajudar.
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Llavors, hi ha diverses coses. Estic a favor d’un gran esforç de forma-
ció dels mestres. No estic tan a favor d’invertir molts diners per reduir el
nombre d’alumnes en una classe, perquè hi hagi vint-i-cinc alumnes en
lloc de trenta, o coses com aquesta. Això no és l’essencial. Si hi ha un
veritable professor, vint-i-cinc o trenta és igual, i crec que és millor in-
vertir en la formació regular dels professors. L’escola no funciona com
una màquina; es tracta d’éssers humans, i cal formar-los. Ara, com for-
mar-los? Això és tot un desgavell. Estic a favor que els mateixos profes-
sors tinguin accés als nivells més alts del saber, perquè això els farà re-
cuperar la seva dignitat, perquè puguin sentir que estan en contacte
amb el món que evoluciona. Cal fer el que es fa en algunes universitats,
que és permetre que algunes conferències, per als professors, no pas
per als alumnes, es facin per internet. Es poden fer moltes coses per in-
ternet —no és el mateix cas que amb els nens; els nens necessiten un
professor, i es poden trobar mitjans més econòmics—; crec que és es-
sencial treballar en aquest sentit. Perquè, quan un jove acaba la univer-
sitat i ha après, per exemple, història, és a dir, ha aprovat uns exàmens
i unes oposicions i esdevé professor d’història, ha fet una mica de peda-
gogia, però no n’hi ha prou. Què ensenyarà als seus alumnes? Què
serà l’important? Ell necessita discutir tot això amb els seus col·legues,
necessita veure uns altres models i unes altres experiències. Estic a favor
en aquest cas de fer un ampli ús d’internet, perquè s’hi podrien mostrar
experiències noves o com es desenvolupen les coses en algunes classes.
Els professors molt bons són coneguts pels caps dels centres, pels alum-
nes; se sap que en una bona escola hi ha una desena de professors ex-
cel·lents: crec que cal utilitzar aquests professors, que mostrin com fan
les coses, ja que sempre s’obté alguna cosa dels bons exemples. És una
mica trist veure que hi ha professors que són magnífics, que fan coses
formidables, però ningú no ho sap, ningú no se n’adona, perquè no se-
’ls veu. I potser jo sóc un professor que no tinc idees, que no sé què fer,
i tal vegada l’altre professor té la solució.

>> L’última qüestió està relacionada amb el paper de l’Estat en l’e-
ducació. Vostè ha parlat del paper de l’Estat en una societat hiper-
moderna i ha dit que l’Estat hi ha d’estar sempre present, encara que
adaptant-se, per descomptat. Prenent com a exemple l’educació,
vostè creu que aquest és un camp on l’Estat ha d’estar sempre pre-
sent per fer una funció reguladora?
Per descomptat. Jo crec que sí. No estic en contra de les escoles pri-
vades —la gent és lliure, sóc liberal—, però també estic a favor del
manteniment de l’Estat en relació amb l’escola, perquè crec que si
només tenim escoles privades, les categories socials més febles només
tindran les pitjors escoles, i això no és ser demòcrata. Es pot solucio-
nar donant beques, però aquestes beques seran per a una petita mi-
noria, i la minoria no és el problema, és la majoria; i no crec que, per a
la majoria, el mercat pugui regular això de debò.

Defenso el paper de l’Estat, que en aquest punt em sembla essen-
cial, però penso també que l’escola ha d’evolucionar, ja que el que es-
tem veient no és acceptable. Com deia abans, el fet que un de cada
tres alumnes tingui dificultats de lectura és molt dolent per al paper
públic de l’escola, perquè vol dir que l’Estat no fa la seva feina. Per
tant, cal fer-hi front: s’ha de dir que no estem a favor d’un liberalisme
demencial, però després donem arguments als liberals, que poden
dir: però, què fa l’Estat? És una escola que no té èxit, on només reï-
xen els nens que tenen una família al darrere. I tenen raó, tenen raó,
això no és normal, és, fins i tot, un escàndol. Hi ha cent cinquanta mil
joves a França que surten cada any de l’escola sense cap diploma, res.
Això és un fracàs. Per tant, cal que l’Estat es mantingui, crec que és
un deure republicà, però a aquesta escola, tal com ha evolucionat en
aquests darrers vint o trenta anys, per molts problemes, hem de dir-li

stop, hem de corregir aquesta deriva, aquestes coses inacceptables,
perquè l’escola ja no compleix amb el seu paper d’ascensor social, ja
no redueix les desigualtats. I aquesta és justament la funció de l’es-
cola. L’escola pública ha d’oferir possibilitats a tothom, i ja no el fa,
aquest paper. Això no vol dir que hàgim de fer caure l’Estat, però s’ha
de fer el que calgui perquè l’Estat esdevingui l’actor d’aquest canvi,
per exemple, donant més autonomia a les escoles, a les experiències
pedagògiques, etc. Així és com jo veig les coses.

Oriol Guiu
Traducció: Marina Widmer

e

L’inventor de
la hipermodernitat

S ociòleg, d’orígen polonès i nascut a París (1944). És
professor agregat de filosofia i expert en les transforma-
cions dels valors i els comportaments en les societats

occidentals. És membre del Conseil d’Analyse de la Société
del govern francès i, fins al 2005, ho va ser del Conseil Natio-
nal des Programmes (Ministeri d’Educació). Entre les seves
obres destaquen Los tiempos hipermodernos (2006), La era
del vacío (4a edició, 2006), El imperio de lo efímero (2004), El
lujo eterno (2004) i Metamorfosis de la cultura liberal (2003).
La seva última obra és La felicidad paradójica. Ensayo sobre la
sociedad de hiperconsumo (2207).

Tant a Europa com a Amèrica, se’l considera com un dels més
grans filòsofs contemporanis, però no solament com un
intel·lectual acadèmic sinó com una persona que baixa a la terra
i parla amb la gent comú d’igual a igual. I que parla de coses tan
qüotidianes com la moda, el consum, la llibertat o els excessos.

Un desig que no ha complert. M’hauria agradat tocar un instru-
ment musical. M’hauria agradat tocar jazz, tocar el saxofon.
Un que sí. Escriure llibres.
Què col·lecciona? No sóc col·leccionista, i molt poc consumidor.
Una virtut seva. La perseverança.
Què li fa por? Envellir.
Un consell que li han donat i vol compartir. El que facis, fes-ho
el millor que puguis.

Per a vostè, la filosofia
De quin color és? És groga, i és groga perquè, quan no plou i
fa bon temps, m’agrada llegir fora, en una chaise longue; fins i
tot de vegades escric fora de casa, i això em fa pensar en el
sol. I, a més, la filosofia esclareix.
Quin dia de la setmana? Tots els dies de la setmana.
Quina estació de l’any? Totes.
Quin menjar? Una pastanaga crua o un gra de raïm.
Quina planta? Un arbre que faci molta ombra, perquè m’en-
canta llegir a l’ombra, quan fa un bon dia.

dD

17L’ENTREVISTAnúm. 64 abril 2008 e



«Llorar de gusto, ¿saben ustedes de qué estoy hablando? Estoy ha-
blando del placer infinito de asistir a una gran lección de vida: el tra-
bajo de una compañía teatral formada por niños del lES Pablo Ruiz
Picasso de Torre Baró-Nou Barris, barriada periférica de la Barcelona
menos favorecida.»

Maruja Torres, El País Semanal

N o sóc salvadora de ningú ni de res. Aquí venim a fer teatre
i fer-lo de la millor qualitat possible. Aquí no rescatem
ningú ni li donem la solució a la seva vida. Fem teatre,
però el teatre és una gran escola i, a més, és per a tots

aquests nois i noies una experiència vital inoblidable. L’èxit i el reco-
neixement de la companyia no fan sinó confirmar la singularitat de la
nostra aposta, realitzada per un col·lectiu sense cap tipus de formació

teatral, en horari extraescolar i sense oblidar mai la motivació princi-
pal: integrar tots els que volen participar-hi en un esforç conjunt i
aconseguir un treball culturalment valuós. La trajectòria teatral de la
companyia exemplifica fins a quin punt un projecte creatiu pot impli-
car la participació de tota la comunitat educativa i alhora connectar
amb àmplies audiències.

La feina feta durant els darrers anys és absolutament extensa i ex-
haustiva: la companyia de l’IES Picasso ha dut a terme vint represen-
tacions artístiques, que inclouen la concepció i realització artística de
les obres, la formació de l’alumnat, la gestió, l’organització, la cerca
de patrocinadors, etc.

No hi ha dubte sobre els resultats, però seguir aquest ritme reclama
la participació de l’Administració. Les idees i l’elaboració de nous pro-
jectes ja hi són; cal reforçar-los amb ajuts econòmics i de permeabili-
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El teatre
és una escola
La companyia teatral de l’IES Pablo Ruiz Picasso

Des dels passadissos del Teatre del Centre Cívic Zona Nord a Torre Baró, un dels barris més perifèrics de
la nostra ciutat, se senten els crits de nois i noies. És un dels assaigs de la companyia de teatre de l’IES
Pablo Ruiz Picasso, creada ara fa set anys. Trenta-dos nois i noies, des de primer d’ESO fins a batxillerat
i exalumnes de l’institut, lliuren la seva passió i moltes il·lusions en una companyia de teatre, que ha arri-
bat a escenaris de prestigi de Barcelona i, fins i tot, ha estat cridada per representar les seves obres a Ma-
drid. Com diu la seva directora, Lluïsa Casas, no fa miracles, però sí que deixa un petjada inoblidable en
les vides d’aquests nois i noies.

Jordi Oliver



tat en el moment d’assolir nous reptes. No és bo tenir la sensació «cí-
clica» que es comença de nou, explicant i defensant el projecte, que
ja per ell mateix està més que definit.

Cal crear i generar de manera constant nous estímuls que atra-
guin l’atenció i dedicació dels alumnes. Que vinguin en horari ex-
traescolar i adoptin formes de disciplina i exigència és una dedicació
que afavoreix tot el centre. Si aconseguim «inocular» l’interès pel
teatre a adolescents, en un procés de sensibilitat, curiositat i autoes-
tima, probablement haurem assolit un objectiu associat a l’educació
i a la vida.

El teatre pot ser una eina educativa de primera magnitud per for-
mar la persona, independent de l’edat o la procedència. L’art dramà-
tica és la més lligada a la història de la vida. Per tant, integra moltes
disciplines.

Hem d’aprofundir la col·laboració amb les institucions públiques i
amb els patrocinadors privats, per tal d’assegurar la continuïtat d’a-
questa experiència. És per això que hem de recórrer a interlocutors
exteriors que aportin les seves experiències i competències i pro-
moure la participació de professionals en l’orientació dels espectacles,
pel que fa als aspectes de dramatúrgia, musicals, creatius i tècnics.
L’interès demostrat fa la proposta factible.

Cal crear una xarxa de difusió d’aquest espectacle i de futurs es-
pectacles, complementària de les companyies estrictament professio-
nals. La gran novetat i l’èxit de la nostra companyia és justament que
el seus espectacles estan fets per adolescents i són representacions
adreçades a tot tipus de públic, amb el màxim nivell artístic, dins de
les inevitables limitacions.

La col·laboració amb teatres públics o privats és perfectament pos-
sible, sempre que es mantinguin el rigor i la creativitat. Un espectacle
originat des d’un institut pot sintonitzar amb l’interès del públic pel
teatre de qualitat, i cobrir una manca de teatre juvenil fet per nens i
adolescents, alhora que reforça els valors pedagògics en els centres
d’ensenyament, transmetent les emocions i inquietuds dels seus pro-
tagonistes.

Lluïsa Casas
Directora de la companyia teatral de l’IES Pablo Ruiz Picasso

e
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Esforç i emocions

V am voler viure un assaig en directe de la companyia de
teatre de l’IES Pablo Ruiz Picasso. Vam entrar en una de
les sales del Teatre del Centre Cívic Zona Nord, i allà hi

havia la majoria dels trenta-dos nois i noies que formen part de
la companyia. Vam deixar que fossin ells i elles els que parles-
sin; a continuació, us oferim un recull de les seves opinions i
els seus sentiments:

«Et situes durant unes hores en un altre món. Et relaxes i a la
vegada trobes una motivació molt especial que et dóna moltes
satisfaccions. L’exigència és molt alta i, per tant, tampoc no és
un entreteniment sense més ni més. Ens hem d’esforçar molt, ja
que la directora no permet que ningú s’hi adormi. Vol nois i
noies motivats per fer teatre.»

*
«Vivim en un barri on hi ha un dèficit de serveis i que surt d’una
situació històrica de marginació i pobresa. Molta gent creu que
el nostre barri no és Barcelona, i ens sembla injust que només
se’n parli com un lloc marginal. Hem fet possible en aquest barri
crear una companyia teatral d’aquest nivell. Té molt mèrit.»

*
«Sí, és clar que mirem programes de televisió com Fama, i són una
motivació per a nosaltres. Sabem que arribar a l’èxit és molt com-
plicat. No ho fem pensant que això ens portarà a la fama i a ser
rics. Simplement ens agrada i volem fer-ho el millor possible.»

*
«La Lluïsa és especial i peculiar. És una dona amb molta força,
però també molt sensible. I tant que s’enfada quan no surten bé
les coses, però et fa lluitar per ser algú, per formar-te com a
persona. Ens ensenya que sense esforç no s’arriba enlloc. Treba-
lla amb la nostra sensibilitat i, per tant, aquí vivim moltes emo-
cions. I què és la vida, sinó moltes emocions.»

*
«Els nostres pares i mares estan molt contents perquè partici-
pem en la companyia de teatre. Primer, perquè així saben que
no estem al carrer perdent el temps, però principalment perquè
veuen que ho fem amb passió.»

*
«Ens aporta, a més, vivències com a grup. Fem els assaigs junts,
ens coneixem de l’institut. Tot això fa que siguem com una fa-
mília, on ens coneixem, sabem la situació de cadascú i ens aju-
dem els uns als altres.»

*
«Sens dubte, fer això ens apassiona, ens forma com a persones
i serà un record per a tota la vida. Sí, m’agradaria dedicar-m’hi
en el futur, però també sé que no puc deixar els estudis, ja que
potser no em dóna per menjar, això del teatre. Però, com diu
molta gent, és molt bo tenir una passió i tirar-la endavant. I el
teatre, sens dubte, és una passió.»

La companyia actual està formada per:
Aitor Cruz, Alfredo Izquierdo, Daniel Molina, Marcos de los
Santos, Laura Carrillo, Cesibel Gallegos, Ainhoa Alfonso,
Adriana Gil, Saida Gallardo, Naiara Delgado, Cristina Saucedo,
Elisabeth García, José Antonio Martínez, Esteban Latorre, Da-
niel Quintana, Lídia Díaz, Rosario Aguilar, David Cáceres, Sha-
non Dahua, Angie Shucad, Sheila López, Sara López, Lidia Agui-
lera, Erik Llorente, Tharon Mudaryan, Rubén Correa, Rubén
Molina i Susana García.

L a companyia de l’lES Pablo Ruiz Picasso es va crear l’any 2001. El
curs 2001-2002 va obtenir el Premi del Públic i el Premi Especial
del Jurat amb l’obra Escenes d’Oliver Twist a la Mostra de Progra-

mes Culturals de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
El curs següent la mateixa obra va arribar al Teatre Poliorama i a la Sala

Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Escenes d’Oliver Twist també es
va incloure més tard dins la programació del Festival Internacional de Tea-
tre Temporada Alta (Girona/Salt). Al mes de gener del 2005 s’inicia un
nou treball, Com si fos Bob, un altre musical, inspirat en la figura de Bob
Fosse. Es presenta de nou a la Mostra organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona i rep dos guardons: el Premi a la Millor Direcció i el Premi a la
Millor Actriu Revelació.

Al desembre del 2005 es fan dues representacions de Com si fos Bob
al Teatre SAT de Barcelona i l’obra arriba al Círculo de Bellas Artes de
Madrid. La companyia també ha rebut el Premi FAD Aplaudiment Sebas-
tià Gasch d’Arts Parateatrals 2006-2007, per tota la trajectòria del grup.

La nostra trajectòria

www.xtec.cat/iespicasso/teatre_20072i



P assegem pel carrer i sentim que sona una música, girem el
cap i veiem que estem passant per davant d’una botiga de
roba. La música, però també les olors i els colors de l’apara-
dor, ens conviden a entrar. Un cop dins, veiem diverses

peces de roba que ens agraden i, de sobte, apareix el conflicte: en
comprem alguna? Si la resposta és afirmativa, pensem: quina ens
quedem? Ens preguntem si tenim prou diners, si ho necessitem, si
combinarà amb la resta de roba, en mirem la composició a l’etiqueta,
ens fixem de quin país ve, valorem si preferim una peça cara o una de
més barata, si l’any que ve encara estarà de moda... I amb tantes
possibilitats i opcions no sabem què fer ni què escollir.

Tot plegat ens fa pensar que el consum és un fenomen en el qual
intervenen simultàniament una diversitat d’elements: globals i locals,
individuals i col·lectius, racionals i emocionals.

Situar-nos davant d’un fenomen com la compra de roba com a eina
per treballar l’educació del consum suposa en primer lloc plantejar
una pregunta que sigui significativa per a l’alumnat, que li permeti
connectar el context educatiu amb la seva vida quotidiana i explicitar
la forma en què se situa davant d’aquest fenomen. Preguntes com
«Què em poso aquest matí?» o «Anem de compres?» constitueixen
el títol de dos dels tallers que ofereix l’Escola del Consum de Cata-
lunya per a alumnat d’educació secundària obligatòria.

El taller «Què em poso aquest matí?» té com a objectiu que l’alum-
nat sigui conscient que les decisions referents a la compra de roba i
complements estan condicionades per diversos elements; en concret,
el taller se centra en tres àmbits. El primer és el camí que recorre l’ela-

boració d’uns pantalons texans: parteix del lloc d’origen de les matè-
ries primeres, continua pels països on es fa la manufactura i acaba en
els punts de venda. El segon àmbit se centra en la diversitat d’estils de
vestir i en la forma en què aquests estils contribueixen a la construc-
ció de la identitat individual i col·lectiva, posant en evidència que so-
vint les decisions sobre la forma de vestir estan condicionades per
l’entorn social. El tercer àmbit se centra en els tipus de botigues que
ens ofereixen roba, especialment en els drets i deures de les persones
consumidores i el coneixement i l’ús del full de reclamacions. Final-
ment, per facilitar la relació entre els elements que formen cada àm-
bit, es proposa a l’alumnat una compra simulada de roba on es posen
en joc de forma atzarosa tots els criteris treballats anteriorment.

RAÓ I EMOCIÓ
El taller «Anem de compres?» té per objectiu que l’alumnat sigui cons-
cient que en un acte de consum dialoguen de forma permanent la raó
i l’emoció i que conegui els elements que poden influir en la generació
d’emocions davant la compra. El taller es desenvolupa en un espai que
simula una botiga de roba. Quan l’alumnat hi entra, ha d’escollir un
producte que compraria i un que no, i ha d’associar cada producte a
una emoció mitjançant una emoticona. A partir de comentar les emo-
ticones, es reflexiona entorn de les emocions que suscita el consum. La
justificació de l’elecció del producte, conjuntament amb la lectura d’un
poema, ajuden a identificar els elements que intervenen en un acte de
compra: els relacionats amb la persona (la disponibilitat de diners, els
gustos, etc.), els relacionats amb el producte (etiqueta, preu, qualitat,
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Tenir una clara preferència per les marques, anar de compres, vestir a la moda..., són actituds molt pre-
sents en els adolescents i joves, i, per tant, constitueixen oportunitats educatives entorn del consum. L’Es-
cola del Consum de Catalunya de l’Agència Catalana del Consum és un servei que vol acostar l’educació
del consum als centres educatius. I entre les activitats que ofereix, ens centrarem en els tallers que tracten
l’acte de comprar roba, un dels rituals de la població adolescent i jove de la nostra societat.

L’Escola del Consum
de Catalunya
fa tallers sobre
l’acte de comprar roba

Anem
de
compres?

Anem
de
compres?



etc.) i els relacionats amb l’entorn social (ambientació de la botiga,
aparadors, opinió dels amics, publicitat, etc.). Per acabar, s’elabora
col·lectivament un poema que recull les conclusions del taller.

Per assolir els seus objectius, els dos tallers tenen els fonaments di-
dàctics següents:
>> Partir de preguntes significatives, ja que un posicionament ciu-
tadà responsable davant del consum pot consistir a fer-se preguntes
que incitin a buscar la resposta mitjançant la informació i la reflexió.
Per això, els tallers tenen com a punt de partida una pregunta que es
manté al llarg de tota l’activitat generant noves qüestions. Les pre-
guntes conviden l’alumnat a explicitar i qüestionar-se els seus actes
quotidians i fins i tot a reconfigurar-los.
>> Afavorir el diàleg entre les àrees curriculars, ja que en el consum hi
conflueixen aspectes econòmics, ambientals, socials, legals, etc. Per
exemple, en la compra de roba hi trobem continguts matemàtics com la
gestió del pressupost, de ciències socials com els drets dels ciutadans,
d’educació visual i plàstica com la publicitat, o de tecnologia com els
processos de producció d’uns pantalons. El fenomen del consum es con-
verteix en un pont entre les àrees curriculars i la vida quotidiana.
>> Incorporar la dimensió emocional, ja que en els actes de consum
els criteris emocionals hi tenen un gran pes; per això s’intenta crear
escenaris suggeridors. Per exemple, s’utilitzen materials atractius que
creïn sorpresa (roba de veritat, simulació d’una botiga) o disciplines
artístiques (una cançó d’estil rap, una poesia). Es crea a l’aula un
clima seductor que connecta amb la identitat de l’alumnat i l’ajuda a
conèixer les emocions que el connecten amb el món del consum.
>> Introduir algun element atzarós, ja que per moure’s dins la socie-
tat de consum és necessari fer front a canvis sobtats. Per això, en els
dos tallers apareixen elements, com per exemple la distribució a l’at-
zar de diners o algunes cartes que introdueixen un imprevist que pot
canviar les situacions inicials d’una activitat. D’aquesta manera, es vol
afavorir en l’alumnat el desenvolupament d’un pensament estratègic
que l’ajudi a saber actuar davant de canvis sobtats.

El plantejament educatiu de l’Escola del Consum de Catalunya aposta
per l’educació del consum com una plataforma per educar estils de
vida. Pretén que els tallers creïn escenaris emocionals, suggeridors,
que facilitin la participació activa i cooperativa de l’alumnat. Escenaris
que es relacionin permanentment amb la vida quotidiana i amb les in-
quietuds de l’alumnat.

Amb aquesta acció didàctica es vol aconseguir que els infants i jo-
ves siguin capaços d’afrontar els reptes socials i ambientals que plan-
teja la societat i posicionar-s’hi. Tot això des d’una actitud que fuig de
tot dogmatisme censurador d’opcions personals, on la prioritat és do-
tar l’alumnat d’eines que li facilitin el desenvolupament de la compe-
tència per definir el propi criteri davant dels actes de consum.

Josep Bonil i Maia Querol
Escola del Consum de Catalunya
Agència Catalana del Consum

e

www.consum.cat
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«L’educació del consum hauria de

considerar la raó i l’emoció,

ja que totes dues són presents

en un acte de consum»



Els tallers sobre l’ús i l’elecció dels videojocs que
es van fer abans, durant i després del període de
Nadal, quan els pares i mares compren la majoria
de regals als seus fills i filles, han servit per conèi-
xer i detectar els comportaments de les noves ge-
neracions digitals. També s’han convertit en una
bona pràctica de com entitats de diferents àmbits
poden trobar un objectiu educatiu comú.

A
lguns autors americans no dubten a batejar els seus infants i
joves com «la Generació del Nou Silenci», qualificant-los de
poc imaginatius, cauts, indiferents i silenciosos, de la matei-
xa manera que ho eren els nens i les nenes de la generació

de la postguerra i nascuts entre 1924 i 1945 (Generació del Silenci o
Perduda), als quals es va donar «tot fet». Caldria discutir si podem
adaptar aquestes característiques al nostre territori, però el que segur
que no podem pas negar és que els nens i les nenes d’avui són del tot
autosuficients i digitals. D’altra banda, tal com explica el filòsof i sociò-
leg Gilles Lipovetsky, la tecnologia i el mercat són els factors que actual-
ment fan funcionar la nostra societat, tot i que també hi ha una reacció
d’alerta que lluita perquè els valors no passin desapercebuts.

Si extrapolem ambdues premisses, extraiem una realitat inconfes-
sable que provoca pors i neguits entre els pares i les mares que gene-
ralment no disposen de gaire temps útil per estar amb els seus fills i fi-
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Autosuficients
i digitals

Els tallers sobre els videojocs
s’adrecen a les famílies i es fan
en grans superfícies comercials

Il·lustracions: Isabel Santano



lles: els infants i joves d’avui, del tot submergits en una societat con-
sumista i de pantalles, corren el risc d’ofegar-se en allò que més do-
minen: el lleure digital i els videojocs.

Tanmateix, aquesta veu d’alarma que de seguida s’aixeca entre les
persones que tenim fills o filles es basa generalment en el desconeixe-
ment de la dinàmica dels jocs dels menors precisament perquè no han
necessitat els adults per aprendre.

Per això, els videojocs, que generalment són considerats com a «alter-
nativa d’oci no recomanable», no són més que una activitat de lleure
més desconeguda que el joc tradicional la qual els pares i les mares no
sabem del tot com gestionar. És per aquest motiu que des de l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb l’Agèn-
cia Catalana de Consum i el Sector de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Barcelona es va posar en marxa el Nadal passat l’organització
d’un seguit de tallers en alguns centres comercials de la ciutat adreçats a
les famílies per tal d’orientar-les en l’elecció i l’ús de videojocs.

Els tallers oferien la possibilitat de reflexionar plegats a persones
adultes i menors sobre els quatre aspectes clau que hem de tenir en
compte a l’hora de jugar amb videojocs i que ja es van recollir a la
guia Qui posa les regles del joc?, publicada un any abans:

Escollir bé els videojocs, sempre adequant-los a l’edat i el perfil de
l’infant i jove.
Pactar el temps abans de jugar i ser-ne conscient.
Jugar en un espai no reclòs.
Compartir el joc és millor que jugar sol. Així doncs, el fet que el nen
o la nena jugui «bé» depèn de com assoleix cada família cadascun
d’aquests punts a casa.
Cal destacar que aquests tallers, que s’han desenvolupat durant els

mesos de novembre i desembre del 2007 i gener del 2008, han estat
alhora una bona mostra de com poden interactuar entitats de caire
diferent amb un objectiu educatiu comú. D’aquesta manera, els cen-
tres comercials de La Maquinista, L’Illa Diagonal, El Corte Inglés i Glò-
ries han deixat àmplies zones de les seves instal·lacions i han posat al
nostre abast tota la seva maquinària promocional per fomentar la
participació. Hem de recordar, també, que el projecte, que va néixer
al si del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PEC), és, a més a
més, fruit de la col·laboració de diferents entitats i institucions provi-

nents del món del lleure, de la indústria i de l’educació, i que la reper-
cussió als mitjans de comunicació ha sigut realment important.

RESULTATS
Com a resultat, hem obtingut unes dades molt altes de participació i,
sobretot, una percepció molt bona de l’acció per part de les famílies,
que hi han mostrat molt d’interès. Tanmateix, cal fer ressaltar una
dada molt interessant que ens ha de fer pensar: als adolescents
d’onze a disset anys no els ha arribat el missatge, senzillament perquè
fugen de fer coses plegats amb les seves famílies i perquè, com veu-
rem de seguida, tenen la percepció, amb tota la raó, que no va dirigit
a ells i no els correspon.

Si ens endinsem en l’estudi que va realitzar el grup de recerca Jo-
venTIC, n’extraiem la idea clara que els joves fan servir la tecnologia
per relacionar-se. Arriba un moment en què l’infant-adolescent es
bolca en els canals digitals que té al seu abast per connectar amb els
col·legues, que, en el fons, són l’eix de la seva vida, i el videojoc es-
devé una excusa per relacionar-se i jugar amb els altres.

És aquesta «addicció» a la tecnologia, i no pas als jocs, el que des-
concerta molts pares i mares, i en aquest sentit el millor que cal fer és
adaptar-se a la situació. La tecnologia és el seu hàbitat i volem parlar
amb ells i elles? Doncs ho hem de fer a través dels canals que fan ser-
vir els joves amb missatges bidireccionals, fomentant la recepció de
propostes i donant-los veu. I per què d’aquesta manera? D’una
banda, perquè els adolescents, al llarg del temps (i això no és pas una
novetat), sempre han estat rebels i solen fugir de qualsevol imposició
dels adults, i de l’altra, perquè, com deia Federico Mayor Zaragoza, el
segle XXI és el segle de les persones on tothom pot parlar i dir la seva
i qualsevol aportació és important.

Qui posa les regles del joc? ja és un projecte amb vida pròpia.
Aquests dos anys de camí ens han donat prou informació per saber
encarrilar les accions que hem de dur a terme, i tenim molt clar que
aquestes són de dos tipus: d’una banda, hem de continuar donant
suport informatiu a les famílies amb una dinàmica que funciona de
tallers, conferències i suports informatius, i d’una altra, començar a
obrir els canals de diàleg amb els joves parlant sempre en el seu ma-
teix llenguatge i amb els seus mitjans.

Us convidem a entrar al nostre web per informar-vos i deixar-nos
els vostres comentaris, propostes i suggeriments.

M. José Pedragosa
Coordinadora del projecte «Qui posa les regles del joc?»

e

www.bcn.cat/reglesdeljoc2i
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«El que més desconcerta a molts
pares i mares és l’addicció a la tecnologia
i no pas als jocs.»



L es anàlisis dels resultats apunten a la
consolidació de corrents d’opinió cla-
rament progressistes entorn de l’or-
ganització i regulació de les relacions

personals i familiars, un progressisme que
emana del denominat centre social (sectors
joves, progressistes, universitaris) i impregna
la resta dels grups socials. En canvi, en altres
aspectes prevalen valors mixtos que combi-
nen el materialisme, manifestat sobretot en
una enorme preocupació per la seguretat a
tots els nivells, i un postmaterialisme expres-
sat en una creixent afirmació de la voluntat
d’emancipació i autoexpressió, en la preocu-
pació pel medi ambient o en la defensa dels
drets socials.

El progressisme ideològic es troba àmplia-
ment estès entre els barcelonins i les barce-
lonines i contribueix de forma determinant a
bastir el discurs social dominant. Entre la jo-
ventut, la tendència és més acusada i els va-
lors postmaterialistes d’autorealització s’im-
posen clarament als de la tradició o la
conformitat i es consolida la tendència a la
individualització.

Els joves de Barcelona se senten lliures de
decidir en els àmbits de la seva vida privada i
reivindiquen aquesta capacitat per a ells i
per als altres, en un context de permissivitat
moral en què es dilueixen els filtres restric-
tius imposats per la religió, la política o la fa-
mília. Els individus reivindiquen llur autono-
mia per desenvolupar normes i valors propis,
que cada cop s’orienten menys en funció
d’instàncies institucionals i més cap a l’auto-
realització i la recerca de la felicitat personal.
Així, i pel que fa a l’àmbit de les relacions

personals, creix la tolerància cap a les noves
formes de família, la maternitat en solitari o
la convivència sense vincles legals.

La segona conclusió de l’estudi és que,
paral·lelament a l’increment dels valors d’e-
mancipació, es produeix una represa dels
valors materialistes. La hipòtesi de treball és
que l’increment —objectiu o subjectiu— de
la inseguretat personal i econòmica que té
lloc en els països més desenvolupats i amb
cotes més altes de llibertats està conduint a
un canvi en el sistema de valors que posa
l’èmfasi, precisament, en la demanda de se-
guretat: al mateix temps que els individus
reclamen amb força el dret a decidir sobre
aspectes molt diversos de la seva vida —for-
mar o no una família, constituir o trencar pa-
relles, decidir l’orientació sexual, el nombre
de fills o fins i tot el moment de la mort—,
també comencen a exigir més seguretat a
dos nivells: seguretat econòmica a l’empara
de l’estat del benestar i seguretat personal a
les forces encarregades de garantir l’ordre.

En aquest context, els joves posen més
èmfasi en la reivindicació de la llibertat per-
sonal i de la seguretat econòmica i se senten
menys vulnerables que la resta de la pobla-
ció a la inseguretat física. Prioritzen fites
adreçades a la garantia de la seguretat de les
condicions de vida com a objectius societals,
i així, entre els binomis proposats, es conso-
liden com a valors dominants la seguretat
ciutadana —menys, però, que entre el con-
junt dels seus conciutadans— i les presta-
cions de l’estat del benestar, però també
emergeixen amb força —clarament amb
més força que entre les persones de més

edat— els valors de la llibertat d’expressió i
de la preservació del medi ambient.

Els joves, susceptibles més que cap altre
col·lectiu al context d’incertesa vigent, parti-
cipen igual que la resta de la societat del des-
crèdit creixent de les institucions col·lectives.

Paral·lelament a la desconfiança vers les
institucions establertes, observem una àm-
plia simpatia cap els moviments socials que
abanderen valors consensuats.

Prop de vuit de cada deu joves declaren
obertament sentir simpatia per moviments de
caire ecologista, en contra del racisme, de su-
port a immigrants, d’ajuda humanitària i anti-
taurins. Més polèmics resulten els moviments
feministes, els de gais i lesbianes i els antiglo-
balitzadors, que tenen el suport de la meitat
aproximadament dels joves, i els d’okupes,
que tenen el suport d’una tercera part.

En conclusió, la joventut de Barcelona pre-
senta un diagnòstic clar de declivi dels valors
materialistes quant a la ruptura amb les nor-
mes societals i el reforç intens de valors vincu-
lats a l’autoexpressió i la llibertat, però al ma-
teix temps està impregnada d’una sensació
d’incertesa que la mena a privilegiar la segure-
tat per damunt d’altres objectius. D’altra
banda, el declivi de l’autoritat jeràrquica —tret
característic de les societats postmaterialis-
tes— no va acompanyat d’una major voluntat
participativa, però sí de la simpatia cap a mo-
viments socials que defensen valors com la so-
lidaritat o la defensa del medi ambient.

Marta Isach
Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació
Ajuntament de Barcelona

e
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En el marc de la relació entre educació i societat que estem repassant en aquest número de la revista, arriba
el moment d’aportar dades. Així, hem volgut oferir-vos una radiografia dels joves de quinze a trenta-cinc
anys de Barcelona i, principalment, dels seus valors relacionats amb qüestions ideològiques, ètiques o
d’actitud. Aquestes són les dades que més ens han interessat de l’Enquesta de Valors Socials que realitza
la Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

Progressisme i
postmaterialisme
L’anàlisi dels joves barcelonins segons l’enquesta
de valors socials
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Taula 1 Em sembla bé:

1. Que una dona decideixi tenir un fill sense
tenir parella:

2. Que una parella de lesbianes tingui o
adopti un fill:

80,6
72,4

83,3 84,1

62,8
71,1 69,6 67,4

3. Que una parella d’homosexuals (homes)
adopti un fill:

61,3
71,1 69,6 66,2

Taula 2 Quin dels aspectes següents considera més important per a un país?

Taula 3 Les institucions següents li ofereixen molta o bastant confiança:

Total

De 15 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 34 anys

La família

La universitat

Les ONG

La policia

La Generalitat

L’Ajuntament

Els tribunals de Justícia

El Govern de l’Estat

L’exèrcit

La premsa

La monarquia

Els bancs i caixes

L’església

La televisió

Els sindicats

Els partits polítics

Total

96,3

92,0

65,6

56,9

47,3

47,1

43,1

42,3

38,7

35,3

30,7

28,7

25,2

24,5

21,3

12,4

97,4

94,7

68,4

52,6

57,9

57,9

52,6

44,7

31,6

36,8

18,4

39,5

18,4

39,5

21,1

10,5

98,0

86,3

54,9

49,0

51,0

56,9

45,1

37,3

31,4

39,2

25,5

33,3

17,6

33,3

19,6

15,7

95,3

87,7

63,7

52,0

39,2

40,4

43,9

35,1

28,1

31,6

19,3

28,7

20,5

21,1

21,6

8,8

De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 34 anys

Avançar cap una societat més humana

La lluita contra la delinqüència

Avançar cap una societat on les idees
comptin més que els diners

Mantenir un alt nivell de creixement
econòmic

NS-NC

Total

79,8

46,2

37,8

32,5

0,5

63,2

57,9

40,8

36,8

0,0

77,5

44,1

45,1

32,4

0,0

79,4

40,6

44,7

30,9

0,6

De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 34 anys

DADES TÈCNIQUES DE L’ENQUESTA: El treball de camp de l’enquesta es va dur a terme entre el 16 de novembre i el 21 de desembre de 2006 i es van fer 1.500 entrevistes presencials a les llars, tria-
des aleatòriament entre la població barcelonina entre quinze i setanta-nou anys en funció de quotes de sexe, edat, districte i nacionalitat. Per a més informació: misach@bcn.cat



E l Pla d’acció 2008-2011 recull l’experiència acumulada en la
fase anterior (2004-2007) i les propostes del procés participa-
tiu realitzat entre les VII i les VIII Jornades del PEC de Barcelo-
na. En concret, a partir de:

• L’actualització del diagnòstic de l’any 2003.
• Les propostes de les vuit comissions i l’avaluació dels projectes por-

tats a terme en el Pla d’acció 2004-2007.
• La determinació dels objectius per a aquesta nova etapa expressats

a la declaració «El compromís ciutadà per una educació al servei de
la cohesió social», aprovada al Plenari de març de 2007.

• Les propostes dels cinc grups de treball preparatoris i la tasca realit-
zada a les VIII Jornades «Educació en xarxa», de novembre de 2007.

• L’actiu que signifiquen les quasi dues-centes institucions i entitats
ciutadanes compromeses amb el PEC de Barcelona, que han fet
seus els objectius de l’esmentada declaració.

La declaració té els objectius següents:
• Desenvolupar projectes integrals d’educació en xarxa amb les aporta-

cions de les famílies, les escoles, les entitats culturals, les associacions i
les empreses educatives, el món del treball i els mitjans de comunicació.

• Articular projectes educatius de proximitat amb un gran projecte
col·lectiu que comparteixi tota la ciutat.

• Aconseguir l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats educatives per a
tothom.

• Augmentar la capacitat de les institucions educatives formals i no
formals per educar en la diversitat.

• Continuar educant per a la ciutadania inclusiva i solidària.
En el Plenari es van presentar els onze projectes estratègics que formen
inicialment el nou Pla d’acció, al qual s’aniran incorporant progressiva-
ment altres projectes i accions educatives ciutadanes liderats per les ins-
titucions i entitats del PEC de Barcelona.

Oficina Tècnica del PEC

e
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La xarxa educativa de Barcelona ha presentat el Pla d’acció 2008-2011 del Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), que concreta la vinculació de les entitats ciutadanes i l’Administració amb la declaració «El com-
promís ciutadà per una educació al servei de la cohesió social». El Plenari del PEC, convocat pel seu Con-
sell Directiu, es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de febrer passat, i va comp-
tar amb la participació de moltes institucions i entitats de la ciutat compromeses amb l’educació.

EL PLENARI DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
CONCRETA EL SEU PLA D’ACCIÓ (2008-2011)

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA

Àmbits i projectes estratègics. Pla d’acció 2008-2011

Ciutadania i convivència

La participació dels estudiants com a projecte educatiu i social
Consell Escolar Municipal de Barcelona i Consell de la Joventut de Barcelona

Promoció de l’associacionisme educatiu
Consell de la Joventut de Barcelona

Temps de barri, temps educatiu compartit
Regidoria d’Usos del Temps, Fundació Jaume Bofill i Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona

Diversitat i igualtat d’oportunitats

Biblioteques escolars
Comissió Lectura Pública i Educació (Consorci de Biblioteques de Barcelona) i Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Cultura del treball
Fundació Barcelona Formació Professional

Èxit escolar per a tothom
Consorci d’Educació de Barcelona

Educació compartida

Cultura jove
Institut de Cultura de Barcelona

Formació de famílies
Consell Escolar Municipal de Barcelona, Consells Escolars Municipals de Districte i
Federacions d’Associacions de Mares i Pares

Les xarxes d’atenció a la petita infància
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

Pla estratègic d’educació de districte
Districte de Sant Martí i Consell Escolar Municipal de Sant Martí

Projectes integrals d’educació de Barcelona
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/educacio/pec2i
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N osaltres som representants dels i les alumnes al Consell
Escolar Municipal i parlarem per expressar la nostra opinió
sobre l’educació a la ciutat de Barcelona.

En primer lloc, volem remarcar la importància de l’educació com a
màxim mecanisme per al creixement i desenvolupament de totes les
persones així com dels seus projectes vitals. És per això que un ele-
ment clau de l’educació és la participació. La participació de tota la
comunitat educativa: dels pares i mares, del professorat i, especial-
ment, dels i les alumnes. L’educació la construïm entre tots, tots for-
mem part d’un mateix projecte. Tenim la necessitat de generar i fo-
mentar els espais necessaris per fer realitat aquesta participació de
la comunitat educativa. I l’hem de fer realitat perquè cada sector pot
aportar moltes coses als altres i, en definitiva, als centres educatius.

Actualment, a la ciutat de Barcelona, els alumnes tenim represen-
tació als consells escolars de centre, als de districte i al de ciutat.
Però encara tenim molt camí per recórrer per acostar tots aquests
espais a la realitat dels centres educatius i el seu alumnat, ja que
són una escola de valors que ajuden a formar futurs ciutadans ac-
tius, crítics i compromesos, sense els quals no pot funcionar una
societat democràtica i cohesionada.

Pel que fa a la declaració del PEC «El compromís ciutadà per una
educació al servei de la cohesió social», volem destacar el tercer ob-
jectiu: l’educació com a responsabilitat compartida. Entenem que l’e-
ducació és una responsabilitat social compartida, on la ciutat juga un
paper central com a agent educador, que ofereix oportunitats alhora
que rep les inquietuds de tots els infants i joves. Com ja hem dit, tots
formem part d’un mateix projecte que hem de desenvolupar amb la
complicitat i l’ajuda de tots els actors de la ciutat, part activa d’aquest
projecte.

També volem remarcar el cinquè punt, referent als valors demo-
cràtics com a base de la convivència. Així, en aquest procés de for-
mació de ciutadans actius, involucrats en el seu entorn, els i les
alumnes ens volem coresponsabilitzar. Els valors democràtics, de
convivència i de respecte, s’han d’exercir i promoure a l’escola i, per
tant, a la ciutat.

És per això que demanem aquí la complicitat de la comunitat
educativa de la ciutat. Entre tots construïm, i hem de seguir cons-
truint, aquest procés educatiu, i a la vegada que us demanem la
vostra complicitat, us oferim la nostra col·laboració per continuar
fent de Barcelona la ciutat educadora.

MOLT CAMÍ PER RECÓRRER
Comunicat de Victor Albert i Manel Atserias, representants de l’alumnat a la permanent del Consell Escolar Municipal de Barcelona,
al Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona.

Comissió delegada

NIVELL DE CONSULTA
I DECISIÓ

NIVELL DE COORDINACIÓ

NIVELL D’ELABORACIÓ

NIVELL D’ACCIÓ
Projectes Estratègics (PE)

i Projectes i Accions
Educatives Ciutadanes

Consell directiu

Projectes i accions educatives ciutadanes

Estructura del Projecte Educatiu de Ciutat. Pla d’acció 2008-2011

Àmbit ciutadania
i convivència

Àmbit diversitat i
igualtat d’oportunitats

Àmbit educació
compartida

Comissió tècnica
de seguiment

Oficina tècnica
del PEC

PE PE PE PE PE PE PE PE

Construïm la
xarxa educativa

de la ciutat

Fòrum
educació valors

Fòrum
èxit escolar

Fòrum
educació lleure

Fòrum
educació inmigració
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L a volta al món amb vaixell no podia
passar desapercebuda per a uns
nois i noies de cinquè de primària.
Estava segura que els apassionaria.

Així que no vaig dubtar ni un instant a
atendre la petició que ens va arribar des
del Consorci El Far, la institució que havia
elaborat el programa educatiu de la Barce-
lona World Race.

Res millor que el seguiment d’uns vaixells
perduts pels oceans per enganxar els nois i
noies davant de l’ordinador. Aprendrien els
noms de països i ciutats que, segurament,
no havien sentit mai. I descobririen que al
mar hi ha espècies amenaçades. Tot això i
molt més s’ha complert des que l’11 de no-
vembre de 2007 es va iniciar la Barcelona
World Race.

Era emocionant veure com arribaven cada
matí a l’escola i que el primer que buscaven
era comprovar a on es trobava el vaixell que

seguia cada grup. Agafaven les agulles que
identificaven el seu vaixell i les situaven en el
mapa que hi havia als passadissos de l’escola
i que servia perquè tot el centre també esti-
gués assabentat de la cursa.

El programa educatiu de la cursa era molt
participatiu i també molt transversal. S’havia
de seguir una gimcana, i l’alumnat va tenir

l’oportunitat de fer de periodistes i també de
mostrar els seus dots per al dibuix. Així, un
dels nostres alumnes va aconseguir ser un
dels guanyadors del concurs de dibuix, amb
una obra que es va passejar per tot el món,
ja que va acompanyar els tripulants del vai-
xell Mutua Madrileña.

Un dels principals elements del programa
educatiu de la Barcelona World Race ha es-
tat la gimcana, l’objectiu final de la qual és
l’elaboració d’un quadern de bitàcola, que
finalment ha rebut el reconeixement de l’or-
ganització. La gimcana Barcelona World
Race proposava implicar els centres educa-
tius en el seguiment de l’esdeveniment a
partir dels missatges-prova que els regatistes
feien arribar setmanalment a la web oficial
de la regata.

Entre les activitats que proposava la gim-
cana a l’aula hi havia el seguiment de cada
vaixell que participava a la cursa. Els nois i

Va ser entrar a la mediateca del CEIP municipal Pau Vila, del districte de Sants-Montjuïc, i descobrir, rà-
pidament, que els nois i noies de cinquè estaven abstrets davant els ordinadors. Uns nois miraven a on
es trobava el seu vaixell preferit, una noia buscava informació sobre els dofins i una altra mirava a quin
país del món acabava la pròxima etapa. La Barcelona World Race ha estat una experiència educativa i
també vital. I això, ho han mostrat en el quadern de bitàcola, que ha rebut el reconeixement de l’orga-
nització de la cursa.

EL CEIP MUNICIPAL PAU VILA OBTÉ EL
RECONEIXEMENT DE LA BARCELONA WORLD RACE

«Era emocionant veure com

el primer que fèien al

matí era comprovar a on es

trobava el vaixell.»

QUADERN
DE
BITÀCOLA
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noies s’havien de connectar setmanalment
a la web de la regata per rebre un mis-
satge-prova. Cada dimecres, una de les pa-
relles de regatistes proposava la resolució
de tres proves, cada una relacionada amb
els continguts que es treballen a cada bloc
temàtic. Havien de recollir en el quadern de
bitàcola les dades generals de la cursa i la
informació referent al nom del vaixell, la
porta, el dia, l’hora, el posicionament, les
condicions meteorològiques, la configura-
ció vèlica, etc. Així mateix, calia afegir-hi
comentaris, fotos, retalls de premsa, etc., i
situar el vaixell escollit al mapa segons la
seva posició.

El programa educatiu de la Barcelona
World Race també va elaborar unes fitxes
temàtiques que servien per treballar aspec-
tes tan diversos com el planeta aigua (per-
metia conèixer el medi on es desenvolupava
la regata i com repercutia en la navegació);
l’ésser humà (que apropava la relació que ha
tingut històricament l’ésser humà amb el

mar des del punt de vista social, econòmic i
cultural i també aprofundia en la vivència
dels navegants durant la regata); i la nave-
gació (conceptes bàsics i ús de les noves tec-
nologies a la navegació de vela).

La Barcelona World Race ha estat una gran
experiència per al nostre alumnat i un gran
exemple d’interacció entre un esdeveniment
esportiu i un centre escolar.

A més de seguir el programa educatiu de la
cursa, es van establir activitats paral·leles, com
ara visites a exposicions relacionades amb el
món del mar. Tota una riquesa que s’ha con-
cretat en activitats tan diverses com la utilitza-
ció de les noves tecnologies, fer dibuixos, la
cerca d’informació sobre temes relacionats
amb el coneixement del medi natural i social,
el treball amb la llengua anglesa i la capacitat
de resumir, l’elaboració de preguntes, notícies,
textos o l’adquisició de coneixements sobre la
cartografia.

Com deia a l’inici de l’article, els nois i
noies arribaven a l’aula amb tota la il·lusió
per saber on era el seu vaixell i han viatjat a
llocs nous, han conegut nous animals, han
après nous vents...

Àngela Brillas i Gironès
Mestra de 5è del CEIP municipal Pau Vila

e

«Un alumne va ser un dels

guanyadors del concurs

de dibuix, amb una obra que

es va passejar per tot el món.»

www.barcelonaworldrace.com2i

>>Dibuix d’Arnau Ruiz, alumne de cinquè del CEIP Pau Vila.

www.consorcielfar.org2i

EL VALOR EDUCATIU
DE LA BARCELONA
WORLD RACE

D es que la Barcelona World
Race es va posar en marxa
l’11 de novembre passat, més

d’un miler d’alumnes de primària i se-
cundària van poder seguir la regata.
Mitjançant el missatge setmanal que
enviaven els regatistes al web oficial,
aquests no solament els explicaven el
seu dia a dia a bord, sinó que, a més,
els feien arribar les seves impres-
sions, les seves vivències, els seus
valors...

I és que la pràctica de la vela a
qualsevol nivell sempre ha tingut as-
sociada una gran càrrega educativa.
D’una banda, requereix posseir un
gran coneixement d’un mateix i dels
propis límits. Si, a més, es navega
amb tripulació, cal tenir plena con-
fiança en el company i establir un bon
treball en equip per tal d’afrontar si-
tuacions, sovint extremes.

En general, són persones molt pre-
parades físicament i amb molta capa-
citat de resistència davant els proble-
mes, alhora que compten amb
coneixements molt amplis.

Els alumnes han pogut realitzar el
quadern de bitàcola dels vaixells par-
ticipants, els millors dels quals han
estat entregats als mateixos regatistes
i premiats amb un bateig de mar a
bord de la goleta Far Barcelona. Uns
dels criteris que s’han tingut en
compte per seleccionar-los han estat
l’esforç, la implicació del grup i el tre-
ball en equip, valors també molt pre-
sents en l’esport de la vela oceànica.

La gran acceptació que aquesta ini-
ciativa ha tingut entre la comunitat
educativa fa que la propera edició de
la Barcelona World Race, que comen-
çarà el proper 31 de desembre del
2010, ja tingui present una nova ver-
sió d’aquest programa educatiu.

AAnnaa VViiccoo
Programes educatius
Consorci El Far
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llibresllibresllibres
Tantàgora ha fet una feina excel·lent. A la col·lecció «La guerra dels
grans» han sortit dos llibres, de moment, i ens diuen que en sortiran
dos més. Tant ve de gust comentar-ne l’un com l’altre, però avui ho
farem sobre Fill de rojo. És difícil de dir a quina edat va adreçat per-
què admet tantes lectures possibles que això engrandeix el públic.

El primer aspecte que ens agrada ressaltar és la il·lustració que ha fet
Ignasi Blanch. Les guardes ens donen una informació extraordinària. La
primera, l’escola de la república; la segona, l’escola del franquisme. Els
elements de distribució de l’espai, els colors, l’actitud del mestre, les
il·lustracions de les parets, tot això i una munió més de petits detalls
molt interessants d’anar mirant i remirant ens ajuden a fer-nos una idea
del que era l’escola d’abans de la guerra i del que va ser després.

L’autor, Joan Portell, ens porta de la mà en aquesta història de ven-
çuts explicada a través de l’avi que a instàncies del nét va rememorant
com havia estat la seva infància. A casa no se n’havia parlat. El silenci,
l’emmudiment, la por van fer estralls... tocava callar i prou. És amb el
nét que es normalitzen uns fets d’una trascendència brutal per a la vida
de les persones i de la societat catalana en particular.

És ben interessant que els infants i joves puguin comparar aquesta
vida de petit de l’avi amb la que viuen avui els lectors i lectores. Al-
hora, des de la mirada dels grans es fa palès la duresa de les guerres
civils, la del 36 i tantes altres que hi ha a molts indrets del planeta. To-
tes les guerres són cruentes i salvatges, però aquestes més i més. Una
bona història, ben explicada, ben documentada, ben reeïxida en el
llenguatge i, sobretot, amb un ventall de lectures possibles molt gran.

Roser Colomer

Fill de rojo
Joan Portell i Ignasi Blanch (il·lustracions)
Tantàgora, 2007

Es tracta d’una pàgina web destinada tant a joves com a professio-
nals de l’educació que pretén ser un espai obert i interactiu sobre la
resolució de conflictes. La Mediateca dels conflictes és un espai
interactiu de recursos, un espai de trobada per a la reflexió i l’inter-
canvi de propostes d’acció. La pàgina ha estat creada amb el suport
de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i el De-
partament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. El
seu objectiu principal és esdevenir un recurs útil i dinàmic per treba-
llar la resolució de conflictes a l’escola, a l’institut o fins i tot a casa.

Mediatk dels conflictes
www.mediatk.cat

A questa frase de Frankenstein hagués pogut ser dita
per molts dels alumnes de l’ESO d’aquests que en
diem, eufemísticament, disruptius. És a dir, aquells
alumnes que amb un mal comportament de baixa

intensitat, al principi, acaben sent víctimes de la maquinària
inexorable dels reglaments de règim intern dels centres. Primer
amb les famoses cartes de notificació als pares, per tant també
bronca a casa, amb la reiteració d’expulsions normatives fins aca-
bar, definitivament tip i cuit de tanta pressió, amb la pròpia auto-
expulsió i, conseqüentment, amb l’abandonament dels estudis.

Per sort i amb molt d’esforç per part del professorat de se-
cundària aquestes situacions es van reconduint, però encara
queda un reducte prou sòlid que són capaços de dir, com vaig
sentir fa poc en un institut: «Yo sólo estoy aquí para dar mate-
máticas». I és evident que no. Crec que un professor o qualse-
vol docent primer està per tutoritzar els nois i les noies, fer-los
l’acompanyament en el seu creixement personal. Com és pos-
sible que un professor no sàpiga, de vegades, ni el nom dels
seus alumnes? Com ho viuen aquests? Doncs que no importen
gens a ningú en un moment crític de construcció de la perso-
nalitat, l’adolescència, que ni ells mateixos saben què són, què
volen ni on acabaran.

D’altra banda, i en segon lloc, qualsevol professor està per
ensenyar llengua, i no només a Catalunya on la pròpia del país
està en una situació prou crítica (recordem les enquestes apare-
gudes fa poc on es reflectia que el català no era ni de bon tros
la llengua més utilitzada a secundària), sinó que en la transmis-
sió de qualsevol matèria el llenguatge específic d’aquesta és un
valor afegit per ajudar el jove a explicar aquest món on està im-
mers, que no l’entén, no l’escolta i el margina.

Però no oblidem les matemàtiques, que són tan importants
com els altres dos aspectes expressats anteriorment. Però qui
és capaç d’escoltar sis conferències d’una hora cada una, se-
guides sense parar i de temes diferents en un matí, i dues més
a la tarda i amb l’exigència de repassar-les i aprendre-les, d’a-
cord amb les manies i exigències diferents de cada professor,
durant dues o tres hores més a casa? Un adult segur que no.
Per què un jove sí?, que a més li exigim que faci esport o mú-
sica, per posar dos exemples clàssics d’extraescolars. No està
abocat aquest sistema al fracàs quan l’agent principal de l’edu-
cació, el protagonista, que és l’alumne, ha de tenir un rol abso-
lutament passiu en una època de la vida tan de moviment inte-
rior com exterior? En un moment de la vida que s’obren els ulls
a aquesta, que el món es presenta com un ram de flors ple
d’oferiments, com no s’ha de sentir desgraciat el nostre adoles-
cent? I com no s’ha de rebel·lar.

Finalment, les meves excuses a la immensa majoria de pro-
fessors de matemàtiques per haver fet servir una de les poques
ovelles negres del seu col·lectiu on la immensa majoria estan
per la feina ben feta, de manera completa i en el compromís
amb els seus alumnes.

Claudi Fuster i Sobrepere

LA COLUMNA
«Sóc dolent perquè sóc desgraciat»
Frankenstein
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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

L’informem que les seves dades de caràcter personal s’incorporaran en un fitxer automatitzat, Mailing d’Educació, del qual és titular l’Institut d’Educació de l’Ajuntament
de Barcelona. Les dades que ens faciliti es poden utilitzar per a trameses de l’Institut d’Educació dels temes que ens heu indicat. Finalment l’informem que podreu exercitar
en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al
Registre de l’Institut d’Educació: Pl. Espanya, 5, 08014 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Drets. Autoritzo 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:

Butlleta de subscripció gratuïta

✄

llibresllibres
L’Emili Teixidor ja fa molt temps que té coses a dir ben
interessants sobre el procés inquietant de fer lectors i lec-
tores. En les seves opinions hi ha sobretot un home que
disfruta llegint i que a ell els llibres li serveixen per viure
altres vides, per emocionar-lo i per acompanyar-lo. En
molts moments pot semblar que és igual que es llegeixi o
no i, és cert, s’ha de llegir el que es vol i perquè es vol. On
és imprescindible actuar amb llibertat és en la lectura.

Ell recorda que a la seva escola es llegia en veu alta una
estona cada dia i es deixaven espais per llegir. És bo prac-
ticar unes determinades rutines per afavorir, només afa-
vorir, alguns hàbits. Tot aprenentatge requereix d’unes
condicions i aquest és ben senzill.

Sovint des de la docència s’adopten actituds potser
paternalistes i el nostre alumnat o els nostres fills i filles ens
han de veure a nosaltres interessats, de veritat, per la lec-
tura. No cal fingir i no es pot, ens veuen, ho endevinen.
En Teixidor es pregunta, potser la lectura hauria de ser una

activitat prohibida? Un altre mite que desmunta i amb una
ironia molt remarcable és amb el fet que la lectura ha d’a-
gradar tothom. Tant se val. A la vida hi ha moltes coses
que ens poden agradar i cadascú ha de trobar les seves.

Llegir requereix esforç. No és un automatisme. Hi ha
moltes accions en joc. Escoltant llegir els podem facilitar la
lectura. Aquesta tasca ha de venir acompanyada d’un
ambient de calidesa, d’expectació, de commoció. Fer de
mestre és un ofici. Vodríem acabar amb unes paraules de
l’autor que resumeix i compendia moltes de les reflexions
que hi exposa: «El fracàs de la cultura ve quan necessitem
coses que ens omplin de sentit, en lloc de ser capaços
nosaltres mateixos d’omplir de sentit les coses. Però això
últim requereix temps, educació i consens social. Per con-
solidar una institució cultural i un fons de biblioteca impor-
tant, també calen temps, educació i consens social».

Roser Colomer

La lectura i la vida
Emili Teixidor
Columna, 2007
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