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L' AUGMENT DE 
L'OFERTA TELEVISIVA 

Volem dedicar aquesta nota editorial a una qüestió molt d'actualitat en aquests dies: el que 
s'anomena en els titulars de tola mena de mitjans de comunicació ccl'augment de !'oferta te
levisiva .. , ésa dir, el funcionament deis nous canals privats de T.V., gairebé a l'abast de tothom. 

Teóricament aquest augment de !'oferta, i per tant de la pluralitat informativa, hauria de fer pu
jar la independencia, l'objectivitat i la qualitat de la informació. 

Potser encara és aviat per fer un judici acurat, pero, vista la programació i l'orientació deis 
nous canals, constatem que és molt semblant a la T.V. ja existen!. Es repeteixen i fins i tot s'aug
menten els concursos amb premis de diners i automóbils -la societat de l'exit i del diner fa
cil - amb hostesses quasi de «cabaret» o ccmusic hall .. , els esports professionals amb «espón
sors», telefilms i, com a maxim exponen! cultural, alguna pel·lícula interessant. Exemple, revi
san! tola la programació del dia 15-3-90 no hem trobat, tret d'Universitat Oberta i un progra
ma sobre elefants a 1/4 de 3 de la matinada, cap programa clarament educatiu. 

La feina de mestre i d'educador és difícil i complexa. La societat ha d'aconseguir, amb els 
seus mitjans de comunicació, crear un ambient favorable a l'educació en el sentit que recull 
el principi 7 de la Declaració Universal deis Drets de l'lnfant: ce ... que afavoreixi la seva cultura 
general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i 
el seu judici individual, el seu sentit de la responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre 
útil a la societat... ... 

1 creiem que aquesta veritable igualtat d'oportunitats en la informació l'ha de garantir una ve
ritable T.V. pública, independent deis grans grups de pressió económics i socials, participati
va, descentralitzada, sota el control democratic i social de tola la col·lectivitat, amb programes 
d'educació - dirigits per autentics pedagogs i mestres- informatius i formatius, com ja es fa 
una mica amb les qüestions de salut. 
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2 PRESENTA CIÓ 

Anna Agenjo 

D'un temps en~ i cada vegada amb més in
tensitat, els mi~ans de comunicació ens detecten 
amb notícies relacionades arnb problemes me
diambientals. Alguns ens resulten incomprensi
bles i inabastables, com el deteriorarnent de la 
capa de l'ozo o la pluja acida. Altres, els sentim 
i els patim més de prop, com els abocadors de re
sidus o les ccntrals nuclears. Tots plegats són con
seqüencia de les transforrnacions que l'home in
trodueix en el medí; hem corregut molt a l'hora 
de transformar-lo i molt poca l'hora de ser cons
cients d'aquestes transforrnacions. 

Els coneixements que els mestres podem tenir 
d'aquests fets són escassos a causa de la complexi
tat de molts d'ells, i aixo provoca un rebuig preví 
que impedeix treballar-los a l'escola. 

En aquest monogratic, hem preferit tractar 
aquells temes d'educació ambiental que ens són 

més assequibles i propers. AquelJs que abasten el 
nostre camp i que podem dominar a petita esca
la. Aquells que, com el reciclatge de residus o l'es
talvi d'aigua, ens perrneten relacionar el canvi 
d'babits arnb els resultats obtinguts i potenciar al
hora valors solidaris, tan escassos avui día. 

Fent aquesta opció, ens hem deixat molte~ re
tlexions al tinter, pero el camp de l'educació am
biental és encara jove i poc madur. Deixem, 
dones, la porta oberta per a futures col·labora
cions. 



MARC DE REFERENCIA: ' , 
HISTORIA 1 SITUACIO 
ACTUAL 

Manuel Cervera 

Des deis primers passos ... 

El terme educació ambiental és d' introducció 
recent al nostre país. Fa deu o dotze anys ningú 
no en parlava; no vol dir, pero, que ningú no en 
fes. A Catalunya hi ha hagut, en efecte, tota una 
tradició d'inquietud naturalística, de treball de 
camp, de consideració de 1' entom, que ve de molt 
lluny i que ha aconseguit resultats en alguns ca
sos memorables, com podría ser el tractament de 
les ciencies de la natura fet per Angeleta Ferrer 
a I'Institut EscoJa. 

Cenyint-nos a la historia més recent, hem con
vingut a considerar que el primer acte ·de <<l'era 
contemporfmia» de l'educació ambiental fou la 
creació de l'itinerari de natura del hose de Santi
ga, cosa que s'esdevingué l'any 1975 i que fou se
guida per una eclosió d'altres itineraris: fins l'any 
1983 se'n publicaren 39 a Catalunya. Els primers 
equipaments estables foren el Taller de Natura de 
Badalona (1976) i I'Escola de Natura de Can 
Lleonart, al Montseny (1977). D' instal·lacions si
milars, se'n posaren 19 en servei fins al mateix 
any 1983. Aquestes xifres ens donen la idea de 
comes dispara la creació d'instruments pera l'e
ducació ambiental: es pot considerar un autentic 
record i aixo sense citar altres cines com poden 

-ser publicacions, guíes de camp, exposicions, au
dio-visuals, jocs, püsters, etc. • 

Hi ha una cosa que cal recalcar: durant aquests 
primers anys, la gent que es dedicava -ens dedi
ciivem- a aquestes feines encara no parlavem 
d'educació ambiental. Es va partir, dones, d'un 
model teoric provisional, es va passar de seguida 
a l'acció (no tanmateix d'una manera irreflexiva) 
i al cap d'un temps ens adonarem que allo que 
feiem era educació ambiental. Personalment ce
lebro aquesta manera de fer i que l'elaboració 
teórica no tingués les característiques de disqui
sició especulativa, sinó de reflexió a partir de la 
feina feta. 

L'any 1980 s'organitza la Trobada de Respon
sables d'Escoles i ltineraris de Natura, que té un 
caracter semestral: aquí, i obviament en altres ins
tancies, es va parlant d'educació ambiental, ex-

• Pera una de.'iCripció i una anaJisi més acurades d'aquestes 
dades historiques, remetem el lector a la informació continguda 
en el número 116 de •Perspectiva Esoolan• (juny 87) dedicat al 
tema •Natura i Educació•. 1gualment pot ser útil consultar la 
cronologia i la resta del paragraf sobre educació de la 2a. edició 
de Natura, ús o abús? L/ibre B/anc de la Gestió de la Natura als 
Pafsos Catalans, Editorial Barcino, Barcelona 1989, pp. 541·547. 
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4 pressió que rapidament serveix per a unificar ter
mjnologia i apropar conceptes. 

... tins a la situació actual 

L 'evolució més recent 

L'article de R. Folch i M. Monge publica! al 
número 116 de «Perspectiva Escolar» considera 
que l' any 1983 marca un tombant decisiu en l'e
volució de l'educació ambiental al nostre país. Hi 
estem d'acord. És aquest any que es convoquen 
a Sitges les l Jornades d'Educació Ambiental de 
l'Estat espanyol i es publica !'obra L 'educacíó 
ambiental dins de la coJ.Jecció «Quadems d'Eco
logia Aplicada» de la Diputació de Barcelona. 

El gener del 1984 es crea la Societat Catalana 
d'Educació Ambiental, que és la instancia on des
emboquen les Trobades de Responsables abans 
esmentades, i la Societat Balear d'Educació Am
biental. Aquestes Societats, formades per perso
nes que d'una manera o altra treballen en educa
ció ambiental, esdevenen una plataforma per a 
l'intercanvi, el debat i la reflexió, coses que que
den reflectides en la revista «Educació Ambien
tal» que la Societat Catalana comen~a a publicar 
el 1987. 

És també a partir del curs 83-84 que s'observa 
un canvi notable en la creació de noves eines d'e
ducació ambiental. En efecte, d' itineraris tout 
court, se'n deixen practicament de fabricar i d'al
guns deis que hi havia se n'abandona l'ús. En can
vi creix espectaculannent el nombre de nous equi
paments, molts deis quals, val a dir-ho, inclouen 
itineraris pels seus voltants com a activitat peda
gógica habitual. 

Analisi a partir de 1' evolució deis recursos 

Treballarem a partir de la relació d'equipa
ments que publica la 2a. edició del Llibre Blanc 
de la Gestió de la Natura als Pai'sos Catalans, re
lació tancada a les darreries del 1988. D'alesho
res en~a hi ha hagut evidentment canvis, ja que 
la mobilitat en aquest camp és contínua, pero po
dem assegurar que són menys significatius que els 
prodults durant el període 1983-1987, cosa que 
donaría peu a parlar d'una certa estabilització de 
!'oferta, tot i que és massa aviat per treure con
clusions. 

Examinan!, dones, la llista del Llibre Blanc, tro
bem que al conjunt deis Pa"isos Catalans hi ha un 
total de 84 equipaments estables que es dediquen 
a l'educació ambiental de manera exclusiva o, en 
tot cas, primordial. Déu n'hi do si pensem que fa 
dotze anys no n'hi havia cap! D'aquests equipa
ments, 63 es troben al Principal i segons l'ens pro
motor es classifiquen de la manera següent: 34 
són públics (8 Generalitat, 10 Diputacions. 16 
Ajuntaments) i 29 són privats. 

Aquesta evolució deis recursos ens ajuda a in
terpretar l'evolució de l'educació ambiental i la 
seva penetració a !'escoJa. Cal dir, per comen~ar, 
que els itineraris van ser l'eina d'entrada i van ser 
una eina molt adequada. En un moment en que 
calia generar la necessitat de l'educació ambien
tal, en que aquesta no era una demanda social, l'i
tinerari presentava tot un seguit d'avantatges: era 
facil de crear, es podia fer en espais relativament 
propers a llocs molt habitats (una clapa de bosc 
o un rierol eren suficients ), un cop fets i/o sen ya-



litzats no requerien personal que hi treballés per
manentment; en definitiva una infrastructura mí
nima i un cost economic molt baix. tam de mun
tar com de seguir. 

En l'evolució cap a la substitució per equipa
ments estables hi remarcarem dos aspectes: en 
primer Uoc, un cert menyspreu des d'alguns sec
tors envers els itineraris, els quals es consideren 
una eina massa parcial, massa alllada; tot i no po
der subscriure aquest menyspreu, sí que és veri
tat que és molt diferent un recorregut d'unes ho
res per un indret, d'una estada en una escola de 
natura, convenientment condicionada: la immer
sió en el medi produeix efectes multiplicadors. 

L' altre aspecte segurament és encara més de
cisiu: per diversos motius, entre els quals no és 
pas poc important la practica deis itineraris, arri
ba un moment en que la necessitat d'educació 
ambiental ja és una demanda social. Ja abunden 
les escales que, a !'hora de plantejar-se la seva Ií
nja educativa, inclouen en el seu programa l'edu
cació ambiental. Potser encara com a activitat epi
sódica d'acostament a un medi poc habitual, més 
que no pas com un pla d' interes continuat pe! 
propi entom; pero, tant se val, la demanda hi és, 
i sovint <<alió» porta a «aixó». 

A partir d'aquí, els organismes públics comen
ceo a abocar-se a crear equipaments, la majoria 
deis quals els han instaJ.Iat en els Pares naturals 
que ells mateixos gestionen i que a hores d'ara 
disposen d'una oferta francament bona en alguns 
casos (Montseny, Collserola, Zona volcanica, Ai
guamolls, Delta de l' Ebre). Perla seva banda, la 
iniciativa privada veu la possiblitat de reeixll a 
muntar els propis equipaments. El perfil més ha
bitual d'aquesta iniciativa és el de persones pro
vinents del camp de I'ensenyament o del de les 
ciencies de la natura que s' agrupen, creen una 
cooperativa o un altre ens legal, compren o llo
guen una casa, cerquen suport economic de les 
institucions i aconsegueixen poder viure d'aques
ta feina. Res, tanmateix, per fer-se milionaris, és 
ciar. 

Les modificacions que sofreix l'empla~ament 

deis equipaments en relació als itineraris ens por
ta a reflexions similars. D'aquells 39 itineraris que 
s'havien creat en el període 1975-1983, el 64% 
eren a la regió 1, on, com és sabut, resideixen les 
2/3 parts de la població de Catalunya. Pel que fa 
als equipaments, i cenyint-nos a la !lista del Lli
bre Bltmc, podem fer una curiosa distribució deis 
63 que hi surten en tres ter~os exactes. Abans cal 

fer una previa: en qualsevol mapa climatic de Ca- 5 
talunya surt dibuixada una dorsal pluviometrica 
que arrenca del Pirineu Oriental, entre el Ripo-
lles i la Garrotxa, i continua per aquesta darrera 
comarca, el Collsacabra i les Guilleries fins al 
Montseny. Aquest clima origina una vegetació 
rica i exuberant, grans boscos i abundancia de l'e
lement faunístic. Dones bé, el primer ten; deis 
equipaments és situat just en aquesta zona. El se-
gon ter~ es troba a la periferia de Barcelona (re-
gió 1 i Garraf) i el darrer ter~ es reparteix per la 
resta de Catalunya. 

Podem, dones, reprendre el fil de l'argumen
tació: en el moment en que la demanda de l'edu
cació ambiental gairebé no existía, calia que l'ei
na estigués a prop deis llocs de maxima densitat 
humana a fi de crear la necessitat i fer-Ia facil 
d' exercir, calia en resum, acostar 1 'itineraria /'es
cola; en el moment en que la demanda ja existeix, 
se situen els equípaments en els llocs en principi 
més avantatjosos, ja que és l'escola qui s 'acosta a 
l'equipament. 

1 en el medi urba? 

Aixo ha reviscolat una vella polemica encara 
oberta: els nois i noies han de descobrir i experi
mentar l'entorn en medís que pera ells poden te
nir alguna cosa de «exotics», o en el seu medi ha
bitual. Potser com a resposta i com a camí de sor
tida van comen~ar a apareixer ofertes pedagogi
ques de descobriment del medi urba tenint pre
sent que són urbans un elevadíssim percentatge 
de consumidors d 'educació ambiental. Es pretén 
crear en el propi entorn habits d'observació, des
coberta i interpretació, tant pel valor que aixo té 
en ell mateix com perque predisposa millor a la 
descoberta d'altres medis menys afins, pero que 
-d'aixo ningú no en dubta- valla pena de co
neixer. 

Aquesta oferta a hores d'ara és for~ amplia: 
comen~nt per Barcelona, cal dir que l'Institut 
Municipal d' Educació propasa cada curs progra
mes continus d'educació ambiental; I'Institut 
d'Ecologia urbana ha publica! ja set títols de la 
col·lecció «Descobrir el Medí urba»; i altres arees 
municipals també han dut a terrne iniciatives en 
aquest camp (Joventut, Sanitat, Manteniment, 
Pares i Serveis, etc.). En un altre ordre de coses 
cal citar el Pare i el Museu Zoologic que han es
tat capdavanters en l'ús didactic de les seves ins-
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tal·lacions. cosa que avui fan la majoria de mu
seus de la ciutat. També hi ha ofertes degudes a 
la iniciativa privada. A d'alt res ciutats del Princi
pal s' han engegat igualment programes d'educa
ció ambiental en el propi medi; sense ia preten
sió de ser exhaustius, citarem com a molt valuo
sos els treballs duts a terme a Badalona, !'Hospi
talet, Girona. Manresa, Granollers, Tarragona, 
Terrassa, el Pral .... 

Altres recursos 

Hem parlat deis itineraris i deis equipaments 
perque han estat els dos instruments més u.suals 

i generalitzats. Pero n'hem disposat i en disposem 
de molts al tres. Podríem esmentar exposicions iti
nerants de gran ressonancia (El bosc és vida, Bar
celona funciona, L' Ecología, Seguim amb la 
vida ... ), o alguns jocs francament interessants com 
ara el Joc de 1' Aigua, del qual es parla en aques
ta mateixa revista; els recursos bibliografics, que 
comencen a ser importants, especialment pel que 
fa a material de camp i de consulta; els materials 
audio-visuals generats per diverses entitats, i per
meteu-me que faci referencia a la Fundació Roca 
Gales (el seu muntatge <<Els nostres hoscos» ha 
estat utilitzat més de mil vegades en el conjunt de 
les escales del país), etc. Finalment hauríem d'es-



mentar l'aparició cada cop més freqüent de la te
marica ambiental i d'aportacions educatives en els 
grans mitjans de comunicació: premsa, radio i te
levisió, i aquí és ineludible fer esment de la serie 
«Mediterrania» que amb els seus 50 capítols és la 
producció més ambiciosa de la historia de TV3. 

Algunes renexions per acabar 

Fins aquí la situació actual pe! que fa a oferta 
educativa, cosa que respon, poco molt, a l'enun
ciat de l'article. Potser direu: aixo és !'instrumen
tal, pero, i el contingut, i l'ús que se'n fa? Cal
dría dir d'entrada que una de les mancances més 
grans en aquest camp és la manca de censos, d'a
valuació de respostes o d'investigació sobre l'e
volució deis continguts. Hi ha persones i grups 
que han treballa! en aquesta línia. Hi ha equipa
ments que porten un control molt precís, altres 
que no tant. Pero el que no hi ha és algú que pu
gui dedicar-se a reunir-ho, sumar-ho, estudiar-ho, 
comparar-ho i treure'n les conclusions pertinents. 
Caldria que algun organisme (públic o amb su
port públic) s'hi dediqués de manera continuada 
-ja hem vist que l'evolució és permanent- pero 
per ara les gestions fetes, per exemple des de la 
mateixa Societat Catalana d'Educació Ambiental, 
no han tingut exit. 

Tanmateix, sobre l'ús deis equipaments i deis 
altres recursos sí que em veig en cor de dir algu
na cosa. Evidentment, es tracia d'impressions 
personals tretes a partir de dades parcials i de re
flexió sobre aquestes dades. 

En primer lloc, les escotes consumidores d'e
ducació ambiental són, en molts casos, les ma
teixes any rere any (una mena de clientela ftxa). 
Aixo és bo perque vol dir que !'oferta satisfa, pero 
també vol dir que costa fer nous clients, un cop 
ha arribat als que hi estaven més ben predispo
sats d' entrada. 

En segon !loe, cree que les ofertes que es fan 
des deis diversos equipaments són, en general, 
molt similars les unes amb les altres; hi ha un mo-

del inicial que, convenientment retocar i adaptat 7 
a cada indret, s' ha anat copiant i repetint a bas
tament. D'una banda, aixo vol dir que el model 
utilitzat funciona, i denota una certa humilitat pe! 
fet de donar per bo allo que han inventa! altres; 
em plau que la cosa hagi anat per aquí, i que ens 
haguem estalviat un genj a cada cantonada. Tan
mateix penso que la situació ésa hores d'ara prou 
madura perque comencem a fer més provatures, 
i assagem !'obertura de nous camins o l'experi
mentació d' altres propostes. 

Finalment, estic segur que l'educació ambien
tal té molt de futur, potser pel sol fet que té tan 
poc passat: dotze-quinze anys no són res. Duran! 
aquest temps n'hem anat fent o, millor dit, n' hem 
anal aprenent a fer i, la veritat, no ens ha sortit 
tan malament com aixo. D'altra banda, hem arri
bat a establir un marc de referencia prou ciar, un 
acord elemental que fa que la majoria, quan diem 
educació ambiental, diem el mateix, sabem que 
volem dir. Tanmateix el debat és obert, la practi
ca ha de millorar, el contingut ha d'evolucionar. 
1 el meu desig és que el camí no difereoo gaire 
del que hem seguit fins ara: anar fent, anar re
flexionan! sobre el que fem, tornar a fer, tornar 
a pensar. Aquest és, al cap i a la fi, un metode d' a
ven~ practic i d'ús comú. Tampoc no som tan ori
ginals! 



8 ESTALVIAR 
NO FA POBRE 

Ramon Folch i Guillén 

Arquímedes, si tenia un fulcre, es veia amb cor 
d'aixccar el món. L'enginy esdevingut palanca 
prcmonitzava, en la seva prospectiva intui"ció, !'e
norme capacita! que la humanitat acabaria de
mostrant a !'hora de transformar la rea li tat, a 
!'hora de modificar l'entorn. El dcscnvolupament 
científic i teenic, al cap d'uns quants segles, ha es
tal el fulcre simbólic de que s'ha valgut l'al~aprem 
del progrés per provocar la gran balan~ada. I el 
món, en efecte, ha esta! al~at, sollevat fins a alti
tuds marejadores, transforma! com ni el mateix 
Arquímedes no podia imaginar de la seva Siracu
sa estant. Així que l'home industrial ha trasbalsat 
-pro domo sua. naturalment- l'ordre ancestral 
de les coses, ha capgirat la realitat en un progres
sivament reeixit intent de fer-se-la venir bé. 

Les conseqüencies no desitjades del progrés 
que perseguim 

Aquesta fantastica transformació, benei"da. res
ponsable de moltíssimes millores en la nostra 
existencia quotidiana, ha tingut, aixo no obstant, 
una colla d'efectes secundaris negatius. Efectes 
mai no rccercats, pero no pas per aixo menys 
constatables. Efectes imprevisibles o bé perfecta-

ment previsibles conseqüencies d'actuacions im
previsores. La contaminació de les aigües o de 
l'atmosfera, el progrcssiu esgotament de certs re
cursos, la deterioració de molts paisatges es 
compten, potser, entre les més conegudes d'a
questes indesitjades contrarietats. Són fenomens 
enutjosos que podríem controlar millor cada nou 
dia que passa, si cns avinguéssim a determinades 
petites restriccions. Pero de poc temps en~a. per 
contra, han aparegut contratemps d'un rang prou 
superior, amenaces d'un ordre que no podíem ni 
imaginar. Atui"ts per la falconada, correm el risc 
de llen~ar la tovallola quan precisament ens fa 
potser més falta .... 

La premsa 'ens informa, en efecte, de les in
quietan~ proporcions que ha adquirit un espan
table foral d'ozó que es va fcnt més i més gros. 
Diaris i revistes no paren d'anunciar imminents 
ascensions termiques causades per l'efecte ano
mena! d'hivemacle. Presentadors i locutors pro
clamen, <tmb ve11s comprensiblement circumspcc
tes. que el clima canvia per moments i que el ni· 
vell del mar pot pujar en qüestió de mesos. Só1o 
notícies inquietants que es fan només suportables 
davant la seva aparcnt manca de base: de mo
ment, en efecte, no scmbla que passi res. 1 el cas 
és que sí que passa, i molt. 



L'afebliment de la capa atmosferica d'ozó o 
les modificacions en els balan~os termics de l'at
mosfera, amb els corresponenrs canvis climatics 
que aixo comporta, no són de cap manera bana
litats. És, en tot cas, la forma expositiva donada 
per molts mitjans de comunicació, més alarmista 
que alertadora, el que banalitza formalment 
aquests fenomens. Es tracta, ben al contrari, de 
qüestions molt serioses, potser massa serioses i 
inabordables per a l'home del carrer, fins i tot. 
Justament aquesta combinació de banalitat apa
ren! i alhora d'inabordabilitat practica és la cau
sa del desinteres amb que acaben essent mirades: 
l'afer és massa gros i, a sobre, no sembla del tot 
cert. L'home del carrer, en definitiva, passa d'o
zons i d'hivernacles. O bé, si és de mena pusil·la
nime, dóna per perduda la guerra i tendeix a 
baixar definitivament la tímida guardia personal 
que havia comen~at a adoptar: perdut per perdut, 
que escombri Rita. 

Així que, quan tot just comen~avem a corregir 
col·legiadament els moderats esguerros ambien
tals col·lectius, apareixen incerts nous motius 
d'inquietud superiors, prou grans per desanimar 
els correctors menuts, prou nebulosos per fer-nos 
perdre una fe encara massa incipient. La més 
avan~ada progressia ecologista, fascinada pel can
vi global i perles wagnerianes mutacions del pon
do! atmosferic, troba que preocupar-se avui dia 
per minúcies ambientals domestiques és perdre 
ben bé el temps. Sembla com si !'expectativa d'u-

na teatral catastrofe cósmin fos més seductora g 
que la real i efiea~ solució de la modesta come-
dia quotidiana. De manera que !'alerta per una 
existent, peró diferida, gran amena~a pot conver
tir-se en una enganyosa fui te en avant que acabi 
fent-nos ensopegar en els rebrecs de !'estora. Pot-
ser sí que ens espera un final numantí, pero no 
treu cap a res morir previament d'una grip mal 
tractada. 

De mica en mica s'omple la pica 

Som molts milions d'humans sobre la Terra, 
probablement massa milions fins i tot. Som tants, 
que l'efecte acumula! de la més insignifieant de 
les nostres aetuacions adquireix proporcions des
aforades. De fet, ben mira!, els aclaparadors pro
blemes atmosferics neixen de la suma laboriosa 
d'innombrables perites aportaeions individuals, 
d'incomptables innocents ruixades d'aparent
ment inofensius envases domestics plens de la
ques i colonies nebulitzades per CFC o altres in1-
pel·lents semblants, per exemple. Cap gran fuita 
industrial, en efecte, cap gran pervers abocament 
a l'engros, no ha engegat a l'atmosfera tots 
aquests milers de tones d'agents destructors de 
l'ozó. Els agents immediats del desastre, anonim 
de tan col·legiat, han estat els nostres ditets juga
ners fent tot de pssshhhh ... refrescants i brevíssims 
en platges i cambres de bany. No cal ara ajupir
se sota el pes d'una culpa altrament excusable, 
pero sí adonar-se de la for~a sumatoria que tenen 
les coses menudes suficientment reiterades. 

Caldria que ens esforcéssim per tal d'eliminar 
de la nostra conducta quotidiana els tics amb con
seqüencies ambientalment negatives. Som massa 
gent perque la suma de lotes aquestes menuden
cies resulti negligible, ho acabem prou de veure. 
La principal font energetica en el món occiden
tal, per exemple, avui per avui és l'estalvi. Esta bé 
desenvolupar les energies alternatives, sobretot si 
són ambientalment blanes, pero encara esta mi
llor moderar simplement el consum. Una part 
considerable de ]'energía que utilitzem es perd en 
els nostres sistemes inefiea~os o, encara pitjor, en 
els nostres circuits carregats de fu i tes. L' alllament 
termic de les nostres cases, posem per cas, sol ser 
rnolt deficient: finestres que no tanquen, portes 
que no ajusten, vidres i parets que no alllen ... En 
fer dissabte, no sempre buidem d'un cop i de 
pressa !'aire viciat de les eambres, sinó que sovint 
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les deixem mig obertes durant estona i estona, fins 
que les parets se'n refreden. Tot aixo té un cost 
dinerari, naturalment, pero sobretot té un cost 
ecologic, perque cada quilovat dissipat és aigua 
perduda als embassaments, és carbó o petroli ere
mal a les termiques, són arguments a favor de les 
nuclears. 

L' estalvi no evoca miseries, més aviat tendeix 
a evitar-les. No es tracta de dutxar-se amb aigua 
freda, sinó d'evitar l'aigua bullent: escaldar-se la 
pell no és propi de ríes, sinó d'estúpids. Com sen
tencia la dita, «del que es perd, ningú se n'apro
fita». Per aixo 1' estalvi energetic racional i siste
matic seria ecologicament més beneficiós que tots 
els discursos ecologistes del món plegats. Apagar 
els llums de les habitacions buides o bé opt:mit
zar el rendiment de les calefaccions no és gens 
enutjós, ni fa pobre. Fins i tot fa ric i no provoca 
cap m.ena d 'inccmoditat. 

Arnb l'aigua passa com amb !'energía, si fa no 
fa, especialment en els palsos en que és un bé més 
aviat escas. En el nostre país, per exemple. Una 
aixeta que degota perd facilment 200 ce cadü mi
out, és a dir més d'llitre cada hora: en un dia, 
aquell insignificant degoteig engega desguas avall 
quasi 30 litres d'aigua, ésa dir un metre cúbic al 

mes, 1 'aigua que be u i fa servir per cuinar una per
sona durant un anys sencer. Engegar una renta
dora o un rentaplats a mig omplir, deixar rajar 
l'aixeta mentre hom es renta les dents o inundar 
les plantes en comptes de regar-les són actituds 
gratultes que no aporten cap especial plaer, cap 
rnillora en la qualitat de vida. Actituds innecessa
rie.> i cares que, sumades amb milions d'altres de 
comparables, tenen un cost ecologic elevadíssim. 
No hem d'oblidar que per beure i cuinar consu
mim uns 3 litres diaris d' aigua per cap, pero que 
un rentaplats en gasta 250 cada cop! Admetem 
que és comode que un aparell et. renti la roba, 
pero siguem conscients que cada quatre rentades 
consumim un metre cúbic d' aigua: que la maqui
na estigui plena és el mínim exigible ... 

És obvi que agents socials altres que els indi
vidus aillats remeneo quantitats d'aigua o d'ener
gia molt més elevades que tot aixo. No es tracta 
d'ignorar aquest fet, prou conegut per tothom, 
sinó de subratllar aquells altres, les una per una 
modestes aportacions personals que, totes suma
des, pesen el que pesen. Que ningú no s'enganyi: 
els nostres petits personals contrafurs ambientals 
no són la xocolata del lloro, ni de bon tros. 1, a 
més, són la parcel-la concreta on tenim plena ca-



pacitat de correcció. En termes etjcs, és ben ciar 
que no hi tenim excusa. 

Actituds personals i educació ambiental 

En termes d'educació ambiental aquesta disci
plina personal de conducta és singularment il)1-
portart: comen~ar per un mateix sempre ha estat 
un bon principi pedagogic. No és únicament una 
qüestió de predicar amb l'exemple, és una gim
nAstica formativa que capacita el qui la practica 
per comprendre millor l'abast d'allo que predica. 
Una gimnastica que, en definitiva, el fa més com
prensiu i alhora més convincent. 

Pero hi ha més coses. Aquest sentit de prota
gonisme en el procés -no només en la denún
cia- condueix a la lúcida modestia que es des
pren de l'autocrítica. En efecte, és massa facil 
avui día atacar la societat industrial per les seves 

febleses ambientals. 8. tan facil - malaurada- 11 
ment amb tota la raó del món - que eb senti
ments maniqueus més elementals tcndcixen a 
desvetllar-se en el dcnunciant: davant d'uns do-
lents tan barroers, nosaltres devem ser molt bons 
pér forc;a. El coprotagonisme corrcsponsabilitza, 
i aixó és molt saludable. El coprotagonisme, en 
definitjva, contribueix poderosament a l'aparició 
d'una veritable opinió pública sobre el tema, és a 
dir a la conformació i assumpció d'un conjunt de 
principis per part d'un sector suficicntment signi
ficatiu de la població. Justament és aixo el que 
més ens cal, ara com ara: ens sobren opinions del 
públic, pero ens manca una autentica opinió pú
blica. Ens cal perque no hi ha cap forc;a més im
parable que el convenciment general decidit a ac-
tuar. 1 si no, que els ho preguntin a!s europeus de 
l'est. 

Barcelona, 13 de gener de !990 



12 ESCOLA 1 EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

Marina Mlr 

De pctita vaig anar a escota al Grup Escolar 
Ramon Llull, que era l'escola municipal del meu 
barrí, el Poblet. 

Aquell edifici imposant, bessó del Pc1 e Vila, 
tocant a 1' Are de Triomf. havia resistit la guerra 
incolume i tan ben plantat com va néixer, pero, 
pel que feia al seu funcionament, havia perdut 
tota la seva gracia i tot el seu vigor. 

És ciar que aixo no ho sabíem pas, aleshores, 
els infants. 

Gaudíem d'uns espais lliures i uns jardins mag
nífics i almenys aixo, a resultes de la bella arqui
tectura, sí que ho havíem heretat. 

Pel que feia al scu funcionament, que va ser 
modelic, com en tants altres grups, en epoca de 
la República i de la Mancomunitat, exponen! i 
exemple d'uns anys que van constituir una etapa 
d'or pera la nostra cultura. no en quedava, des
prés de la guerra, res. 

Doña Margarita, amb un carrec a Falange, 
n'ocupava la Direcció, i pel que fa a les mestres 
que hi havia (mestres-homes peral bloc deis nens, 
i d'aquests no en sabíem res), les recordo combo
nes dones que devien haver donat proves sufi
cients de principis religiosos i acatament al poder. 
En tinc constancia als quaderns que guardo curo
sament, tots ells farcits de rosaris, advocacions a 

la M are de Déu i de celebracions del 29 de gener. 
No ens n'adonavem, els pctits, sinó a través 

d'algun comentari que sentíem a casa, discret, i 
cree que hi érem felic;os (com hem tingut ocasió 
de comentar anys després) jugant a pleret, cantal 
a Missa i fent teatre. Pero pel que fa als coneixe
ments, anys malaguanyats, si no perduts, per a 
1' estímul del nostre inteJ.Iecte. 

1 així hauria estat, potser, definitivament de no 
ser per dues excepcions. Les que va m tenir la sort 
de tenir a la Sra. Maria Vila i a la Sra. Salvador, 
vam quedar immunitzades al virus de !'epoca que 
maldava per fer-nos religioses i honestes i vam 
poder accedir, a més, al plaer de pensar, de con
templar, de llegir molt i dibuixar amb rigor, d'a
prendre a buscar una explicació al que feiem i al 
que veiem. 

Elles dues totes soles salvaven una escoJa tan 
gran i ens van ensenyar bé, molt i de manera 
plaent. 

De la Sra. Vila vaig aprendre el gust d'estar a 
classe i treballar-hi i rumiar el que ens propasa
va, que sempre era molt senzill i molt ben pensat. 

Ja aleshores, 9-1 O anys, vaig decidir que seria 
mestra com ella, que s'ho passava tan bé ense
nyant. 

La Sra. Salvador era molt diferent; molt més 



freda, molt preparada inteJ.Iectualment, amb una 
mirada inquieta que saltava de nosaltres al car
rer, lleugerarnent distreta a la finestra. 

Tenia el curs de les més graos i ens recomana
va constantment lectures, que eren diferents per a 
cada una de nosaltres i de les quals feiem comen
taris i consideracions, sovint d' ordre social. Jo 
cree que, discretament i lenta, ens incitava a te
nir i a exposar opinions sobre tot el que ens vol
lava. Pero aixo ho penso ara. Em recordo en 
aquella epoca de primaria absolutament enjogas
sada. 

Un día, a ]'hora d'esbarjo vaig deixar l'aixeta 
del lavabo oberta, perdent un rajolí d'aigua. Una 
nena de la Sra. Vila m'ho va dir, pero jo no li vaig 
fer cas: tenia pressa i a més jo era d'un curs més 
alt. Quan vaig arribar a classe, la Sra. Salvador 
em va cridar i em va fer seure al seu costat. -Su
poso que no has pensat mai, em va dir, en l'im
portant que és l'aigua, que hi ha molta gent que 
ho passa malament perque no en té prou i l'ha 
d'estalviar ... L'aigua i !'aire són béns tan grans, 
que no pertanyen a ningú (alguna cosa devia dir 
jo del pagar ... ). No tenim cap dret a malversar-la. 
Pensa-ho i veuras que tinc raó. 

Aquelles consideracions em van ser dedicades 
a mi sola, en el moment precís i de forma justa i 
clara. 

No sé si els arguments podien ser més pode
rosos que els que ara puc recordar. El que sí sé 
és que vaig entendre que allo devia ser important. 
A més m'havia arribat a través de la Sra. Vila!... 
Si en devia ser d'important!! 

I efectivament ho era. 
Ara al cap deis anys continuo pensant que, pel 

que fa a les actituds, aquella era la manera com 
tot educador hauria d'actuar: estant atenta les ac
tivitats deis nois, intervenint per encoratjar-los o 
corregir-los en el moment oportú, en fer-ho a la 
mesura de la seva capacita! com a individu i de 
les necessitats generals, aplicant, quan convingui, 
refor~s ( com en aquest cas la coincidencia-com
plicitat entre les dues dones) i evitant resoldre-ho 
via sermó general. 

El valor deis recursos 

Altra cosa són els objectius per als quals vo
lem educar les actituds i els continguts a través 
deis quals els volem assolir. 

En aquella ocasió se'm va voler fer veure el va-

lor social de 1 'aigua. Sembla raonable pensar que 13 
la meva mestra també hagués pogut fer-ho a pro-
posit de qualsevol altre deis recursos que ara sé 
tan importants, recursos que els infants d' abans 
interpretaven com a béns comuns, patrimonials, 
potser místics, mentre que els infants d'avui els 
veuen forman! part d'una problematica compli-
cada. 

Aquest es un canvi tan important que consti
tueix el motiu que ha portal a qualificar d'am
biental tota educació compromesa a fer entendre 
i apreciar com és i com funciona la natura, i a fo
mentar actituds de respecte envers la conservació 
d'un patrimoni que hem heretat de les genera
cions passades i que hauríem de llegar a les que 
vindran. 

1 d'ací el terme d'Educació Ambiental (E-A). 
Fins a quin punt aquest plantejament mereix 

una nova denominació? Pot fer I'E-A alguna 
aportació específica que es pugui delimitar? Pre
nem-nos un moment per analitzar-ho. Per co
men~ar, és un fet que el terme té moltes possi
bles accepcions. 

Una de molt freqüent passa per la voluntat 
d'influir en les actituds deis alumnes d'una ma
nera directa, comunican! d'alguna manera uns va
lors. L'anecdota amb que comen~a aquesta expo
sició se'n pot considerar un exemple. 

Una altra accepció d'E-A, potser més freqüent 
encara, li assigna espais i temps acotats, dios una 
programació determinada que pot tenir al tres ob
jectius considerats més importants. Es parla ales
hores d'activitats d'E-A. Les sortides, visites i es
tades en equipaments específics entrarien en 
aquesta consideració. Es desenvolupen normal
ment fora -i a vegades lluny- de l'ambit esco
lar habitual i soleo tenir poca connexió reaf amb 
el conjunt deis treballs del curs. 

Aquestes activitats han vingut a omplir, de fet, 
la necessitat, redescoberta arran deis moviments 
de reforma pedagogica, consisten! a fer sortir i fer 
treballar els neos fora de l'escola. Una dada inte
ressant a analitzar ací és la següent: existeixen en 
aquest moment, només a Catalunya, més d'un 
centenar d'equipaments que, amb denominació i 
propostes d 'activitats diverses, ofereixen als esco
lars aquests serveis. 

Hi ha encara una accepció d'E-A que es basa 
en activitats puntuals, pero lligades a un pla ge
neral i que treballen la creació i la utilització de 
materials específics com a elements de refor~ per 
tirar-lo endavant. Els itineraris (més els de natu-
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ra, que els itineraris urbans) són pe~ imponant 
d'aquesta manera de fer, si bé també formen pan 
del treball de la majoria deis equipaments. 

També hi ha projectes escolars sencers que es 
denominen d'E-A. 

Segurament es podría parlar d'altres catego
rics, pero 1' interes a ordenar aquest variat pano
rama, no dcpen tant de la voluntat de crear una 
tipología com de contribuir a analitzar quin grau 
de coherencia es dóna entre activitats que es rea
litzen i els objectius adoptats. 

En el proleg al llibre Educació Ambiental deis 
«Ouaderns d'Ecologia Aplicada», J. Terradas 
analitza el concepte i objectius de l'E-A.1 Valla 
pena dedicar-ti una lectura atenta, com també a 
l'article de G. Lucas al núm. 8 de la revista de la 
Societat Catalana d'E-A.2 És interessant adonar
se que, pera ambdós autors, la manera d'accedir 

l. L 'Educacu5 Ambienta~ •Ouaderns d' Erologta Aplicada•, 
núm. 6, Servei del Medi Ambient, Diputació de Barcelona. 

2. A. M. Lucas., Educació Amb•tntal pt'r a l 'tra nuclear, •Re
vista de la Societat Catalana d'Educació Ambiental•, núm. 6, 
des. 1988. 

al medi, d'observar-lo i d'investigar-lo com a ob
jectiu d'E-A, no pot ser indifereot al medi natu
ral entes en el seu sentit físic. Aixo concorda ple
nament amb el que ha estat la seva historia fins 
al moment. 

Diu Lucas en aquest mateix article, i després 
d'explicar que « ... podem idear facilment progra
mes que entrin dios deis criteris d'E-A, ja sigui 
dins del medí, sobre el medi, o per al medí», 
... que ... «és logic descriure un programa que se
leccioni el contingut de l'entom social d'un indi
vidu com a ambiental...», pero ... «creix el consens 
dins la comunitat internacional que I'E-A s'ocu
pa de factors ecologics i que, essencialment, aspi
ra a la preservació i al restabliment o foment de 
l'entorn biotic o geoquímic de l'home». 

Així és, a més, com ho expressa la <<Carta de 
Belgrad)), que data del 1975. 

Dins d'aquesta accepció, valla pena dir, per
que resulta facilitador del treball escolar, que es
tero més a prop d'assolir els objectius de I'E-A 
quan treballem en la línia de Rosa Sensat, que 
quan parlem expressamcnt de problemes ambien
tals, donat que aquells queden oberts a aquests 
mentre que el contrari no sempre es compleix. 



Un comentari d' Angels Ferrer, al !libre de 
González-Agapito sobre la seva mare, sembla 
confirmar-ho aixe 

R.: La gestió de la meva m are a 1 'Escota Nor
mal d 'Alacant fou per a ella molt agradable i pro
fitosa i tingui! resso a la població /levantina, car(éu 
un ensenyament actiu. El Jet que un cop alta li en
carreguessin les classes de Ciimcies Físico-Naturals 
i no classes de Labors, a que havia opositar, li dona 
molts avantatges. De Jet, 1 'estudi de 1 'entom de la 
Natura, el coneixement de la morfología natural del 
país, de la flora i fauna, amb sorlides i excursions 
amb itineraris preparats i amb selecció d 'exemplars 
i creacíó d 'un petit museu a 1 'escala és quelcom 
molt més brillant i que ínteressa més les alumnes, i 
molt més transcendent i viu per a les famílíes. 

També les fotograftes de tots els moments de tre
ball Jora de l 'aula (la meva mare tenia una molt 
bona maquina fotografica) donaren lloc que els 
diaris locals parlessin de les activitats de la Normal 
com a cosa nova i publiquessin els documents gra
fics. 

També al voltant de les classes de Químicas 'or
ganitzaren visites a laboratoris, indústries i fabriques 
alacantines, Jet que dona un sentit d 'ensenyament 
viu i d 'incorporació a la vida alacantina que fou 
acceptat i valorar per la gent de la població. 

En aquest sentit val molt la pena revisar l'au
dio-visual elaborat per al Congrés de Cultura Ca
talana Pedagogía de la Natura als Pai'sos Catalans,' 
que dóna un bon nombre de pistes sobre els pro
cessos que ha seguit 1 'escola en aquesta línia 
abans que es comencés a parlar d'E-A. 

L'E-A al carrer 

Cada cop que veig l'anunci televisiu de J'aixe
ta degotant i recomanant que es tanqui, refor~o 
la meva admiració pels criteris de la meva mes
tra, pel seu sentit de 1' anticipació; perque val a 
dir que, en aquell moment, jo el que feia era creu-

3. lntroducció d' Ángels Ferrer i Sensat al !libre de J. Gonzá
lez·Agapito, Rosa Sensat i Vi/a, fer de la vida escota, Estudis Rosa 
Sensat, Ed. 62, Barcelona 1989. 

4. Áudio·visual •Pedagogía de la Natura als Paisos Catalans», 
Congrés Cultura Catalana. Campanya per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Natural. Distribueix Fundació •Roca i Galés•, Bar
celona. 

re-la a ella peró de no haver-E fet cas, ignoro amb 15 
quins arguments m'hauria pogut convencer. 

Eren els temps de la postguerra i cree que 
(fora de l'aigua!) la gent normal ho estalviava tot, 
no per virtut, sinó per necessitat. 

La paradoxa s'ha emparat de nosaltres en 
molts pocs anys: hem fet via de malversar els béns 
gratui'ts, els sóls ríes, els aires purs, 1' aigua clara ... 

Han nascut les denominades Ciencies A:nbien
tals, especialitzades en el tractament tecnic deis 
temes que comporta la problematica ambiental i 
que seran sens dubte capaces d'anar trobant so
lucions. En un futur immediat, peró, mol tes de les 
solucions passen per la necessitat d'educar una 
gran massa de la gent (i especialment deis que vi
vim a ciutat) perque adoptin habits diferents res
pecte a l'ús i al consum de fonts energetiques, de 
materials biodegradables i, en general, perque fa
cin una opció més propera a 1' estalvi del que ho 
ha estat en aquests darrers anys. 

La conveniencia de fer-ho no s'explica només 
en termes de necessitat (que de moment no sem
blen urgir-nos malgrat o a desgrat deis apocalip
sis ecologistes). La conveniencia de fer-ho té des 
d'ara el seu argument més fort en la solidaritat, 
en una etica que rebutgi el fet que una tercera 
part de la humanitat estigui malversant uns recur-



16 ~o' que ~e li neguen (i se li u~urpcn!) a les altres 
pam. 

L'anunci de l'aixeta. convidan! a tancar-la per 
mor que l'aigua no cns arribi a faltar, té (mentre 
no en~ falta encara) un componen! implícit de so
lidaritat. ni que sigui limita! a la nostra propia co
munitat. 

i.És aixo suficient perque pugui considerar-se 
en termes d'E-A? En principi, ens ofereix l'opor
tunitat de considerar quin sentit i quin abast po
den ten ir recomanacions d'aquesta mena i, sobre-
101. en quina mesura depenen de les estrategies 
pcr~ua~sives que utilitzen (l'cstil publicitari en 
aqucst cas). 

És cvidcnt que en casos punta pot resultar efi
ca~. pero costa adrnetrc. serr.bla si més no dub
t<í~. que sc'ns pugui convencer d'e~talviar amb el 
matcix recurs cstilístic amb que, de manera molt 
m~s insistent, se'ns convida a consumir. 

És en aquest espai. tan important pcr a l'edu
cació ciutadana. on grinyola la frontissa deis que 
vokm fcr educació ambiental. 

El ~cntit de l'estalvi que convindria que edu
qué,sim. es troba contrariat pels estímuls més 
fom. del carrer. 

Jo cree que l'E-A ens ajuda a fer aquest pas. 

Els grans problemes 

Pero del carrer, i deis mitjan~ d'informació en 
c~pccia l. ens arriben també, a 1' e~cola, els grans 
teme~. cls grans paisatges. els grans problemes, i 
no~altres tcnim la faculta! de deixar-los entrar per 
una porta gran o la petita i de donar-los el trac
tament que en~ scmbla més convenient. 

t\ixo cns dóna molles pos~ibilitats i ens plan
teJa altres qücstions interessants. 

i.Pot proposar-se l'escola, amb cstratcgics es
pecífique~. inOuir les orientacions dt:l que la so
cictat ofereix, sense altra intenció que la del con
~um'? i.Podem orientar aquest critcri, al marge 
dd\ objcctius de I'E-A, i anar més cnll f1 de la 
mera defensa deis drets individual~? El rebuig que 
ha manibtat aqucsts últims die~ 1' A<;sociació de 
Consumidors a causa de l'anunciat augment del 
preu de l'aigua iHumina aquest pum d'atenció. 

L'únic argument que volen deixar ciar és que 
lluuaran contra l'augmcnt del preu. Defensen 
l'c\talvi. pero només deis dine~. 

No s'aprofita l'avinentesa per ventilar cap al
tra qiiestió de fons. Per exempk. no e~ prcgun-

ten com hem arribat a aquest extrem, o per qui
na estranya miopía no es va preveure a temps, o 
si és realment efica~ coma mesura de cara a l'es
talvi coJ.Iectiu o si es pot evitar que es llenci tan
ta ai~ua, com de fet es fa! 

¿Es aquest un producte com qualsevol altre'? 
¿Per que aleshores no hi ha la mateixa reacció 

davant altre~ augments de preus? 
No és que calgui acceptar que l'estalvi ~·ha de 

fer a base de pagar més, pero sí que fa evident 
que no s'aprofita l'avinentesa per cntendre l'a
bast i repercussions del problema. No li han sa
but donar una dimensió ambiental. 

El carrer encara no esta a punt per a I'E-A o, 
cosa que potser significa el mateix. tenint assumi
da la democracia política, encara estem molt lluny 
de la democracia social. ' 

En aquest sentit, tampoc els que manen ens 
ajuden massa. 

No hi fa res que hi hagi un moviment d'opinió 
solvent. que fa rccomanacions savies, amb un en
foc planetari, sovint des de les més altes instan
cies púbhque~. que són les que realment ho po
den pagar o fer.• 

No hi fa res que hi hagi gent investigan! les re
percussiohs de l'expoli sistemfllic a que sotmctem 
el nostrc entorn físic i organic. No hi fa res que 
tinguem raonablement avaluades les necessitats i 
els riscs de dctcrminades activitats ecom)miques, 
com trobem exposat en el Llibre 8/anc de la Na
tura als Pai~·os Catalans.' (Esta demostrar que pot 
passar una decada i pot ser reeditat, intacte. pcr
que encara no li hem fet cap cas.) 

El problema real no és que no s'entengui la ne
cessitat de canviar les línies de la no~tra econo
mía depredadora. 

El problema és que els que ho podrien fer no 
ho fan. 

D'acord amb una voluntat de conservació del 
patrimoni natural, a la qua! qualsevol deis nostres 
polítics es podría manifestar adherit, són més que 
discutibles, arribats al punt on hem arribat al nos
tre país, obres com les que suposa el transvasa
ment de I'Ebrc, el desviament del Llobregat, la 
••correcció» del perfil del Llac de Banyoles, els 

5. J L>c"c}. /.1/J<onad .1' ru/IUro. Ciencias Sociales, UTI:IIA. 
Mhic. 

ó. tllralc¡:w \fu1tdw/ fi<'T u la Contm•ació, UICN. PNUMA. 
WWI'. Puohc.u en ca1alit pcr la 01pu1ació de Barcelona 191\6 

7 Nmuru. u; o u/1111.'. ln>~lluCill C:ualana d'Hi>!ória NaiUral. 
Ed. 13~rciuo. llarccluna 197ó: 2a. ed. I'IX8. 
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matctXlh JJ.OO. tal com han c~tat plantcjat~, i 
d'altre:. molts que reforcen el feix d'agents tras
balsadors de grans extensions del territori (o d'ar
queologia industrial) abans que hi hagi hagut 
temps d'e~tudiar quines repercussions negatives 
~e· n poden derivar. 

Perquc no es tracta només de quedar bé, d'a
fcgir al~ preus de cost un apcndix a carrec de 
.. 1 'es11tericienne paisatgística». Es tracta per da
munt de 101 de fer previsibles els desastres que a 
horcs d'ara en~ assoten contínuament, amb una 
di\treta alternan<;a que va de la sequera a les 
inundacion!>. 

Sabem prou bé, a hores d'ara, que provoca 
aqucst~ dc~a~trcs: erosió de vessants no calcula
des, desviacions irnprevistes deis corrcnts d'aigua, 
oh;taculització deis cursos naturals (ara pcr Ma
laga. ahir per nosaltres, dema qui sap!). 

1 d'altra banda, i simulti111iament, la joiosa pro
moció de camp~ de golf a llocs on el\ freatic~ po-

den ser-no~ infidels i la de milers de jardinets de 
gespa, a casetes unifamiliar~. consumint milers de 
litres d'aigua potable; i aixó al Valles i al Baix 
Llobregat! 

Peró no hi fa res que es llenci l'aigua, la farem 
arribar de I'Ebre; després, Déu dira. 

1 mentre cspcrem que ens orienti, no és sobrer 
que ens apliquem a treballar en E-A. Per si un 
cas1 

Val a dir que hi ha recursos que malversem i 
recursos que infrautilitzem. En el nostre camp 
educatiu, sensc anar més lluny, és una veritable 
llastima que no s'hagi fet un ús més extens i in
tensiu d'aquest magnífic material d'E-A que és el 
•<loe de 1' Aigua». 

Em consta, en canvi, que ~·ha fet servir fon;a 
fora de l'escola i també en cursos per a adults. 
Ha estat tradu'it al castella i adaptat per quasi to
les les comunitats autónomes i aquest estiu va ser 
celebra! com el millor material presenta!, dins un 
congrés que sobre E-A es va celebrar a Edim
burg.• 

Als ensenyants, encara ens queden per vencer 
molles de les incrcies amb que nosaltres mateixos 
vam ser educats. L'E-A és un deis grans reptes 
que tenim plamejats i scgurament ens hi pot aju
dar, perque, com diu Margalef:• 

«L 'home s 'ha de veure dimre l 'estrategia de la 
natura/esa. Si s 'agafen les coses d 'una manera pu
rament emocional, i diem: «aixo és dolent», o 
«anem contra ai.xo», no anem enlloc. Dir en canvi: 
«mireu, aquí hi ha o ha sorgirun problema; un pro
blema que s 'ha presemat a la natura/esa. La natu
ra/esa ha viscUI amb el/ o 1 'ha mitiga/ d 'una ma
nera o d 'una a/1ra ... Siguem pmdenrs a 1 'entrada i 
lractem de mil/orar les coses a la sortida: Aques/0 
és una acrirud diJeren/.» 

8. J. Josa, J. Tcrwda~. •Joc de 1' Aigua>>, Servei del Medi Am· 
bicnt, Diputació de llarcelona. 

9. R. Margalef: cntrcvi\la ~ R. Margalcf a · Barcelona. metrO· 
polis mediterránoa•. Rcvi\ta tromc~tral de 1' Ajuntament de Bar· 
celona, núm 4, abnl de 1'11!7 
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18 EDUCACIÓ AMBIENTAL: 
QUE, COM 

Neus Sanmartí 

Que es vol ensenyar en el camp de 
l'educació ambiental? 

L'educació en el camp de l'educació ambien
tal i, en general, en qualsevol camp que impliqui 
promoure unes determinarles pautes de compor
tament, és una educació a tres bandes: la deis co
neixements, la de les actituds i la de les condue
les. Des de fa molt temps s'intenta saber quin d'a
quests tres tipus d'aprenentatge actua coro a mo
tor deis altres dos, especialment de l'adopció de 
determinarles condueles. Per exemple, ¿si es te
neo més coneixements es canvien les condueles? 
De tothom és conegut que la relació no és tan cla
ra. Molts deis fumadors saben els problemes que 
pot causar el tabac, pero no per aixo canvien la 
conducta i deixen de fumar. Es necessita un tre
ball específic en el camp de canviar les pautes de 
conducta per deixar de fumar. 

Segons A. Lucas,1 hi ha relació entre aquests 
tres tipus d'aprenentatges, pero aquesta relació 
no és unidireccional i no hi ha evidencies que un 

l Lucas, A , Educoció amb~ntaL Cun Mastu UAB. 1990 (no 
publica!). 

d'ells sigui el motor deis altres. Podem represen
tar les relacions amb el següent esquema: 

coneixements 

acti¿>'''"d"'"' 

Un recent estudi fet entre nosaltres (Gómez i 
Cervera, 1989)1 també constata aquest fet. Tot i 
així consideren que «els sistemes actitudinals con
dicionen la coherencia entre coneixements i com
portaments». En general, el paper de les actituds 
tant pel que fa a possibilitar que l'aprenentatge 
de coneixements sigui més ric i significatiu com a 
promoure canvis en les pautes de comportament 
s' esta veient com molt importan t. Retornan! a 
l'exemple del tabac, si el fumador valora per so
bre de tot que d'alguna cosa s'ha de morir, les in
formacions que pot tenir no li fan canviar la con-

2. Oómez, C. i Ccrver-.t, S., Análisis de los conocimientos y de 

las octitwks y romponam~ntos ante ID problemática amb~taL 

Centre d'Esrudis de Planificació, 1989. 



Per esbrinar-ho. necess11eu: 
- un rotllo de paper 
- una cinta métrica 

• Mesureu el9 merres 
que té un r.otllo de 
paper de wáter. 

• Mesureu la quantilat de 
paper que es necessita 
cada cop que es fa 
servir. 

• Compteu. a l'hora oet 
pati. per a quants neos 
n'h¡ ha amb un rotllo 
sencer. 

Figura J. 

ducta, i si valora que els altres atempten contra 
la seva llibertat quan es fan campanyes antitabac, 
les demandes que se Ji fan no l'influeixen. 

Si l'objectiu de l'educació ambiental el cen
trem només en el canvi d'actituds i de pautes de 
comportament deis individus respecte del medi, 
l'augment de cuneixements pot tenir relativa im
portancia. De fet diversos sistemes educatius pro
mouen (i aconsegueixen) canvis en les pautes de 
comportament deis individus sense aquest tipus 
d 'aprenentatge. Només cal recordar el treball que 
es fa en el marc de diverses sectes. Pero en un 
marc de referencia democratic aprendre el per
que d'unes determinarles pautes de comporta
ment pren molta importancia. L'individu ha d'a
prendre a actuar d'una determinada manera no 
perque li diuen els al tres, ni perque esta de moda, 
sinó perque assumeix de manera autónoma que 
és el millor pera ell i pera la societat que l'en
volta. Aquesta autonomía en la presa de decisions 
només es pot tenir quan el nivell de coneixements 
que posseeix l'individu és alt. 

Una petita reOexió sobre com es pot aprendre 

En 1' aparta! anterior hem analitzat el ti pus de 
continguts implicats en l'educació ambiental. En 
aquest voldríem reflexionar sobre com es poden 
aprendre. 

Els educadors creuen sovint que !'estudian! (o 
l'adult) no té informació ni idees sobre el tema 
objecte d'estudi o en té molt poca, i que si s'en
senya de forma adequada aquell adquirid la nova 
informació i la incorporara a la seva ment. Ense
nyar, des d'aquest punt de vista, és omplir el cap 
de !'estudian! ambles noves idees i l'únic proble
ma didactic és el de trobar sistemes per presen
tar-les als estudiants de manera científicament 
correcta i al mateix temps motivadora. 

Pero la recerca feta en els darrers anys en el 
camp deis aprenentatges científics ha posat de 
manifest la importancia de les idees previes que 
els estudiants construeixen en la seva vida quoti
diaoa. Els estudiants no vénen a classe o a una 
aula de la natura en blanc, sinó amb unes idees 



20 més o menys elaborades i amb unes actituds i pau
tes de comportament que han posat en practica 
en nombrases ocasions i que, per a ells, són logi
ques i útils. 

La percepció deis fenomens, la premsa, TV i 
altres mitjans de comunkació, les vivencies quo
tidianes en el respectiu ambient social, i mol tes al
tres fonts de coneixement promouen que l'estu
diant construeixi unes idees sobre les possibles 
causes deis problemes ambientals. La recent re
cerca en el camp de la didactica de les Ciencies 
ha posat de manifest que aquestes idees (i/o ac
tituds i pautes de comportament) són for~a per
sistents i resten sovint inalterades tot i que, en si
tuacions escolars o educatives, s'ensenyin esque
mes altematíus. 

No se sap massa comes pot aconseguir fer can
viar o evolucionar aquestes idees. Pero totes les 
propostes i experiencies que es fan actualment 
parteixen de la necessitat que l'alumne, en primer 
lloc, sigui conscient d'aquests esquemes i!o pau
tes de comportament i que arribin a fer explícits 

els propis punts de vista; sovint ni els professors 
ni els mateixos alumnes són conscients del seu es
quema conceptual, el qua! han incorporal a la 
seva ment a través de molts anys i provoca unes 
actuacions quasi automatitzades. Scmbla que fer 
conscient el que és inconscient és una de les pri
meres tasques del mestre. 

En segon lloc, caldra organitzar activitats que 
possibilitin 1 'evolució o el canvi de les idees deis 
alumnes, ja sigui posant-los davant de situacions 
contradictories per provocar «Crisis», ja sigui do
nant models alternatius amb els quals puguin 
comparar els seus punts de vista, ja sigui ampliant 
el camp d'informació, etc. 

1 en tercer lloc, cal aplicar les noves idees so
bre coneixements, actituds i/o pautes de compor
tament en contextos diferents. Arribar a reco
neixer que menjar en una hamburgueseria o mal
gastar paper de water són actuacions que poden 
tenir unes conseqüencies pcr al medí ambient 
molt similars en alguns aspectes (destrucció deis 
boscos, desaprofitament de l'energia, etc.), només 

fi. C)ll:\ 1•.\PUt 1>1·: \\\TUl 1-:S I>U;R\IH \lf:s 1-'.\tll.\IE:\T? ___ __, 

Figura 2. 

• PerQué un paper de water es degradl fcic¡hnen t i, 
per tant, contam'"' poc. cal Que. en b<Hrc,ar to 
amb algua. es desfact ben rapidamenl, 
Pode u rer proves per tal d' esbrinar, entre totes les 
maroues de paper de water Qve h• ha en una boti · 
ga. qu ona és l a Que es desl.l mes depressa 

1 

~ &&1 1 . . ?- . 

Ne<:essiteu 

• Trossos de la mateuca m•da de dtferents marques 
de paper de w tuer 1 lants pots de .. .~~dre. tgud1s 1 

plens d'a•gua. com papers difercnts 
• Poseu cada uos de paper dms d'un pot pie d'at· 

gua ' tapeu lo 
• Sacsegeu fonament cada pot. amunt • avall. 20 

vegades 
• De•xev reposar els pots f,ns al d•a seguent. Que 

els IOrn.:ueu ~ remourc 
• Ar,oteu cada <'ha els canv•s que observeu en els 

papers 



es podra fer si es treballen de forma específica 
exemples díferenciats per tal d'establir relacions 
entre ells que no són pas ímmediates. 

Quins són els coneixements, actituds i pautes 
de comportament predominants pel que fa als 
continguts ambientals? 

Sí hem de partir del que els estudiants pensen, 
ens cal coneixer quines són les idees predomi
nants. En l'estudí citat anteriorrnent (Gómez i 
Cervera, 1989) que s'ha fet entre estudiants de 
BUP i universitaris, queden reflectits alguns deis 
punts de vista més importants: 

J. Pel que fa al nivell de coneixements, s'ha 
observa! que una majoria d'estudiants tendeixen 
a pensar que les situacions problematiques de ti
pus medioambientals -llan~ar residus en el camp 
o la platja, consumir envasos no retomables, uti
litzar indiscriminadament la calefacció, etc.- ba
sicament tenen com a conseqüencia efectes de ti
pus global o general (repercussions economiques, 
contaminació atmosferíca, dany en la salut física) 
o de tipus més accessori (enlletgiment del paísat
ge). 

Quan les seves idees són mes «específíques» o 
<<Cientffíco-tecníques», estan molt relacíonades 
amb el problema al qua! es refereix i sovint re
flecteixen la informació transmesa a través dels 
mítjans de comunicació. Per exemple, més del 
90 % creu que els <<sprays» provoquen la destruc
cíó de la capa d'ozó, pero no es veuen altres con
seqüencies. El menjar en una hamburgueseria es 
creu que provoca una dísminucíó de la salut físi
ca i en canvi no es reconeixen els problemes per 
al medi ambient deguts a l'alt consum de paper, 
cartrons í plastics. Poques vegades es reconeixen 
les conseqüencies a mitja o llarg termíni perque 
es tenen molt poc en compte les cadenes causals 
que estan en la base de la producció i del consum 
de l'energia i deis materials. 

En general, la població atribueix un caracter 
molt més negatiu a les accíons relacíonades amb 
la producció industrial que no pas a les accions 
de caracter més individual. 

2. L' estudi aprofundeix també en el nivell de 
sensibilització deis enquestats en els temes me
dioambientals. Els nivells que reconeix es poden 
considerar relacionats amb les actituds o tenden-

cíes a actuar d'una determinada manera deis in- 21 
dívidus i és interessant reproduir les diferents 
creences que s'han identifica!. 

En el nivell més baix de l'escala. es troben els 
que consideren que la resolució deis problemes 
medioambientals competeix a experts o a les or
ganitzacions que causen la contaminació - qui 
contamina paga. 

En un segon nivell situa els que creuen que la 
resolució d' aquests problemes competeíx a l'Es
tat, Ajuntaments, etc. 

En un tercer nivell si tu a els que consideren que 
ells també en són responsables i creuen que el 
problema els afecta solidiuiament amb la resta de 
la humanitat. 

En el quart nivell sítua els que busquen les cau
ses deis problemes i proposen solucions. 

3. L'estudi també considera un cinque i dar
rer nivell de sensibilització, on situa els alumnes 
que a més a més realitzen accions personals i con
cretes per conservar i millorar el medí, i pro
mouen accions coHectíves en aquest sentit. 
Aquest nivell, on es refereix a pautes de compor
tament determinades, segurament també es po
dría desglossar en diferents tipus d'actuacions: 
des deis que es limiten a no llan~ar papers o se
parar el vídre fins als que participen en organit
zacions de defensa de la natura. 1 entre els que 
practiquen conductes que podríem considerar ne
gatives per al medi hauríem de diferenciar els que 
actuen conscientment i els que han automatitzat 
unes pautes de comportament sense ser-ne cons
cients. 

Un exemple de possibles tipus d'activitats 

En els apartats anteriors ens hem plantejat els 
tipus de continguts relacionats amb l'educació 
ambiental i la importancia de coneixer quines són 
les idees deis estudiants per tal de fer-Ies evolu
cionar. En aquest sentit voldríem reflexionar so
bre quin tipus d'activitat caldra promoure per in
tentar aconseguir aquesta <<evolució». 

Si hem dit que són tres els tipus de continguts, 
haurem de tenir present que també les activitats 
hauran de respondre a ells. En conseqüencia hau
rem de programar-ne en les tres línies si volem 
aconseguir uns aprenentatges que permetin a l'a
lumne interrelacionar coneixements, actituds i 
condueles. 



22 Els exemples reprodults en aquest article, ex
trets del programa escolar «Juga net amb la teva 
ciutat» publicat per 1' Ajuntament de Barcelona, 
ens poden ajudar a il·lustrar una possible línia de 
treball.' (Vegeu fig. 1 i 2.) 

Aquestes activitats són molt adequades per in
cidir en el camp de les actituds. A partir de l'a
nalisi d'unes dadcs podem possibilitar que els 
alumnes prenguin unes actituds determinades i/o 
es qüestionin unes pautes de comportament pro
pies. (Vegeu fig. 3.) 

Aquesta activitat pot possibiÍitar aprcndre so
bre una de les causes per la qual llan~ar paper 
contamina el medí ambient. Els estudiants, se
gons el seu nivel! i estudis anteriors. poden anar 
relacionan! difcrents causes. analitzar-ne les con
seqüencies i anar més enlla de la concepció pri-

.1. Llahrc,. M A 1 allr .. Ju11u m•/ 11111/> la le•·a riuiOI. Quadem 
di' .Ir. el 'f.(;¡J. A¡untamcnl de Barcelona. Ed. Tc1de. Barcelona 
l<ll!5 

maria que només és un problema d'estetica en el 
paisatge. 

Molt més difícil és el treball en el camp del 
canvi de les conductes. En aquest cas -ús del pa
per de water o llan~ar residus a terra-, una de 
les activitats que es podria dur a terme seria la 
d' elaborar col·lectivament unes normes que flXes
sin aspectes referents a la conducta de membres 
del grup i, també, a la manera d'autocontrolar-les. 

Molt sovint, quan fem activitats amb els alum
nes, d'aquest darrer tipus, normalment relaciona
des amb la tutoria, oblidem la necessitat de com
binar-les amb activitats que promoguin tant un 
canvi en les condueles com un augrnent deis co
neixements. Pero per molt que es vesteixin de for
mes democratiques aquests tipus d'activitats (as
semblea, votacions, etc.), només ho seran real
ment si, al mateix temps, els alumnes tenen els co
neixements necessaris per poder entendre per que 
es decideixcn unes determinades normes d'actua
ció i, alhora, han estat conscients de les propies 
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actituds. Només en aquest moment es podra par
lar d'autonomia en la presa d'unes decisions. 

Per acabar 

Quan els educadors volem incidir en canvis en 
les pautes de componament, és quan sovint som 
més conscients de les dificultats que compona 
educar. Alguns es desanimen i consideren que no 
val la pena proposar-se canvis en aquesta línia. 
D' al tres, potser massa ambiciosos, ens neguem a 
acceptar que la herencia i la societat a la qual per
tanyem condicionen de manera absoluta la con
ducta de les persones i pensem que des del petit 
món de l'escola o de centres extraescolars és pos
sible incidir «una mica» en el camp de l'educació 
ambiental i en d'altres. Pero no hi ha receptes, ni 
solucions magiques, i encara és poca la recerca 
que s'ha fet sobre aquest camp. Cal que com a 
professionals reflexionem sobre que esta passant 

a les nostres aules, n'analitzem les possibles cau
ses i cerquem noves activitats que puguin fer-nos 
avancrar. 
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24 UNA PROPOSTA 
D'EDUCACIÓ 
AMBIENTAL: 
L'EXPERIENCIA 
DE CAN COLL 

AJbert Pérez i Torras* 

Can Coll es una gran masía del segle xvt re
formada i ampliada posteriorment, amb aspecte 
de vil· la senyorial. que a l'actualitat serveix de seu 
al Centre d'Educació Ambiental del Patronal de 
Collscrola destina! als escolars. És un deis masos 
més grans de la Serralada que. malgrat les múlti
ples reformes, no ha perdut mai el seu caracter 
de ca~a de camp. El seu empla~ament, sobre un 
turó, permet la visió d'una part del Valles i de les 
~erralades que l'envolten: el Montseny i Sant Llo
ren~ del Munt. Montserrat i el vessant nord de 
Coll~erola. 

L'Educació Ambiental al Pare de Collserola 

Des del Patronal de Collserola es veu la ne
ce~sitat d'una difusió deis valors del medí natural 
i cultural del Pare. així com la divulgació deis di
ferents elements configuradors del paisatge, de 
manera que la protecció i el gaudiment per part 
deis ciutadans esdevinguin una realitat. 

El Programa de difusió i Educació Ambiental 
del Patronat del Pare de Collserola inclou aspec
tes com: adcquació d'espais de lleure, senyalitza
ció d'itineraris i camins, celebració del dia del 
Pare de Collserola, posada en funcionament d'e-

quipaments d'informació i cducació ambiental. 
etd:tera. 

S'ha previst una xarxa d'equipament que dis
posarii d'una oferta plural. L'atenció al públic en 
general es dura a terme des del Centre d'lnfor
mació de Vil·la Joana (en fase terminal de cons
trucció). El Centre Naturalístic de la Font Groga 
difondra de manera més específica els valors del 
Patrimoni Natural. El Centre de Mas Pins, pro
jectat com a centre per a la descoberta, acuU els 
alumnes d'Ensenyaments Mitjans i grups organtl· 
zats. 

Can Col/ es planteja com a objectiu prioritari 
servir de pwll de referencia per a tots aquells edu
cadors que l'ulguin incloure el Pare en les seves pro
gramacions. Els destinataris principals són els 
mcstres i alumnes deis nivells Pre-escolar i E.G.B. 

El Programa escolar 

El Programa dirigit als escolars s'ha dissenyat 
en funció del procés educatiu d'aproximació al 
medi, en el qua! distingim tres nivells: 

• Coord•nador de Cnn Coll Centre d' Educació Ambiental 



Un primer nivell de «visió de conjunt», que 
permeti descobrir realitats significatives del pai
satge i afavoreixi el contacte desestructurat amb 
el medí. Un segon nivel!, que permeti apropar-se 
amb detall a aspectes concrets de la Serra de Coll
serola (substrat, vegetació, fauna, etc.). l, un ter
cer nivell, que correspongui a una síntesi global i 
afavoreixi la comprensió del funcionament d'un 
sistema complex com és la Sena de Collserola. 

El Pliínol-guia de Collserola, els itineraris a 
peu que orienten caminades per la Serra i els tríp
tics sobre les arces condicionades, que faciliten 
els desplacraments i les activitats de lleure, són 
bons elements per facilitar el primer nivell d'a
proximació. Les activitats de Can Coll es destinen 
a la potenciació del segon nivell (aproximació es
pecífica), mentre que Mas Pins, amb alumnes 
d'ensenyaments mitjans, es farií ciírrec del nivell 
de síntesi. 

Treballar a Can Coll 

L' oferta que es fa des de Can Coll consisteix 
en una activitat d'una jornada escolar que desen
volupa un tema monogriífic amb Collserola com 
a centre d'interes. 

Aquestes activitats, que porten per nom 
«Aproximacions», permeten aprofundir en un as
pecte concret del coneixement de la Serra a par
tir de la propia activitat dels alumnes en contacte 
directe amb la realitat. 

En aquest moment estan en funcionament tres 
aproximacions: geografica, a la vegetació i al món 
rural. Pera cada Aproximació, la selecció de con
tinguts s'adapta específicament a cada cicle d'en
senyament. 

Per als nivells pre-escolar i cicle inicial una ac
tivitat general de descoberta de la Serra porta per 
títol: Experimentem Collserola. La globalització i 
la percepció d'estímuls són les bases de l'activitat. 

Els mestres que decideixin fer 1' activitat, o que 
velen coneixer-la, .passen un dissabte al matí a 
Can Coll. Se'ls informa del desenvolupament que 
seguirií 1' activitat i es concreten els detalls de la 
jornada de treball amb alumnes segons les neces
sitats de les seves programacions. 

Per a tetes les Aproximacions, el metode que 
s'utilitza és el contacte directe amb la realitat. 

Per a cada activitat i nivell hi ha una proposta 
d 'investigació que es transmet als alumnes. En 
una primera fase hi ha 1 'observació detallada i la 
presa de dades. Per a cada aproximació es treba
lla amb 1 'instrumental necessari ( cambres fotogrií-
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26 fiques, brúixoles, clinometres, etc.). Posterior
roen! es poden treure unes conclusions, indivi
duals i per equip, en finalitzar la jornada de tre
ball. Finalment hi ha una posada en comú deis re
sultats i una discussió general. 

La dinamització del grup-classe es fa per mitja 
de petits equips de treball que han de respondre 
a determinades responsabilitats. Cada grup dispo
sa, alllarg de la jornada, d'una motxilla de mate
rial que també dona noma l'equip. 

L'activitat combina el treball metódic amb el 
joc com a recurs didactic. 

L' experiencia acumulada 

A partir del novembre de 1988 es posa en fun
cionament l'activitat d' Aproximació Geografica a 
Collserola. Al llarg del curs, hi participaren gai
rebé 6.000 alumnes. Una tercera part corresponia 
als cursos cinque i sise. 

A partir del mes d'abril de 1989 es posa en fun
cionament l'activitat d'Aproximació a la Vegeta
ció de Collserola. Hi participaren 840 alumnes de 
cicle superior d'EGB. 

El programa d'activitats per a escolars s'ha 
avaluat per mitja d'enquestes realitzades als mes
tres que han condu'it visites deis seus grups-clas
se. En aquesta enquesta es qüestionen temes re
latius a la incidencia de l'activitat en el programa 
escolar, a la utilització de materials i a les pro
postes que es poden fer des de l'escola. Es dema
na també una avaluació del nivell de relació en
tre els monitors, els alumnes i els mestres. El curs 
passat més del 90 % deis mestres manifesta la 
seva satisfacció respecte a la selecció i exposició 
deis continguts que es treballen a Can Coll. Se
gons les respostes a les enquestes, els mestres van 
triar el treball a Can Coll per reforctar la feina de 
l'area de Socials o Naturals, i molt lligada a te
mes de geografía, clima o relleu. La posada en 
comú i el comentari en grup són els recursos més 
utilitzats després de l'activitat. 

Aproximació geognlflca a la Serra de Collserola 

Consideran! que el Pare de Collserola és bas
tan! desconegut per la població escolar, la prime
ra activitat que es va posar en funcionament fou 
1 'Aproximació geografica, amb els objectius espe
cífics de coneixer la situació i relleu de la Serra, 

estudiar-ne els elements geomorfologics: cim, 
coll, carena ... , comparar l'ús del 501 i l'ocupació 
del paisatge de Collserola i del Valles, i finalment 
valorar el Pare com a illa natural enmig de !'Á
rea Metropolitana densament poblada i artificia
litzada. 

La jornada escolar a Can Coll es reparteix en
tre una excursió al Puig de la Guardia i treball de 
camp amb observacions i exercicis d'interpretació 
del paisatge guiats pels mestres i monitors. 

Per facilitar la descripció i la interpretació del 
paisatge utilitzem unes «finestres d'observació». 
Consisteixen en uns reticles de dos metres d'am
plada i un d'al~ada, mobils i d'altura variable, 
amb SO quadres interiors que permeten el re
compte deis elements que constitueixen el paisat
ge. Una observació sobre Collserola i una altra 
des del Puig de la Guardia de cara al Valles per
met la comparació de dos paisatges ben diferen
ciats tant pel que fa a l'ocupació del terreny com 
pel que fa a les formes del relleu. 

Un mapa de Collserola en forma de periódic 
constitueix l'element basic de treball d'orientació 
i situació. 

L'exposició permanent del Centre ens situa a 
Collserola i ens convida a realitzar-hi diverses 
aproximacions. En el disseny es va ten ir en comp· 
te que pogués haver-hi diferents nivells de lectu
ra segons la maduresa deis alumnes. Es pot se
guir J'exposició a través del títol, de les imatges, 
deis textos, o del vocabulari de suport que inte
gren cada unitat d'informació. Trenta-cinc pla
fons, expositors, aquaris i terraris configuren un 
conjunt homogeni. 

Per realitzar aquestes activitats els alumnes 
s'organitzen en equips. Cada equip disposa d'un 
material propi: motxilla amb guió de treball, 
mapa d'orientació, cambra fotografica, clinome
tre, flexometre, brúixola, ... 

Aproximació a la vegelació 

Durant el tercer trimestre del curs 1988/89 es 
va posar en funcionament 1 'Aproximació a Úl ve
getació, que es proposa apropar els nens i nenes 
a la vegetació de Collserola. El fet de treballar al 
bosc i entendre'l una mica millar fara que el va
lorin, el respectin i el sentin més seu. 

Segons els nivells, es tracten els objectius es
pecífics de: Coneixer les especies vegetals més re
presentatives de la Serra. Diferenciar els elements 



d 'un bosc: arbres. herbes i lianes. Estudiar l'es
tructura de la vegetació a partir del recompte en 
parcel·les a diversos indrets de la Serra. Desco
hrir els cicles anuals. Establir les comparacions 
entre les arces estudiades i relacionar-les amb els 
parametres ambientals que les han permes i in
vestigar sobre les possibles intervencions de l' ho
me al bosc. 

El primer contacte amb la vegetació el realit
zen els alumnes amb un joc d'equip. 

El grup-classe s'organitza en equips que es res
ponsabilitzen de fer una serie d'observacions i 
mesures dins del bosc. 

Per acabar la jornada cada equip redacta unes 
conclusions que exposara a tot el grup-classe. 
CoJ.Iectivament es comenten les diferents propos
tes i s'extreu una conclusió comuna. 

Aproximació al món rural 

Restablint una part deis usos que tenia la ma
sía. aquest curs s'ha posat en funcionament 1 ~
proximació al món rural. 

Aquesta aproximació permet: Un contacte 
amb els animals de la granja pera veure'n la vida 
i necessitats: veure l'esfor~ huma i el procés pro
ductiu associats a la vida de pages: veure la casa 
de pages i el seu entorn; establir les relacions en
tre les plantes i animals de producció i el medi 
que els envolta. 

El treball és la part de l'activitat que ens ser
veix de motivació i com a pretext per apropar-nos 
a la granja i els conreus. Els nens i nenes vénen 
a Can Coll a fer de pagcs i a participar, en la me
sura de les seves possibilitats, en les feines habi· 
tuals de manteniment de la granja i hort. 

Un cop acabada la feina destinem una estona 
a l'observació detallada i sistematica, la recollida 
de dades i la recapitulació. 

Experimentem Collserola 

L'activitat és una proposta didactica que vol 
acostar els alumnes més petits al medí natural de 
Collserola. 

L'element biisic de l'activitat és la propia per
cepció de la realitat, que s'estimula per mitjii de 
diversos recursos didactics. 

Per tal d'afavorir la visió de conjunt de la Ser
ra i facilitar la comprensió de l'espai es disposa 
d'una gran maqueta que permet caminar-hi per 
damunt i assimilar la forma i el volum de Collse
rola en comparació a les ciutats que l'encerclen. 
Un itinerari a través del bosc, en petits equips, 
permet la percepció de diferents aspcctes del 
bosc: tacte, olor, color, sons ... Per facilitar l'ob
servació del paisatge i deis elements que !'inte
gren ens ajudem d'uns trencaclosques. 

Amb la mateixa dinamica, treballem amb més 
profunditat un tema que els mestres escullen se-
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28 gons els ~eus interessos: la ma~ia, el bosc, ~egons 
les cstacions de l'any i l'aigua. 

Vine amb els pares 

Per tal d'apropar les activitats escolars a un 
sector més ampli, es va posar en fu ncionament un 
programa que porta per títol: <<Vine amb cls pa
res>>. 

Can Coll ofereix als alumnes que han treballat 
a Collserola la possibilitat de mostrar als seus pa
res el que han aprcs. Els dissabtes i diumenges al 
matí (d'll a 15 h), personal del Patronal rep els 
grups familiars. Un servei de lloguer de material 
amb informació general reforcra la proposta di
dactica. 

Altres activitats 

Durant aquest primer curs de funcionamcnt 
Can Coll va servir també per animar i dinamitzar 
activitats propugnades per entitats diverses: 

Algune~ escales van sol·licitar suport tecnic per 

a intervencions a la Serra (neteja) o bé informa
ció pcr a activitats culturals (~ctmana cultural cen
trada en Collserola), informació sobre indrct~ de 
passejada, arce~ de lleure, etc. Can Coll va con
tactar també amb els Centre\ de Recurso~ de Cer
danyola, Barcelona, Sant Cugat, i associacion\ de 
defensa de la natura com Biorama, Arba ... 

Des de I'Escola d'Estiu de I'Associació de 
Mestres de Rosa Sensat e\ va oferir un cur\ al~ 
docents que porta per títol: «Cinc matin~ a Coll
serola». 

Duran! el mes de juliol e\ portaren a termc dos 
torns de camps de treball organitzats per l' ln ~ti
tut Catala de Serveis a la Jovcntut. Can Coll ofc
rí el monitoratge tecnic del camp en les vev,ant~ 
de treball i de coneixement de la Serra. 

CoJ.Iaborant en la tasca de fo rmació del pro
fessorat, enguany s'cstan cstablint convenís de 
coJ.Iaboració amb I'Escola Universitaria de For
mació del Professorat de Barcelona. l'bcola de 
Mestres de Sant Cugat i amb la Faculta! de Pe
dagogía de la Universitat Central de Barcelona. 
Algun~ deis seus a lumne~ rcali tzen el5 pcríodcs 
de practiques a Can Coll. 



PROGRAMA MUNICIPAL 
PER ~ CONEIXEMENT 
DEL MEDI NATURAL 
ALPRAT 

Pilar Y agüe 

«Només es defensa allo que s'estima i només 
es pot estimar alto que es coneix». 

Sota aquesta premíssa, 1' Ajuntament del Prat 
de Llobregat ha díssenyat el Programa Municipal 
per al coneixement del medí natural al Prat. La 
nostra voluntat és donar a coneixer un patrimoni 
que és, en primer lloc. deis pratencs, pero també 
de tots els ciutadans de Catalunya i de fora. 

El Pral de Llobregat es troba al bell mig del 
Delta del Llobregat. En el seu terme es troben les 
zones humides més importants de Catalunya, 
punt de pas deis ocells en les seves migracions es
tacionals i amb una flora propia. 

Des del Prat no podem deseotendre'ns d'a
quests fets, i no podíem .fer altra cosa sinó dedi
car els nostres esfor~os a conservar aquest impor
tan! patrimoní natural i també a fer-ne la difusió 
corresponent. Perque és en la mesura que es co
neix aquesta riquesa que es coopera en la seva 
conservació i s'evíta la destruccíó d'aquests pa
ratges. 

La preservació de la riquesa natural que ama
ga el nostre terrne municipal és una responsabili
tat que va més enlla del municipi i, en conseqüen
cia, en aquesta tasca han de col·laborar les insti
tucions supramunicipals. Cal superar les dificul
tats que comporta el fer compatible la preserva
ció de la tercera reserva ecológica de Catalunya, 

assentada en un medí fragil coro és el del Delta 
del Llobregat. 

Cal protegir realment tots els espais naturals 
del Delta del Llobregat i garantir la seva preser
vació per al futur, i a més cal fer-ho amb els mit
jans economics i humans suficieots per tal de ga
rantir les seves finalitats conservacionistes i de di
vulgació. Només així podrem gaudir en el futur 
d'un Delta, on encara es puguin trobar conreus, 
on encara existeixin pinedes sense urbanitzar, on 
hi hagi un Llobregat net. .. í sense desviar, on pre
domini la raó per sobre l'especulació ... 

Els espais naturals del Delta del Llobregat són 
una part irrenunciable del nostre patrimoni his
torie, cultural i natural. De !'actitud que pren
guem coJ.Jectivament avui, en depenen la seva 
conservació i el seu gaudiment en el futur. 

Per que un Programa Municipal 
adr~at als escolars? 

La línia renovadora de la Pedagogía ha acon
sellat que els programes municipals procedeixin 
de manera que comencin per les situacions próxi
mes a les experiencies deis infants i vagin am
pliant el seu ambit d'interes fins que finalment els 
adolescents arribin a la comprensió del món. 
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30 En aquest procés educatiu, l'estudi del medi 
natural té un paper fonamental per tal que els 
nens i les nenes arribin a entendre, viure, sentir i 
compenetrar-se amb el món que els tocara viure. 

Psicolegs com Vigotski ens demostren la im
portancia que tenen els patrons culturals en que 
viuen els infants des del seu naixeme11t i com in
nueixen profundament 1' estructura del pensa
ment i tola la seva personalitat. L'cscola ha de 
partir del que el nen és i sap, partir i coneixer d'a
quests patrons culturals. 

L'ensenyarnent no pretén únicament que l'a
Jumne aprengui conceptes. Un pensament racio
nal, crític i actiu posa en qüestió el valor de les 
coses i fets i buscara altematives. Una persona 
educada dóna coherencia al procés de coneixer, 
valorar, voler i fer. Posa en joc, dones, l'enteni
ment, la voluntat i l'acció. 

Que es el Programa Municipal per al 
Coneixement del Medi Natural al Prat? 

Aquest Programa és l'aportacíó de I'Ajunta
ment, treballa! des de les Regidories de Cultura, 
Eco logia i Enseoyament, a la tasca deis professors 
i professores per aconseguir que els seus alumnes 

desenvolupin al maxim les seves facuJtats i asso
leixin una capacitació de les seves possibilitats, en 
la seva tasca d'educar ciutadans democratics, so
lidaris i participatius. 

El material que passo a descriure no és tancat, 
no s'ha de treballar en la seva globalitat. Es po
den treballar els elements que interessin en cada 
moment determinat. 

Cada ambit es pot treballar independentment. 
Totes les eines (museo, fitxes, !libres, vídeo ... ) te
neo la mateixa estructura. 

l. El programa comen~a amb una visita a la 
Secció del Delta del Llobregat del Museu local del 
Prat. 

L'objectiu principal d'aquest Museu és apro
par la realitat del Medí Natural del nostre Delta 
als alumnes, en bona part ignorants de la impor
tancia real d'allo que tenim tan a la vora i a la ve
gada tan oblidat. La progressiva industrialització 
i urbanització del territori ens ha fet perdre de vis
ta el que els nostres avantpassats vivien quotidia
nament, el contacte amb les terres del Delta. 

Aquest Museu intenta dona: una visió comple
ta i de conjunt deis diferents habitats que inte
gren el Delta del Llobregat, des d'un punt de vis
ta ecologic. 

La intenció deis seus autors és que la Secció 
del Delta del Museo no resti com un element es
tatic, sinó que esdevingui una referencia dinami
ca i sobretot útil per descobrir als pratencs de lo
tes les edats la bellesa i l'originalitat de la terra 
oo viuen. 

A la primera sala es desenvolupa la introduc
ció, dedicada a les zones humides, al context del 
Delta, a una visió geológica i al paisatge vegetal 
i els grans ambients. 

A la segona ens trobem el primer ambient del 
Delta, la platja i el mar. 

La tercera correspon a les zones humides. Hi 
ha, a més, ducs taules amb material na tUl al, dues 
vitrines amb ocells dissecats i un aquari amb 
peixos (gambúsies). 

La quarta sala es dedica a les pinedes i altres 
arbredes. 

La cinquena i última sala correspon a les zo
nes humanitzade!\ (conreus) i ~ la problematica 
del Delta. 

2. Les nenes i els nens fan aquesta visita al 
Museu amb unes Fitxes didiictiques pera la visita 
del Museu. 



Aquestes fitxes pretenen ser una eina didacti
ca per treballar millor la visita de les escoles al 
Museu, per poder treure'n més fruít. Jugant i 
pensant és com es capten els conceptes. 

Són uns qüestionaris elaborats amb tres nivells 
de díficultats per tal de permetre una visita pro
filosa al Museu per part deis escolars. 

Les fitxes estan estructurades per ambients, de 
la mateixa manera que ho esta el Museu. Estan 
dividides per nivells perque volen facilitar 1 'accés 
als continguts del Museu als escolars de totes les 
edats. Pensem que l'aprofundiment de la reflexió 
que poden fer en veure els diferents habitats al 
Museu pot ajudar que conservin més conscient
ment l'entorn quan tinguin ocasió de visitar-lo. 

N 

t 
E. 1:16.500 

* Aparcament 

Figura 11 

3. Una vegada han acabat la visita al Museu, 
poden veure un vídeo. 

Aquest vfdeo consta de tres parts: 
a. Una primera d'introducció, amb conceptes 

geogriifics, geologics i histories del Delta del Llo
bregat. · 

b. Una segona dedicada a la descripció de la 
flora i fauna de cadascun deis ambients del Del
ta. Per raons de durada esta dividida en dues 
parts. 

c. Un tercer bloc on es fa un repas de la pro
blematica que afecta el medí Natural del nostre 
Delta i les possibles solucions que caldria adoptar. 

4. Una vegada hem visitat el Museu, hem fet 
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32 les fitxes i hem vist el vídeo, agafem !'autocar per 
anar a fer l'itinerari de natura pe/ Delta del L/o
bregat. 

Se suggereixen set possibles itineraris segons 
siguin els ecosistemes que més interessi estudiar 
o segons la disponibilitat. 

Totes les sortides van acompanyades d'un mo
nitor i podeu gaudir tant deis seus coneixements 
biologics, com de la seva sensibilitat ecologista i 
de la seva aptitud didactica. 

Aquestes sortides poden complementar-se 
amb dues publicacions anomenades igualment /ti
nerari de Natura pe/ Delta del Llobregat, Llibre de 
l 'a/umne i L/ibre del mestre. 

Aquesta publicació pretén facilitar el contacte 
directe amb el medi natural del Delta. S'estruc
tura en set parad es o llocs d 'observació seleccio
nats pel seu interes natural, perla varietat de con
ceptes que exemplifiquen i perla facilita! d'accés. 

El llibre del mestre vol ser-li un ajut didactic, 
donar-Ji informacions per a poder preparar amb 
antelació la sortida amb els alumnes. S'hi expli
quen els diferents temes que es poden tractar a 
cada parada, a més de qüestions practiques de 
com arribar-hi. 

El llibre de l'alumne formula preguntes i es 
propasen activitats per fer al camp i a la classe, 
relacionades amb els temes exposats a cada pa
rada. 

Avaluació del programa 

Hem demanat tant als mestres com als alum
nes que han participa! en aquest programa la seva 

opinió/avaluació mitjan~ant uns qüestionaris que 
s'han elabora!. 

Es pregunta al professor, mitjan~ant un qües
tionari bastan! exhaustiu, la seva opinió de les ei
nes didactiques (vídeo, Museu, fitxes, sortida, lli
bre de l'itinerari), les diferents valoracions i els 
seus suggeriments. 

Als alumnes els demanem els continguts, con
ceptes que han vist i apres, les seves valoracions, 
les seves opinions ... 

A hores d'ara no en tenim encara els resultats, 
jaque s'ha comen~at aquest curs. Tots els centres 
educatius del Prat acaben de participar en aquest 
programa, i esperem tenir-ne ben aviat l'avalua
ció, així com les opinions i suggeriments de les al
tres escotes de fora del Prat que també hi han 
participa t. 

Estic conven~uda que l'avaluació final a partir 
d'aquests qüestionaris millorara aquest programa 
municipal. 

No voldria acabar sense remarcar les dificul
tats que avui encara té el nostre Delta, convidan! 
a una participació activa en la difusió i preserva
ció del nostre ric i amena~at medí, perque, com 
va dir Jau me Terradas, « ... que sigui útil a tots els 
que, des del Prat o venint de fora, vulguin mirar 
com ells al seu voltant i entendre una mica més 
el món que els envolta. l , pot ser que, entre tots, 
ajudin després a conservar encara per sempre uns 
retalls almenys de bcllesa viva». 

El Prat de Llobregat, 
30 de gener de 1990 
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LA COLONITZACIÓ D' AMERICA 
DES D'UNA NOVA PERSPECTIVA 

«Ja s'ha dit que el 1492 América va ser en
vai'da i no pas descoberta, perqué préviament 
l'havien descobert, molts milers d'anys abans, 
els indis que l' habitaven. Pero també es podría 
dir que América no va ser descoberta el 1492 
perqué aquells que la van envair no van saber 
o no van poder veure-la.,• 

Les celebracions oficials deis 500 anys del 
«descobriment d'América» ja han comenyat: 
estrena de I'Ópera «Colón», bateig de la Nau 
Santa Maria ... i amb elles els acles de protesta 
contra la celebració del V Centenari. 

Aquesta polémica pot ser una oportunitat 
per fer arribar als nois i noies deis nostres cen
tres educatius una visió historica del que va 
passar abans i després del 12 d'octubre de 
1492. Una visió histórica que presentí les civilit
zacions d'América d'abans de la invasió i !' im
pacte social i economic que causa l'acció co
lonitzadora. 

Els fets histories de !'arribada deis europeus 
a !erres americanas poden ser una mol! bona 
ocasió per treballar a l'escola el coneixement 
d'altres pobles i cultures, així com per aprofun
dir les actituds solidarias envers les lluites pel 
seu alliberament. 

Si bé és cert que nosaltres no som respon
sables d'alló que va passar fa uns segles, sí 
que en som !1e les actituds que prenem ara da
van! els fets que ens ha toca! de viure. 

1. Eduardo Galeano, El descubrimiento de América que 
todavía no fue y otros escritos, E d. Laia (pag 115). 

És per aixo que pensem que es pot fer una 
tasca educativa de les actituds solidarias en
vers d'altres pobles i de valoració de cultures i 
llengües diferents de la nostra. Aquesta tasca 
pot completar els objectius que molts de nasal
tres ens vam marcar el treballar per una escola 
catalana arrelada a la realitat nacional. Aquest 
coneixement deis propis orígens és una bona 
condició de partida per comprendre d 'altres 
pobles, la legitimitat de la seva existencia com 
a tals i el dret a tenir els recursos económics 
per dur a terme aquesta existencia amb dig
nitat. 

Esperem també que aquest coneixement i 
comprensió ens sigui útil per conviure amb les 
minories étniques i religiosas de casa nostra, 
Catalunya. 

No pensem pas que les celebracions oficials 
aspirin a assolir aquests objectius, sinó més 
aviat el contrari. Es commemorara el model im
perialista, La Hispanidad ... i s'ocultaran els con
flictes actuals als Estats americans: segregació 
étnica, oposicions de classe, neocolonialisme, 
dictadures ... 2 

Es pot explicar el «Descobriment» com un 
seguit de gestes deis grans conqueridors, de 

2. Op. cit. (pag. 116). 
•cap empresa 1mperial. ni les d'abans ni les d'ara, no des

cobreiJC. L'aventura de la usurpac16 i el despullament no des
cobreix: encobreiJC. No revela, amaga. Per a realitzar-se ne· 
cess~a coartadas ideológlques que converteixen l'arbitrarietat 
en dret.• 
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batalles. de dates ... S'ha parlat d 'Hispamdad, 
de Día de la raza ... No creiem que aquesta si-
gui la visió histórica que ajudi a comprendre els 
fets tal com van ser, ni que cre1 actituds solida
ríes i no etnocéntriques en els nostres alumnes. 

Tot plegat implica. no només un canvi de 
continguts. s1nó també una reflexió sobre la 
metodolog1a. 

Quina historia explicarem? 

ula trampa en historia consisteix a parlar de 
SI mateix, tot fent creure que es parla deis al
tres."' 

A !'hora de tnar els materials: llibres de text, 
dossiers, fitxes, audiO·ViSuals ... haurem de pri
mar aquells que intenten reflectir la historia des 
d'un punt de vista no androcentric (sense obli-

3 Jean-Fran~to•s Revel Htstolfe de la phl/osophre occr
dentale Stock. Pans 1968 Volum 1 (pag 16) 

dar el paper de les dones), ni etnocéntric (on 
quedi reflectida també la visió deis grups no do
minants). 

L' Amparo Moreno ens il·lustra molt bé en 
qué consisteixen aquests dos punts de mira per 
a contemplar els fets histories: " ... l'home que 
apareix com a subjecte agent de la historia no 
és qualsevol ésser huma, dona o home de 
qualsevol condició, ni tan sois qualsevol home, 
qualsevol huma del sexe masculí. Es tracia 
d'un home adult, de ra9a blanca, membre de 
la cristiandat europea occidental, que es dota 
d'instruments de poder i de saber per practicar 

• una constan! expansió territorial a costa d'al
tres éssers humans, dones i homes ..... • 

Es tracia de rellegir la historia des d'uns al
tres parametres, i aquest exercici de lectura crí
tica l'hem de fer amb els materials que oferim 
als alumnes.5 ula historia és pera nosaltres el 
relat classic, sobretot als manuals (escolars), 
que privilegia de forma clara Occident i omet 
practicament tot alió que interessa les altres 
cultures. En síntesi, aquesta Historia és etno
céntrica. Si l'escrivim amb H majúscula és per 
assenyalar que encara és dominant.»6 

Els manuals escolars són, per la seva natu
ralesa, simplificadors. Estan, dones, subjectes 
a esquemas 1 estereotips, sense poder reflectir 
sovint els debats que especialistas universitaris 
tenen sobre determinats fets histories. 

L'historiador Obichere demanaria un manual 
d'historia universal ..... que donés un panorama 
acceptat 1 opinions sobre el desenvolupament 
d' África, Ásia, Europa i América. 1 quan hi hagi 
controversia, en tot moment s'ha d'informar als 

4. Amparo Moreno, El arquetrpo virtl protagonrsta de la 
histona. Ejercrc1os de lectura no androcéntrica, .. cuadernos 
inacabados ... núm 6 Ediciones La Sal. 

5. N. Oen•a. J. G116; J M. Navarro. Elements pera una re
llexio dJdactrca sobre l'etnocentnsme als manuals escolars 
d 'históna Pubhcacíons de riCE. 1988 

6 Oom1mque Perrot; Roy Pre1swerk. Etnocentrismo e hrs
toria. AmériCa rnd1gena, Afnca y As1a en la vtsion drstors,ona
da de la cultura occrdental. Ed. Nueva Imagen. Mexic 1979 
(pag. 29) 

•És ella ta que apareix perfectament 1ntegrada a les ideolo· 
g•es sub¡acents a la societat Industrial. Ella exerceix en aquest 
sentit una func16 de fegit1mac16. a la vegada que de perpetua
ció d'aquesta soc1etat r de les relac•ons que s'estableixen amb 
els altres t1pus de socretat • (pag. 181) 
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estudiants. Potser siguin ells qui trobaran la res
posta.•.' 

Caldra, dones, completar la visió deis llibres 
amb d'altres materials, per tal de mostrar el 
punt de vista deis diferents protagonistas• i les 
distintes vivemcies deis fets que van tenir ven
cedors i ven~uts." 

D. Perrot i R. Preiswerk assenyalen el treball 
que es pot fer a les escoles: « ... comen~ar per 
detenir l'etnocentrisme per omissió, és a dir, 
modificar els pocs aspectes del món extraeuro
peu que són actualment tractats als manuals. 
Clarificar el concepte de civilització, explicar els 
esquemes evolucionistas, dir que potser els 
contactes amb Europa no van ser viscuts de la 
mateixa manera pels altres, reduir !'impacte 
deis estereotips, mostrar com certes paraules 
valoren negativament els altres: són temes que, 
amb d'altres, permetran a l'alumne de fer-se 
una imatge molt diferent del món.,' 0 

Aquest coneixement de «l'altre, pot modifi
car les reaccions afectives espontanies del_s 
alumnes, que tenen una visió autocentrada del 
món. Piaget i Weil assenyalen que « ... el proble
ma central ... és situar la manera mateixa de for
mació d'aquest instrument indispensable d'ob
jectivitat i de comprensió afectiva que és la re
ciprocitat pensada i viscuda ... '' Aquesta reci
procitat seria el reconeixement per part deis 

7. Boniface Obichere, African History and Western Civilí
satíon, Black Studies in the University, Vale University Press, 
New Haven 1969 (pag. 103). 

8. • ... els espanyols, després que Cristófol Colom desco
brís els habitants de les Antilles, es preguntaven sí aquells 'sal
vatges' eren veritablement homes. Al mateix temps que, pel 
seu cantó, els ·salvatges' en qüestió es preguntaven si els 
guerrers que ells veien desembarcar vestits tan estranyament, 
eren les criaturas humanes que els semblava.» 

Georg es Jean, Le racisme raconté aux enfants, Les Editions 
Ouvrieres, París 1984 (pag. 37). 

9: •L'estudi comparatiu deis textos i pinturas indígenes .. . 
ens demostrara segurament molts punts de discrepancia amb 
les cróniques i relacions espanyoles de la Conquesta ... (pag. 
28. 29). 

Miguel León-Portilla, Visíó deis ven¡:uts. Relacíons indíge
nes de la Conquesta. Ed. El Llamp 1987. 

10 . o. Perrot; R. Preiswerk, Op. cit. (pag. 309). 
11. Jean Piaget: Anne-Marie Weil, Le developpement, chez 

/'enfant, de l'idée de patrie et des relations avec /'etranger, 
·Bulletin international des Sciences Sociales•. núm. 3, 1951 
(pa9. s21¡. 

nois i noies de la relativitat de la seva situació i 
l'acceptació de l'autenticitat de la situació de 
l'altre. 

Reflexions metodologlques. 
Una experiencia 

La incredulitat amb que els alumnes recollien 
unes conclusions historiques diferents als este
reotips que tenien previament, ens va ter re
flexionar sobre la metodología. 

¿com ter arribar als nostres alumnes un punt 
de vista historie tan diferent del que explica la 
«histOria oficial», molts deis manuals escolars, 
els mitjans de comunicació, deis estereotips de 
les pel-lícules ... ? ¿com treballar aquesta des
centració afectiva cap a «l'altre» que perm·eti la 
reciprocitat? 

El fet de donar nous continguts, nova infor
mació, no posa en qüestió els que ja tenien, i 
d'altra banda, quan s'intenten ter valoracions 
diferents, aquestes són, molles vegades, rebut
jades o es queden en un pur assumpte perso
nal entre alumne i mestra: «És la leva opinió••, 
poden acabar dient. 

S'ha de partir, dones, del seu nivel! de co
neixement deis fets, amb estereotips inclosos i 
treballar a partir d'aquí. En aquest sentit va una 
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expenencia realitzada per Rosa Cañadell du
ran! dos cursos a un lnstitut de Formació Pro
tess1onal de !'Hospitalet de Llobregat. 

El desenvolupament d'aquesta experiencia 
ens va aclarir la manera de treballar el tema, si
gui a la secundaria o als últims cursos de 
I'EGB. 

L'objectiu era introduir el tema del dit ••des
cobriment .. i la colonització d'Amenca des d'u
na perspectiva no etnocentrica. 

Els alumnes, encara que ten1en pocs co
neixements deis fets, havien adquirit a través 
deis !libres de text, les pel·lícules. la tele ... uns 
cl ixés i unes valoracions sobre el que va suc
ceir que tenen unes característiques forc;a co
munes: una desvaloració del món indígena, un 
desconeixement de qui eren i com vivien els po
bies colonitzats, una absencia d'esperit crítica 
l'hora de ¡utjar els fets i molt poca informació 
de les seves conseqüencies actuals. 

L'ob¡ectiu de la programació era d'intentar 
desfer aquests estereotips, tot crean! una cons
ciencia crítica i una actitud més positiva envers 
les cultures «diferents ... 

La metodologia emprada es basa únicament 
en les activitats realitzades pels alumnes, sen
se cap explicació previa per par! de la proles
sera. O' aquesta manera es pretenia que fossin 
ells mateixos els que descobrissin coses noves 
que els fessin qüestionar les idees i valoracions 
que ja tenien. Amb un mínim de textos i dades 
que fossin significativas deis punts més impor
tants, 1 a partir d'aquest material, els alumnes 
van anar realitzant les activitats proposades: fer 
mapes, grafics, contestar preguntes ... 

El material proposat era molt basic, pero el 
més importan! són les conclusions que els 
alumnes van treure a partir deis exercicis pro
posats. 

Hi ha documents que van provocar un tipus 
de reacció que val la pena comentar: 

Un era un text que explica la invasió pels es
panyols del territori de !'Araucaria (Sud de Xile). 
La característica més importan! és que esta tret 
d'una revista editada pels pobladors d'aquesta 
zona: els maputxes. Es tracia, dones, de la his
tóna vista des de ul'altra banda». Quan els 
alumnes van adonar-se que eslava escrita pels 
mateixos indígenas, molts van ter comentaris 

del següent tipus: uA1xó no és objectiu. Ho han 
escrit ells mateixos." «Aixó va a favor deis indis 
perqué són ells els qui ho expliquen ... Aquests 
comentaris van donar peu a una discussió so
bre .,J'objectivitat .. de la historia i a una reflexió 
sobre els seus prejudicis respecte als indíge
nas. Per que mai no havien posat en qüestió la 
historia escrita pels colonitzadors? 

L'altre material a comentar era un document 
sobre els maputxes actuals, on s'expliquen les 
seves condicions de vida i les reivindicacions 
que plantegen. El vídeo va comenc;ar a interes
sar molt més quan van descobrir que la mestra 
eslava al mig de la manifestació, parlan! amb 
els maputxes. A partir d'aquells moments 
aquells .. personatges" van deixar de formar part 
de «la historia» i es van convertir en «reaJs ... Aixó 
ens ha fet pensar en la necessitat d'emprar ma
terial documental i viu, per tal que els alumnes 
puguin situar en el moment historie els pobles 
estudiats. ' 1 

Resultats obtlnguts 

Una primera observació va ser que a mesu
ra que anaven treballant i fent les activitats, ana
va creixent !'interés general de la classe i ana
ven mostrant la seva sorpresa, i algunes vega
des la seva indignació, en descobrir que els fets 
havien esta! diferents de com sempre havien 
pensat. 

Finalment, l'exercic1 d'avaluació no va ser 
sobre continguts, s1nó amb preguntes obertes 
en que poguessin explicar aquellas coses no
ves que havien aprés 1 alió que els havia cndat 
més l'atenció, tot demanant-los una valoració 
personal. Els resultats van ser mol! positius i, 
en general, demostraven que s'havien aconse
gu;t els objectius plantejats. 

Fent un buidatge de les respostes, els fets 
que més van anomenar, per ordre de freqüen
cia, van ser: 

12. El fet d'utthtzar tant de matenal deis maputxes només 
va ser pel fet de ten ir ·ht accés dtrecte, no pas perqué const
derem que sigutn ni més nt menys importants que qualsevol 
anre grup étntc. 
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- La resistencia deis indígenes (maputxes). 
Tothom assenyalava que sempre havien 
pensat que ningú no s'havia oposat als co
lonitzadors. 

- La cultura maia i as teca. Els comentaris eren 
d'admiració; la majoria sempre havia pensat 
que els indígenas eren molt primitius i no te
nien cap mena de cultura. 

- El triangie del comerq. Sobretot assenyalant 
les «barbaritats» que es van cometre amb la 
compra-venda d'esclaus. 

- La mortalitat deis indígenes, amb comenta
ris d'indignació sobre la conducta deis co
lonitzadors. 

- La situació actual deis indígenes. Els va sor
prendre molt que encara hi haguessin indí
genas, que encara parlessin les seves llen
gües, que estiguessin tan marginats, que 
lluitessin i reivindiquessin. 

Les respostes obtingudes ens han fet pen
sar que aquesta proposta de treball, ' 3 i d'altres 
de similars, poden ser adequades per ajudar el 
nostre alumna! a tenir una visió més realista i 
més crítica del que significa la colonització d'A
merica, així com donar-los els elements per po
der comprendre la realitat actual de 1' América 
Llatina. 

En paraules de Tomas Borge, l'any 1983 a 
Barcelona: «Colom va endevinar América, pero 
Europa no l'ha descobert encara.•• No en des
aprofitem l'ocasió. 

13. Aquesta experiencia, les fitxes de treball, així com una 
guia de materials alternatius ha estat publicada per la Comis· 
sió Catalana Contra la Celebració del V Centenari: La colonit· 
zació d'America des d'una nova perspectiva. Experiencia dí· 
dactica 1 guia de recursos. 

Alícla Palau 
Rosa M. Cañadell 

Comissió Catalana Contra la Celebració 
del V Centenari 
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RACONS A CICLE MIT JÁ. 
PERA QUE? 

Aquestes reflexions són el resultat deltreball 
d'un grup de mestres del Cicle Mitja a l'escola 
pública Folch i Torres d 'Esplugues de Llobre
gat. 

El desig de millorar la practica a les nostres 
aules i de trobar altres formes de materialitza
ció del procés educatiu va motivar l'elecció del 
treball per racons. 

Les paraules de John Elliot resumeixen la 
nostra idea: «El canvi educatiu és conseqüem
cia de la practica reflexiva deis professors. No 
pot haver-hi desenvolupament del currículum 
sense desenvolupament del professorat. És la 
investigació deis professors dins la classe la 
que provoca els canvis reals».' 

Aspectes educatius generals previs 

Les idees centrals que implícitament o explí
citament conformen la nostra concepció edu
cativa són, en síntesi: 

1. La necessitat de partir de l'univers socio
cultural de l'infant. Aquesta qüestió ve donada 
pel fet que cadascú construeix els conceptes a 
partir deis coneixements previs que tenim i que, 

1. Entrevista a John Elliot. «Cuadernos de Pedagogia•. 
agost 1989. 

evidentment, estan molt lligats amb l'entorn en 
el qual ens desenvolupem. 

A vegades pot ser un perill limitar els objec
tius educatius a les necessitats o vivencies que 
el nen explicita; pero no hem d'oblidar mai que 
l'educació ha d'ampliar i enriquir el bagatge 
cultural del nen. Solament partint deis coneixe
ments previs podrem construir significativa
ment els diferents aprenentatges. 

2. La importancia de coneixer les diferents 
etapes de maduració que travessa el nen ens 
orienta respecte a com arriba a estructurar la 
realitat. 

Concretan! en el nen de Cicle Mitja, Piaget 
anomena aquesta etapa com la d 'operacions 
concretes. És el moment en que comenga a su
perar les característiques de la inteHigencia pre
operacional. El nen comenga a ser capag de· 
pensar de manera que contradigui la seva im
pressió immediata. Aquest tipus de pensament 
s'adquireix de manera gradual, jaque els nens 
encara s'apropen al coneixement centrant-lo 
en la praxi. Al final del cicle s'obre el camí al 
pensament abstracte. És, per tant, una etapa 
en la qual s' ha de buscar contínuament l'equi
libri entre alió concret i alfo abstracte. 

3. El necessari equil ibri entre 1 'educació 
deis valors i 1' aprenentatge de coneixements. 
En aquest moment la societat exigeix a l' esco-
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la una torta preocupació pels continguts: els 
nens han de saber molles coses per poder 
competir i triomfar. Aquesta preocupació mol
tes vegades comporta l'oblit de l'educac16 deis 
valors. Potser la manca de referents etics 
agreuja aquest fenomen. Malgrat aixo, pensem 
que l'escola té l'obligació de treballar tots dos 
aspectes. L'educació integral continua essent 
1' objectiu basic de 1' escola. 

Tenint en compte que la societat esta fent el 
pas d'un període industrial a un període de la 
informació, creiem que hem de revisar el nos
tre concepte d'aprenentatge. El fet de donar 
prioritat a l'emmagatzematge d ' informació avui 

te dia no té gaire sentit, ja que la quantitat de CO· 

U neixements s'amplia a un ritme molt rapid. Per 
- tant, pensem que cada vegada més hem de do-
.., nar importancia a aprendre a aprendre: saber 
,~ accedir a la informació, ser capac; de treballar-
, la, classificar-la, ordenar-la, analitzar-la, memo-

4. La necessitat de donar importancia a !'ac
titud del mestre envers el procés educatiu. 
Veiem la figura del professor com un animador 
del grup classe i com un guia en l'adquisició 
deis aprenentatges. En aquest sentit, la qualí
tat de les relacions que el professor estableix 
amb els alumnes pot condicionar significativa
ment tot el procés. Una de les preocupacions 
fonamentals hauria de ser l'establiment de vin
cles gratificants amb el conjunt del grup. 

D'altra banda !'actitud reflexiva i oberta als 
canvis en la seva practica hauria de constituir 
una pec;a fonamental de la seva professionali
tat. 

Objectius 

L' organització de classes per racons afavo
reix la consecució d 'una serie d'objectius tals 
com: - ritzar-la comprensivament... 

a~----------------------------------------~ 
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1. Avan9ar cap a l'autonomia 1, en concret, 
cap a l'organització del propi treball. Aquest és 
un objectiu central de la tasca educativa, que no 
s'improvisa i que comporta necessariament fa
cilitar elements i experiencias diverses per po
der arribar-hi. La proposta del Disseny Curricu
lar Base de la Reforma Educativa refor9a la im
portancia d'aquest objectiu.2 

2. Facilitar la diversificació de les relacions 
dins del grup classe. Amb aquest tipus d'orga
nització, les relacions nen-nen i nen-petit grup 
adquireixen fon;a importancia. El fet de la varia
ció quotidiana deis petits grups enriqueix les re
lacions generals de la classe i, per tant, es con
verteix en un element positiu de socialització. 

3. Possibilitar diferents formes d'accés al 
cone1xement. El fet d'oferir diversos tipus de 
materials i estrategias no limita l'accés a un 
únic camí. 

Massa vegades la transmissió oral i el treball 
escrit són quasi les úniques vies per accedir als 
aprenentatges, amb oblit de l'etapa psicológi
ca en que es troba el nen. La manipulació, la 
verbalització, 1' observació, 1' experimentació ... 
són aspectes fonamentals que cal tenir pre
sents. Aquesta diversificació facilita una millor 
generalització deis conceptes. 

4. Fer possible l'educació en la diversitat. 
Un deis maldecaps deis professors és l'hetero
genei"tat deis grups i la diferenc1a de ritmes de 
treball que aixó comporta. La democratització i 
ampliació de 1' educació ha agreujat aquest pro
blema. Tanmateix, una educació de qualitat im
plica el treball amb la diversitat. El treball per ra
cons facilita una seqüenciació deis aprenentat
ges més personalitzada i una atenció més in
dividual. 

5. Mobilitzar l'interes del nen. Al llarg de 
!'experiencia es constata una motivació més 
alta per part deis alumnes envers el treball i més 

2. Diseño Curricular Base. Educación Pnmaria, Min1s1eno 

de Educación y Ciencaa, 1989 

ganes d'aprendre. La diversificació de les acti
vitats, una llibertat més gran de moviment... po
den ésser factors que incideixin en aquesta ac
titud. 

Elements organltzatlus 

Podríem definir els racons com un tipus d'or
ganització de la vida de la classe durant un 
temps concret. 

Espai 
La nostra experiencia d'organització per ra

cons comporta destinar un espai físic per a les 
diferents activitats, encara que no és una con
dició «sine qua non» per poder treballar d'a
questa manera. Una botiga es pot muntar amb 
prestatges, mostrador, vela ... o bé amb una 
capsa amb materials per comprar o per vendre. 

Construcció deis racons 
Pensem que és una tasca molt importan!, 

perqué fa que els nens se' ls facin seus mit
janc;:ant el disseny col·lectiu. El fet d'organitzar 
l'espai, els materials, de decorar els racons, de 
pactar unes normes de funcionament... permet, 
d'una banda, treballar diferents continguts pro
pis de cada curs, i de l'altra, refor9ar el que fa 
referencia als Mbits d'ordre, treball ... 

Temps 
En el nostre cas comporten una sessió dia

ria d'una hora i mitja o dos. Aixó no obstan!, es 
produeix una interrelació constan! entre el tre
ball per racons i el treball en gran grup. Molles 
vegades les sessions de gran grup es dediquen 
a introduir conceptes que posteriorment es !re
bailaran en racons. A la inversa, problemes, ob
servacions, propostes de treball que es tan a 
l'hora de racons són materials per aprofundir 
en gran grup. 

Plans de treba/1 
Els plans de treball poden ser setmanals o 

quinzenals. El nombre de racons per area esta 
en !unció de la proporció d'hores assignades a 
cada materia, amb una certa flexibilitat. El nom
bre de nens que poden treballar a cada racó és 
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de tres o quatre, encara que aquesta norma no 
és estricta i esta més en funció de la disponibi
litat de material o d 'espai. 

Pel que fa a la programació, es tenen en 
compte els objectius que han d'assolir els nens 
en els diferents nivells, la seva seqüenciació i 
les aportacions-interessos que els alumnas 
mantenen. La flexibilitat de la programació per
met incidir en aspectes que no han queda! prou 
clars. 

tenció individual i fa possible un clima relaxat i 
agradable dintre de la classe. 

El pla de treball s'explica a la classe abans 
de comen9ar la quinzena. Hi ha activitats que 
s'han treballa! a classe, i per tant només s' ha 
de donar una referencia, i d 'altres que s' han 
d 'explicar amb més detalls. En aquesta presen
tació els nens van anotant les diferents feines a 
ter en un full confecciona! perque tinguin un 
punt de referencia. També se' ls dóna un temps 
orientatiu. 

Correccló 1 avaluacló del pla de treball 

Una qüestió basica per al bon funcionament 
d 'aquest tipus d'organització és tenir molt pre
sent el grau de dificulta! de les diferents activi
tats i el grau d'atenció que requereixen per part 
del mestre. Com que aquestes són bastan! di-e verses hem d'anar resolent els dubtes i orien- Pel que fa a la correcció, hi ha investigacions 

- tant les dificultats per petits grups. Una progra- que demostren que la seva eficacia augmenta 't: mació no compensada comporta sovint una si- en la mesura que es fa en un temps proper a ,ft tuació d'angoixa en el mestre pel fet de no po- la realització de l'activitat i davant de l'alumne. 
, der atendre correctament cada nen. Contraria- Aixó no sempre és possible, perque al Cicle Mit-
- ment, llna programació equilibrada permet l'a- ja les activitats van adquirint una certa com-
a~--------------------------------------~ 
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plexitat. En la nostra practica corregim davant 
del nen, en gran grup i en hores no lectives. 

A cada pla de treball el nen fa una valoració 
sobre els següents aspectes: que ha apres, 
com ha treballa!, quines dificultats ha trobat i 
com ha presenta! els treballs. 

Alguns racons 

Relacionats amb llenguatge: racó deis. tite
lles, del diari, exercicis de llenguatge, bibliote
ca, narració ... 

Relacionats amb matematiques: racó de la 
botiga, del banc, de jocs matematics (mesura, 
geometría, logica), d'ordinador, problemas au
tocorrectius ... 

Relacionats amb experiencias: en aquest 
racó es treballen els diferents temes, tot inten
tan! que els nens observin, experimentin, ela
borin treballs ... 

Relacionats amb la plastica: racó de fang, 
pintura, paper maché, dibuix, impressió, ma
quetes ... 

Reflexlons flnals 

Considerem aquesta organització com una 
experiencia en fase inicial i, per tant, oberta a 
qualsevol iniciativa que pugui enriquir-la i millo
rar-la. En aquest sentit, la investigació i avalua
ció sistematiques són un tema pendent. No vo
lem ter deis racons un model exclusiu, un nou 
didactisme. La practica quotidiana ens mostra 
deficiencies i contradiccions: la manca de 
temps per programar, per elaborar materials, 
per reflexionar, per atendre eficagment a cada 
nen ... Tot i així, pensem que els aspectes posi
tius de !'experiencia compensen els esforgos 
que haurem de ter per millorar-la. 

Finalment, un altre aspecte a considerar pel 
que fa a !'actitud reflexiva del professorat és 
que aquesta forma de treball situa l' ensenyant 
en un vessant més actiu i creador. 

Carlos Agullar 
Karmele Alza 

Pilar Marzo 
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INFORMATITZAR LA 
GESTIÓ DE L'ESCOLA? 
Ara ja és possible que a l'escola 
l'ordinador ens alltberi de les fei· 
nes mecaniques i burocratiques. 
·Perqué el treball del mestre ha de 
ser creattu i no dedicat a les feines 
mecaniques i repetitives. 

APLICACIÓ 
ES COLES 

"Perqué cal agi litzar la gestió de 
1' Escola en tots els aspectes. 
*Perqué hem de predicar amb 
l'exemple (o la informatica només 
és pels nens?) 
APLICACIÓ ESCOLES un progra· 
ma, pera ordinador PC, confeccto· 
nat per un equip mixt d'informattcs 
t mestres que resol els processos 
méshabituals a l'escola. 
Un programa que s'adapta a les ne
cessitats concretes de cada escala 
(i no a l'inrevés!). 
Disposem de tots els impresos ne· 
cessans (també els oficials) amb 
paper continu pera ordinador. 
Un programa ÁGIL i facil d'usar. 

Atenció! oferta "lnformatització Total" 

AVALUACIONS 

BIBLIOTECA 

PREINSCRIPCIÓ 

OROINAOOR PC. 640 Kb 
dmb Dosc de 20 Mb 

oMPRESSORA EPSON FX 1050 
136 columnes 240 Cdl ~ ;eg 

PROGRAMA 
APUCACIO ESCOtES 

Assessorament a la Gestró lnforma!ltzada 
A~gda Mtnd•ana. 308ent. 51-08027 Barcelona 
Tel. 351 30 51 Fad52 75 50 

FACTURACIÓ 

COMPTABILITAT 

HORARIS 
(en preparació) 

.. 
1 NST AL LACIO 1 

CURSET DE FORMACIO 
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XXV ESCOLA D'ESTIU 

S'esta configuran! !'estructura i contingut 
d 'aquesta vint-i-cinquena escola d'estiu, a la 
qual es vol donar - com ja s'ha dit- un relleu 
molt especial. En línies generals, es pot avan~ar 
que la primera setmana estara dedicada a les 
activitats habituals, bé que centrades en el 
tema de la Reforma, mentre que la segona set
mana, en el marc d'un intercanvi amb mestres 
de tot Catalunya, de la resta de I'Estat i d' Eu
ropa, oferira l'oportunitat de reflexionar sobre 
problemes comuns, com la tematica de la in
tercultura, del medi ambient i de la tecnología, 
dintre la perspectiva d'una Europa en procés 
de transformació. 

ParaHelament, el dia 2 de juliol s' inaugurara 
una exposició al Col·legi d 'Arquitectes sota el 
lema «25 anys d'Escoles d'Estiu, 25 anys de 
Renovació Pedagógica", la qual restara oberta 
duran! tola I'Escola d'Estiu. 

BIBLIOTECA 

Trimestralment es publicara un fu ll d 'infor
macions per posar-se al corren! de notícies bi· 
bliografiques agrupadas per temes, cicles, etc. 
Ja ha sortit el primer. 

FULLETÓ SOBRE 
L' ASSOCIACIÓ DE MESTRES 
ROSA SENSAT 

S' ha edita! un fulletó que conté una explica
ció sobre la naturalesa, objectius, historia, acti
vitats i serveis de 1' Associació. El podeu trobar 
a la recepció de 1' Associació. 

ASSOCIACIÓ DE MESTRES «ROSA SENSAT• 
QUI SOM? 
D'ON VENIM? 
QUE FEM? 
PUBLICACIONS 
BIBLIOTECA 
GESTIO 
ITÚ? ____________ ~--------~ 



BASES 

L'Associació de Mestres «Rosa Sensat)>, ambla col·laboració 
d'Edicions 62, convoca per desena vegada el Premi <(Rosa 
Sensat» de Pedagogia, que es regira per les bases següents: 

1. Els treballs presentats han de ser originals i inedits, i 
realitzats per mestres o altres professionals · de l'en
senyament. 

2. Les obres han de partir d'una analisi de la practica es
colar, de classe i/o d'institució, i han de suposar una 
millora ¡)ractica en el camp de les escotes deis Páisos Ca
talans 

3. Del treball, se'n presentaran tres copies. en llen~ua ca 
talana, amb una extensió mínima de 100 fu lis DINA-4 
escrits a maquina a doble espai. Juntament amb el tre
ball es r>resentaran les dades de l'autor. o autors .. amb 
el seu currículum. 

4. Les obres seran lliurades a l'Associació de Mestres «Rosa 
Sensat>> (Corsega 271, principal). 

5. La data r.1axima pera l'entrada d'originals sera el 4 d'oc
tubre de 1990, aniversari de l'inici de «Rosa Sensat». 

6. El Jurat, elegit perla Junta Rectora de l'Associació, sera 
el següent: Angeleta Ferrer Sensat i Marta Mata Garriga 
coma Presidentes; Roser Batllori, Montserrat Falcó, Ar
tur Noguerol, Pepa Ódena, Anna Maria Roig, Josep Su
carrats i Sebastia Sorribas, que actuara com a Secretari. 

7. S'adjudicara un únic Premi de 350.000 pessetes, en con
cepte d'avan<;ament de drets d'autor. 

8. L'obra premiada sera publicada per Edicions 62, dins la 
CoHecció <<Rosa Sensat». 



9. El Jurat podra declarar desert el Premi si, al seu parer. 

no hi ha cap treball que assoleixi el minim exigible. Aixi 
mateix, el Jurat podra recomanar la publ icació d'alguna 
de les obres no premiades. 

1 O. El veredicte es tara públic el 30 de novembre de 1990. 

1 1. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les re
soldra el Jurat. 

12. La partic ipació en e l Premi comporta l 'acceptació 
d 'aquestes bases. 

Barcelona. gener 1990 
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actualitat 

ALUMNES ORFES 

S'apropa el curs escolar en qué les reformes 
del Cicle Superior i de les Ensenyances Secun
darias s'hauran de generalitzar. Guanyada, al
menys simbólicament, la batalla per la unifica
ció del Cicle 12-16 (va costar que arrconessin 
invents com ara són el «Curs pont», "ense
nyan9a obligatoria, per no dir «basica .. , etc., 
etc.), sembla que les coses tornen al mateix 
punt en qué estaven fa quinze anys, quan pre
dicavem el «tronc comú··: tot pot acabar essent 
una discussió sobre edificis i cossos docents. 

¿rant fa, realment, que el Cicle 12-16 es fa
ci a centres d'EGB, lnstituts de Formació Pro
fessional, lnstituts de Batxillerat o Centres (pri
vats) amb una mica de tot? irant fa que la rea
litat educativa d'aquesta etapa quedi en mans 
de mestres de taller, mestres, professors o ca
tedratics? 

Deixo la primera de les qüestions per a un al
tre moment i dedicaré aquestes ratlles a lamen
tar-me de l'orfandat educativa que s'apropa. Ja 
s'ha prodult, pel que sembla, la «savia» decisió 
d'atorgar als «llicenciats» la funció d'ensenyar 
als alumnes de més de 12 anys, tot deixant per 
als mestres els anys feli9os de la infancia. Pel 
que sembla, no hi ha problema. Amb el nou 
«Currículum .. , científic i preciós, aixf com ambla 
competencia deis títols universitaris superiors, 
la Reforma pot comen9ar a funcionar. 

Em queda, aixó no obstan!, un dubte: ¿no 
ens deuen estar donant garsa per perdiu? ¿El 
veritable significa! de tot aquest nou diccionari 
de l'aprenentatge amb el qual ens bombarda
gen no sera aquell que li atorgui l'individu que 
l'hagi d'aplicar? Així, fredament, no tinc res en 
contra d'un llicenciat en físiques dedicat a ter 

el seguiment deis seus alumnes de 14 anys, 
sospesan! els amors, les tensions del grup, la 
vida no escolar o !'última can9ó de Loquillo, bar
rejant-ho tot amb l'ensenyament deis vectors. 
Em costa més saber per que el sistema d'equa
cions de segon grau, o el Mercat Comú Euro
peu no esta a l'abast d'alló que pot ensenyar 
un que només es va titular de mestre. 

Wo deu ser aixo deis continguts i les titula
cions una mena de pantalla pera l'engany? A 
poca poc la funció i l'objectiu del Cicle sem
blen ésser conceptes que no s'han d'anome
nar. ¿Per que deu ser que els meus col·legues 
del Col·legi de Doctors i Llicenciats que fa mit
ja dotzena d'anys pronunciaven poc menys 
que anatemes quan a I'Escola d'Estiu exigíem 
un cicle unifica! i definit com d'«educació basi
ca» callen ara? A poc a poc les persones que 
representaven plantejaments més sócio-psico
pedagógics han estat apartadas del debat de 
la Reforma. Se silencien els Moviments de Re
novació Pedagógica perqué si diguessin algu
na cosa sobre aquest tema la seva postura s'in
terpretaria com a corporativisme a favor deis 
mestres. 

Wuin és realment l'objectiu que perseguim 
en posar un adult davant deis pre-adolescents 
i adolescents? ¿Es tracta d'un educador o d'un 
bon gestor de tecnologies educativas? ¿Quina 
és la competencia basica que ha de posseir 
aquest adult? ¿Quines són les necessitats fo
namentals a les quals la institució escolar ha de 
donar resposta en aquesta etapa evolutiva? 

Professor, mestre, ensenyant, educador ... 
Primer s'ha d'escollir una d'aquestes paraules; 
només després d'aixó pot decretar-se la titula-



actualitat 
ció adequada. Pel que sembla estem a punt de 
canviar perqué res canvii'. Ens venen la moto 
del cientifisme experimental i les vestiduras del 
didactisme de la nova psicología del coneixe
ment perqué oblidem el fet clau de la relació 
educativa. Dissimulen la crisi de l'ensenyan9a 
en aquests anys plantejant-la només en el ter
reny de la inadequació deis programes, en la 
caducitat deis continguts, en la incoherencia de 
la metodología, en el distanciament d'un món 
productiu en canvi, etc. Peró, molt més que tot 
aixó, la qüestió que s'ha de resoldre era i és: 
¿com són i que pinten a la nostra societat 
aquests ciutadans de més de 12 anys?, ¿que 
pretenem en oferir-los escala per omplir la seva 
adolescencia for9osa? 

¿S'hauran de recordar tantes i tantes coses 
dites i escritas sobre !'adolescencia i l'escola? 
Els alumnes d'aquesta edat estan al mig d'un 
procés socialment evolutiu, en una etapa de 
transició a la vida juvenil, en que hi ha grans ne
cessitats i grans influencies educativas. Mit
jam:tant la instrucció o la simple presencia, de 
manera estimuladora o en conflicte permanent, 
els adults que estan presents en el seu món 
són educadors; primerament i fonamentalment 
educadors. 

La discussió sobre el tipus de docent que 
s'ha d'ocupar d'aquest Cicle davant d'aquest 
problema no pot fugir d'estudi, lleva! que supo
si -tal com creiem més d'un- una declaració 
implícita que ensenyar, ensenyar als que vul
guin aprendre, importa; fins i tot podría no im
portar com s'ensenya, peró sens dubte és se
cundaria i quasi banal la relació que s'estableix 
entre el «professor, i «l'alumne, que va fent-se 
adolescent. 

Educadors conscients es posen les mans al 
cap perla «bupització, que comportara l'assig
nació per decret deis cursos per sobre deis 12 
anys als «llicenciats ... Peró cree que aquest no 
sera el mal més gran. La realitat sera una mena 
d' .. orfandat educativa .. pera tot el cicle. La seva 
etapa evolutiva i el seu cicle escolar continuara 
sense ten ir sentit social pera aquests ciutadans 
diversos que van convertint-se en adolescents; 
peró, a més a més, ni tan sois a l'escola tin
dran algun adult disponible al seu costal. 

A l'actualitat, amb matisos, la majar part de 
les escales tenen diticultats per compondre un 
equip coherent de Cicle Superior; a quasi tots 
els centres d'FP i BUP ningú no vol fer els «pri
mers». Es reconeix sense pal·liatius la com
plexitat de la relació educativa o la impossibili
tat de fer només de professor, sense més com
plicacions. Probablement, tan sois els «llicen
ciats, acabats de !licenciar que accedeixen a 
l'ensenyan9a seran els qui «escolliran" aquests 
cursos. iNo hi ha problema, la seva titulació su
perara amb escreix la complexitat educativa! 

Si ens enfrontem a una etapa social i esco
larment complexa, seria lógic definir els trets fo
namentals del fet educatiu en aquests anys, en 
aquests moments histories i en les diversas i 
complexas realitats socials en qué es genera 
!'adolescencia. Un cop ja ha estat definit aixo, 
podríem passar a veure quins professionals i 
amb quin ti pus de suport se n'han de fer ciurec. 

L'única cosa certa és l'especificitat d'aquest 
període educatiu i la immensa necessitat social 
que surtí bé, que els primers anys d'aquesta 
!larga transició a la vida adulta que comencen 
no vagin malament, aconseguir que l'escola no 
sigui la cristaHització i la condensació de tots 
els seus conflictes. 

Per aconseguir-ho el més logic seria consti
tuir equips mixtos. Equips amb educadors
mestres i educadors-llicenciats amb anys de 
treball en aquests cursos, amb ganes de rede
finir la seva funció i les seves maneres d'actuar. 
L'única cosa clara és que no són cursos per a 
un titula! - del nivel! que sigui- noven9a, a 
menys que s'integri, per tal de formar-se, en un 
equip que tingui experiencia. L' Administració 
de I'Ensenyan9a sol ésser de les més rígides y 
funcionaritzades, pero no és impossible fixar 
concursos de mérits, sistemes de formació es
pecífica, incentius economics i sistemas de 
classificació del personal que possibilitin ator
gar l'atenció d' aquests alumnes a les persones 
adequades. 

Una gran part de la credibilitat de la reforma 
es dirimeix en el terreny deis educadors. Si ja 
és difícil que molts d'ells, cansats de la seva fei
na i de I'Administració, s'uneixin al canvi, molt 
més difícil sera aconseguir una realitat educati-
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va diferent quan ja se la converteix oficialment 
en una qüestió de nivells i de titulacions univer
sitarias per a impartir-la. 

Els alumnes del Cicle 12-16 van camí d'és
ser els alumnes orles. Encara que continua plo
vent sobre mulla! no vull perdre l'esperan¡;a i 
acabaré repetint un paragraf d'un text' de l'úl-

1. Educadors i joves deis 90, .. oian de I'Escola d'Estiu•, 
1989, núm. 8. 

tima Escola d'Estiu: .. Quan, cap als 13 anys, el 
pes i la influencia de l'escola sobre l'alumne so
freixen grans transformacions, comen9a una 
nova manera d'educar. Una manera basada 
- com la que mantenía Mentor amb el jove U lis
ses- en el fet d'estar imperceptiblement al seu 
costal, accessibles en els seus moments de cri
si, capa9os de reorientar els recorreguts equi
vocats del seu llarg viatge de transició cap a la 
vida adulta." 

Jaume Funes 
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ETICA 1 ESCOLA 

Entrevista a Josep M. Puig 

Servidor va sempre com una moto. Servidor 
no és un bon model per a relaxar el que esta 
al seu costal. 

Per aixo, quan servidor rep l'encarrec d'en
trevistar algú com en Josep M. Puig salta d'a
legria. perque en Josep M. Puig és un home de 
parlar tranquil i suau. Matisa més amb les mans 
que amb el to de les paraules i utilitza el recurs 
deis savis: el bon humor i la fina ironia. 

Servidor, davant de persones com aquesta, 
sembla que rebi una gota de tranxilium a cada 
neurona. Servidor dorm més placidament i aixo 
s'ha d'agrair en els temps que corren. 

Jaume Cela.- Josep Maria, ¿comes fa un 
/libre entre deu persones? 

Josep M. Puig.- El que tora difícil, en un 
/libre com el que hem fet, hagués estat escriu
re 'l un de sol. Exigeix molta feina i molta ima
ginació. Exigeix un treba/1 interdisciplinari, veu
re el tema des d'angles diferents, reflexionar 
des de perspectives diverses. Penso que hem 
estat un bon equip: quatre professors universi
taris, dos mestres i quatre 1/icenciats en peda
gogía. El resulta t. com tan tes coses, heu de jut
jar-/o vosaltres. 

El seu !libre porta per títol Etica i escala: el 
tractament pedagógic de la diferencia, i va gua
nyar el darrer premi de pedagogía Rosa Sen
sal. El premi es va atorgar el primer dia de de
sembre de l'any passat, al Palau de la Virreina. 
Feia goig veure tots els autors reunits: Maria 
Rosa Buxarrais. Isabel Carrillo , M. del MarGal
cerán, Silvia López, M. Jesús Martín, Miquel 
Martínez, Montse Paya, Josep. M. Puig, Jaume 

Trilla i Jesús Villar, citats tots in alphabetical ar
der, com a les pel·lícules on no hi ha actriu o 
actor principals, sinó que tots tenen la mateixa 
responsabilitat. 1 a més a més, amb els agrai·
ments al Departament de Teoria i Historia de la 
Faculta! de Pedagogia de la Universitat de Bar
celona, a !' ICE de la mateixa universitat, a un 
grup d'escoles de Cornella lligades al centre de 
recursos i al grup de teoria i practica de 1' Asso
ciació de mestres Rosa Sensat. 

J. C.- El títol de /'obra guanyadora impres
siona. Sembla que no vivim bons aires per als 
temes etics. 

J. M. P.- Sí, és ben veritat. El tractament 
de l 'etica molt sovint apareix desl/igat, sense el ' 
caracter de globalitat que ha de tenir. Més aviat 
sembla les peces disperses d'un puzzle que no 
acabem d 'encaixar. Cal que els mestres inse
rim en el projecte educatiu de l'escola el trac
tament de l'etica. Hem de pensar que formem 
- i ens formem- ciutadans i que el component 
etic és molt important. Tot mestre és mestre 
d 'etica, no podem oblidar aquest fet. El que cal 
és fer explícit aquest tema i /ligar-lo al projecte 
educatiu del centre. L 'etica necessita un temps 
específic, tant en el que afecta la reflexió deis 
membres de la comunitat educativa com quan 
he m de treballar els temes a la classe. L 'etica 
es pot treballar des de cada materia, pero aixó 
no esta renyit amb la necessitat de trobar un 
temps propi. En moltes escales es fa a través 
de les assemblees de classe. Es un recurs, 
peró ni poden haver d 'altres. 

J. C.- Quin és el contingut del /libre? 
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J. M. P.- El/libre conté dues parts. En la 
primera hi ha una presentació del que entenem 
per educació moral. Després hi ha una analisi 
del concepte de diferencia, perque és entorn 
del significar d 'aquest concepte quan podem 
parlar d 'etica. A contmuació, i dins d 'aquesta 
primera part, ht ha els elements que configuren 
el programa d 'educació etica. La segona part 
és una proposta d'activitats agrupades en ci
cles de dos anys, tal com sembla que s'orde
nara el sistema educatiu en un futur molt pro
per. Hi ha unes activitats adrer;ades als nens i 
nenes i una fitxa d 'apltcació peral mestre. Les 
diferencies que tractem van des de les que te
nen una base de carácter físic, fins les de ca
rácter cultural, passant perles ideológiques, les 
socials, les económiques, etc. Pensem que es 
fa un ús injust de les diferencies i nosaltres 
creiem que els fets diferencials són enriquidors 
per a la societat. 

J.C.- En Jordi Madue/1, en l'acte de 1/iura
ment del premi, va presentar el/libre i va insis
tir que calia 1/egir la part teórica i evitar que la 
part practica es converteixi en una mena de re
ceptari, des/ligada de la primera part. 

J. M. P.- En Jordi té tota la raó. El/libre, tot 
i que és un treba/1 que esta obert a noves apor
tacions i que demana encara molta més re
flexió, és un tot que no convé fragmentar. 

En Josep M. Puig remarca amb insistencia 
aquest caracter obert de 1' obra. Penso que aixó 
no vol dir altra cosa que el seu !libre vol ser com 
aquelles pedres llenft<ldes dins d 'un estany i 
que generen circumferencies 1 més circumfe
rencies: potser un bon inici per reprendre el de
bat del que ha de significar l 'etica dins el món 
de l'educació, ara i aquí. 

Jaume Cela 
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______ JOVENTUT ____ __ 
QUI TRUCA A LA PORTA 
EN LA NIT TAN FOSCA? 

REINHARD MICHII TILDE MICHELS 

Una bonica historia en vers, 
bellament iHustrada, que explica 
com les adversitats uneixen uns 

éssers ben diferents. 
Un m issatge de Pau i Tolerancia. 

A partir de 8 anys. 

JO SEMPRE TESTIMARÉ 
HANS WILHELM 

La profunda amista! entre un nen i 
ungos. 

Un lllbre entranyable.ll·lustrat 
magníficament. 
A partir de 6 anys. 

EL SOMNI DE LA GUINEO 
KEIZABURO TEJIAA 

Una obra amb iHustracions 
poetiques, en que la natura envaeix 

tota la pagina. 
Un !libre d'un grafisme extraordinari, 

amb una tecnica que recorda els 
gravats de boix. 

A partir de 8 anys. 

Menció especial al premi gritfic 
de la Fira de Bolonya, 1986. 

EditorialiEIJI Joventut 



Porta els teus alumnes d'excmsió al 
nou Tibidabo. 

Ho trobareu tot per passar un gran dia. 

A més, no oblidis que del31 de mar~ 
al 7 de julio!, com cada any, els co!.legis 
tenen descomptes molt especials. 

Vine amb els teus alumnes al Tibidabo. 

Th també ho passaras d'allo més bé. 

La Muntanya Mágica 

Preu Especial Centres Docents 
(m in. 15 escolars). 
PAS LLIURE (ús il·limitat de lotes les atraccionsl 
900 PI'A. pcr alumneen lloc de 1.400, preu normal. 
Els professors acompanyants hi són convidats. 

Horaris ide d1lluns a dtvendresl 
Del 31 de mar~ all7 de juny .. .. de ll a 20 h. 
Del 18 de juny al 7 de julio! . .. de 17 a 1'30 h. 
(Divendres fins a les 2'30 h.) 

PicNic 
Bossa individual pera pic·nic 550 PI' A. Jmprescin· 
dible encanegar-les a )'arribada al pare. 

Funicular 
Els escolars que pugin al Pare amb el funicular, tin· 
dran la baixada de franc si presenten el ticket de 
pujada a !'oficina d'Informació. 
No és necessari fer cap ti pus de reserva pc1· pujar· 
hi ambels teusalumnes. Noméscal que us preSC!l· 
te u a !'oficina d'Informació a !'arribada al Pare. Es 
imprescindible que hi hagi Lm únic professor que 
es faci responsable de realil?,ar tots els tramits a 
!'oficina. Ell'ibidabo disposa de servei de segure· 
tat i megafonía. 

Si desitges més informació sobre els horaris del cap 
de setmana o di es festius escolars, consulta les 11 is· 
les d'espectacles o truca al telf. : 211 79 42. 
Pla<;a del Tibidabo, 3·4 
Tel. (93J 211 79 42. Fax (931 211 21 ll. 
08023 Barcelona. 
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ADAPTACIONS DE LA BÍBLIA 

Em sembla recordar que en una entrevista 
que va concedir el poeta Salvador Espriu es 
queixava del desconeixement que hi ha de la 
Bíblia. 

La visió del món que hi ha als !libres bíblics 
ha tingut una influencia de gran magnitud en la 
nostra cultura. Només hem de passar revista a 
l'art o alllenguatge per adonar-nos de la inten
sitat d'aquesta influencia. 

La societat actual ha acceptat, afortunada
ment, la diversitat en el terreny religiós i ara po
dem dir que vivim en una societat lliure, si més 
no en aquest terreny. Convivim creients i no 
creients i plegats treballem per construir una 
societat més justa o més injusta, més solidaria 
o menys. 

L'escola d 'epoques anteriors va patir, com 
la societat sencera, una única visió del fet reli
giós i qui no compartia aquest credo era mira! 
de reüll o tenia dificultats. L'escola feia cateque
si i presentava la religió católica com !'única op
ció valida. Sectors de creients i de no creients 
han col·laborat afer de l' escola un lloc de !ro
bada on conviuen mestres i alumnes que te
nen, sobre aquest punt i sobre d'altres, visions 
diferents i que es comprometen en un projecte 
comú. Peró, potser per la llei pendular, s'ha 
oblidat que el fenomen religiós té un compo
nen! cultural que els nois i noies han de co
néixer si volen interpretar la seva cultura i la vi
sió del món que tota cultura té. Si l'escola no 
col-labora a donar aquesta informació, sense 
catequitzar - que aixó és treball de la família i 
de la comunitat de fe-, ens podem !robar que 
un noi davant d' una pintura que representi una 

lmmaculada pensi que és una senyora que ha 
rebut un cop al cap, perque el seu rostre apa
reix envoltat per una corona d'estrelletes i el 
lector pot creure que aquest senyal té el mateix 
significa! que el que rep en el llenguatge deis 
comics, llenguatge que dominen en grau molt 
eleva! els nois i noies d'avui día. 

La revista .. rretzevents .. ha publica! una por
tada on hi ha dibuixat un Moises que, davant 
d 'un mar obert que amaga residus nuclears, 
rep, per part d 'un altre personatge, la deman
da que torni les aigües al seu lloc per evitar que 
es vegi el que aquestes amaguen. Molts nois i 
noies no saben amb certesa qui és el personal-
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ge que governa les aigües, perqué desco
neixen el referent cultural. 

Fa temps, !'Editorial La Galera va publicar 
una col-lecció de llibres que presenten algunes 
narracions bíbliques. Aquests llibres porten una 
introducció molt interessant de Frederic Bassó 
que és el responsable també de la selecció deis 
textos. Les il·lustracions de Riera Rojas i la qua
lita! de 1' edició els tan uns llibres molt útils per 
entendre d'on venim. 

Recentment ha aparegut una edició de la Bí
blia publicada per !'editorial Destino, a cura 
d'un altre especialista, Rovira Belloso i amb uns 
excel·lents dibuixos de Carme Solé. Tant una 
col·lecció com l'altra han de ser molt ben rebu
des per l'escola i molt especialment per tots 
aquells que, des de diferents posicions davant 
del fenomen religiós, pensem que !'escala ha 
de col·laborar per donar als nois i noies molles 
de les claus que els han d'ajudar a interpretar 
el món que els envolta. 

Sense aquests coneixements basics es fa di
ficil interpretar qué es vol dir quan a algú se'l 

titila de ser un judes, de ser tan savi com Salo
mó o de tenir més paciencia que Job. 1 encara 
més, per interpretar la poesia d'Espriu, de Pere 
Quart o el recent llibre de Maria Merce Roca, 
Perfum de nard, és imprescindible ten1r els re
ferents bíblics. Sense ells no és possible enten
dre l'art romanic o el Cant espiritual de Joan 
Maragall. 

De la mateixa manera que cal coneixer la mí
tologia grega, la romana o la xinesa; que cal sa
ber qui són Filemó i Baucis, Mercuri o el signi
fica! de les piramides, també cal haver llegit o 
haver escoltat el !libre del Genes1 o la historia 
de Josep. 

La selecció i l'adaptació que n'han fet Fre
deric Brassó i Rovira Belloso contenen uns as
pactes informatius molt didactics que són d'a· 
grair. 

En ti, llibres que mereixen un lloc a les bi· 
blioteques de les escales. 

Jaume Cela 
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ALTRES NOVETATS 

APPLE, Michael W. Maestros y textos: una eco
nomía política de las relaciones de clase y 
de sexo en educación. Barcelona: Paidós; 
Madrid: MEC, 1989 
(Temas de educación; 17) 
Extracte de l'índex: 
Maestros: el control del trabajo de los maes
tros, enseñanza y «trabajo de las mujeres,; 
Textos: cultura y comercio del libro de texto, 
viejos humanistas y nuevos currículos, infor
mes educacionales y realidades económi
cas, ¿es la nueva tecnología parte de la so
lución o parte del problema en educación?; 
Conclusión: el apoyo de la democracia en 
educación. 

BALASKAS, Arthur; WALKER, Peter. Gimnasia para 
los más pequeños: ejercicios en forma de 
juego. Barcelona: Urano, 1989 
Extracte de l'índex: 
Presentación de los ejercicios; Etapas en el 
desarrollo del niño y los mejores ejercicios 
para los cuatro primeros años. 

BALE, John. Didáctica de la geografía en la es
cuela primaria. Madrid: Morata; Madrid: 
MEC, 1989 (Educación infantil y primaria; 11) 
Extracte de l'índex: 
Enseñanza de destrezas cartográficas; Esti· 
los en el aula: hablar a los niños, empleo de 
libros de geografía, horas de trabajo, empleo 
de fotografías, dibujos animados y tebeos, 
ayudas audiovisuales, ordenadores en la 
clase de geografía de primaria, simulaciones 
y juegos, unidades didácticas globalizadas; 
Hacia una educación geográfica; Conclu· 
sión y perspectivas posteriores. 

J. Bale 
Didáctica de la 
geografía en la 
escuela prinaria 

, 

La Lingüística de la escritura: debates entre len
gua y literatura. Madrid: Visor, 1989 {Lingüís
tica y conocimiento; 4) 
Extracte de l'índex: 
El lenguaje y la vanguardia; Estilística y fun
cionalismo; Direcciones del estructuralismo; 
hacia una lingüística de la escritura; Teoría e 
interpretación en literatura; Leer sin interpre
tar: la postmodernidad y el videotexto; So
bre la interpretación de la escritura poética. 

Mapa escolar de Catalunya. Barcelona: Gene
ralitat de Catalunya. Departament d'Ense
nyament, 1989 
V. 1: Situació actual i descripció per comar
ques. 
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MuRGADES, Francesc. Juegos de ecología. Ma

drid: Alhambra, 1987 (Biblioteca de recursos 
diácticos; 5) 
Extracte de l'índex: 
Estrategias de la vida: Cálculos poblaciona
les; Divers1dad poblacional: Relaciones trófl
cas: Rendimiento energético; Ciclo de lama
teria. 

Pozo. Juan Ignacio. Teorías cognitivas del 
aprendizaje. Madrid: Morata, 1989 (Psicolo
gía) 
Extracte de l'índex: 
La ps1cología del aprendizaje: del conductls
mo a la ps1cología cognitiva; Aprendizaje por 
asociación: formac1ón de conceptos artificia
les, naturales, teorías computacionales; 
AprendiZaJe por reestructuración: teorías de 
la reestructuración, hac1a una integración de 
asociac1ón y reestructuración en la instruc
ción. 

SEARLE, John R. Actos de habla: ensayo de fi
losofía de/lenguaje. Madrid: Cátedra, 1986 
(Teorema) 
Extracte de l'index: 
Una leona de los actos de habla: Métodos y 
alcance, expresiones, significado y actos de 
habla. la estructura de los actos ilocuciona
rios. la referencia como acto de habla. la pre
d1cac1ón. Algunas aphcac1ones de la teoría: 
tres falac1as de la filosofía contemporánea, 

problemas de la referencia, derivación de 
codebe» a partir de «eS" ... 

SÉCHE, Jean-Ciaude. Guía de profesiones en la 
perspectiva del gran mercado. Luxemburgo: 
oficina de Publicaciones Oficiales de las Co
munidades Europeas, 1988 

SELMI, Luc1a; TuRRINI, Abba. La escuela mfantil 
a los cinco años. Madrid: Morata; Madrid: 
MEC, 1989 (Educación infantil y primaria; 10) 
Exposa el disseny i desenvolupament del 
currículum realitzat a les escales infantils de 
Ródena. 

Vers un model de formació inicial del professo
rat d'Ensenyament Secundari (12-18 anys). 
Barcelona: I.C.E. de la U.A.B., 1989 
Extracte de l'índex: 
Premisses del problema: l'ensenyament se
cundari avui, el "currículum docent integral .. , 
la formació inicial del professorat d'ensenya
ment secundari en el marc de la reforma deis 
plans d'estudi de la Universitat; proposta de 
curs de formació inicial del professorat d'en
senyament secundari formulada per l'lnstitut 
de Ciénc1es de I'Educació de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (maig de 1989): cri
teris, estructura. 

Biblioteca Rosa Sensat 
Febrer 1990 



actualitat 

COL.LECCIONS DE LLIBRES 
DE CONEIXEMENTS 

El Sem1nari de B1bhograha Infantil 
us otere1x unes breus valoracions 
de coHecc1ons de lhbres de co
ne1xements. recentment editats: 

BIBLIOTECA VISUAL AL TEA. Ma
drid Altea. 

Collecc1ó de lhbres que informen 
sobre el món an1mal. vegetal. els 
hab1tats naturals, la vida de l'home 
pnm1tiu, les actiVIIats de l'home ... 
etc Presentats en formal gran, ta
pes dures. amb una extensió de 
60 pagines, fa la impressió d'una 
col·lecció de llibres científics, mol! 
iHustrats, pera nois i noies a par
tir de c1cle mitja Cada pagina pre
senta un desplegat a doble pagi
na, amb una 1nformac1ó general 
amb lletra gran 1 una informac16 
molt detallada, alhora que ben do
cumentada 1 ngorosa als peus de 
les totograf1es. Aquest nivel! d' in
formacló augmenta el nivel! de 
consulta de l'obra que pot ésser 
utilitzada durant els primers cursos 
de batxillerat. Alguns, com per 
exemple El pájaro y su nido, ser
veixen per a la consulta a partir de 
6é. d'EGB. 
La maqueta, la selecció d 'il·lustra
cions 1 lotograhes i la presentació 
són d'una gran qualitat i fan de la 
collecc1o una obra de consulta es
pléndida 1 de mane1g molt agrada
ble. Entre els títols: Los mamíferos, 
La música, Moluscos y crustá
ceos, El árbol. El hombre primiti
vo, etc ... 

DIARI DE RUTA. Barcelona: Ahor
na 1989 

L'editonal Aliorna ha publica! els 
sis primers volums de la coHecció 
«Diari de ruta ... Aquest !libres pre
tenen donar informació sobre dife
rents especies d'animals a través 
d'una historia narrada i protagonit
zada per un d'ells i a través d'una 
mlormac1ó c1entífica recollida al fi
nal del ll1bre. El disseny deis lh
bres. !antia part visual com la que 
afecta la presentació de la infor
mació, així coma la traducció, tan 
que aquests «Diari de ruta» siguin 
una col·lecció totalment aconsella
ble pera l'escola. 
Els lítols publicats són: El panda 
Ba Jing, L'abella Flora, El pingüí 
August, El 1/obató Teo. L 'elefant 
Kongo ' El Baleno Artur. 

L'ESPIELL. Barcelona: Onda. 
LA MIRILLA. Barcelona: Onda. 

Una magnífica coHecció de llibres 
de cone1xements expressament 
creats per a nens, fets per autors 
d 'aquí. Les ll·lustracions deis 111-
bres deis més petits i les fotogra
fies a tot color són mol! bones. 
Cre1em smcerament que en 
aquests moments és la m1llor 
collecció general de !libres de co
ne1xements creada per autors del 
país. 

Consta de tres séries: 
1. La série Descobrir l'home, la 
seva manera de viure i de treballar. 
Les C1énc1es socials enteses en un 
sentit ampli, amb títols com Ha
ruxan, que tracta de la vida diaria 
d'una nena japonesa. L 'hospital 
d'en Sergi, un hospital vist per un 
nen. Viatge a Egipte, amb títol 
prou evident. Susy, la nena nord
americana i William-Augusto, el 
nen nicaragüenc, són els darrers 
títols apareguts en aquesta serie. 
2. Serie Descobrir la natura, el 
comportament deis animals i de 
les plantes. 
Les C1énc1es naturals amb títols 
com Els dofins, que presenta els 
del Pare zoológic de Barcelona. El 
base mandrós, !libre ecologista, 
de n1vell alt. La vida d'una formi
ga, senzill i entenedor ... 
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3. La serie Descobrir que ens 
agrada. 
Una serie de coneixements diver
sos, amb títols tan engrescadors 
com Mirant el ce/, llibre d'astrono
mia molt interessant, actualitzat, 
d'un nivell més aviat alt. París-Da
kar, l'emocionant aventura del 
rally. Qomolangma. Assalt a I'Eve· 
res,l'arriscada expedició catalana, 
explicada per un deis seus com
ponents ... 
Cada serie esta subdividida en 
quatre apartats, mdicats pel color 
de la coberta. Serveixen per indi· 
car l'edat a partir de la qual els 
nens poden llegir·los tot sois. 1 en 
aquest cas, encara que sembli es
trany, podem fiar-nos del criteri de 
!'editorial sobre l 'edat, ja que es 
correspon a la reahtat. 

El FANAL DE PROA. Barcelona: 
Proa. 

Recull un seguit de títols que al 
llarg de la históna de la literatura 
han copsat alió més destacat del 
pensament de l'epoca i alhora el 
que és permanent en l'essencia 
de la persona i de la civilització. 
l 'afany de l'esfor9 cultural de !'e
ditorial per difondre aquest mo
ments del pensament i l'expressió 
humana els ha dut a confegir unes 
adaptacions que pugum ser llegi
des pels joves. Per aquesta via es 
pot arribar a despertar una curio
sita! que esperona la motivació 
vers la cultura amb majúscules. 
Tola adaptació és susceptible de 
crítica. L'ed1tonal ha provat de pa
lesar aquest penll encarregant la 
lema ardua d'estudl 1 reescriptura 
a especialistas en els temes con
crets i en el domini de la ploma. 
Fruit d'aquest esfor9 ens arriben 
uns textos for<;a acurats, adients 
per al públic al qual van destinats: 
els nois i noies de Sé. d'EGB i de 
pnmer de BUP 

actualitat 
Per tal d'arrodonir el projecte, la 
iHustració i 1' edició deis !libres són 
d'una gran qualitat. Cada obra ha 
estat encarregada a un artista de 
la il·lustrac1ó que, en la majona 
deis casos, ha aconseguit una pe· 
tita obra mestra. 
El resulta! definitiu és una col·lec
ció, de moment amb 12 títols, edi· 
tats en cartoné. Entre els titols pu· 
blicat:s Les aventures d'Uiisses, 
Gargantua, Tirant lo 8/anc, Faust... 

ISAAC ASIMOV: BIBLIOTECA DE 
L'UNIVERS. Barcelona: CrUilla. 
ISAAC ASIMOV: BIBLIOTECA DEL 
UNIVERSO. Madrid: SM. 

llibres que ens expliquen amb 
gran senzillesa aspectes del nos
tre univers, de l'espai, del sol, la 
!luna, com va néixer l'univers ... et· 
cétera. 
Elllenguatge és ciar, precís i ente· 
nedor, pero en cada !libre hi sur
ten molts conceptes que s'hauran 
d'aclanr 1 ampliar segons quins si· 
gu1n els coneixements deis lec· 
tors. 
Cada lhbre consta d' índex, intro
ducció. una interessant «base de 
dades .. , una bibliografia molt asse· 
quible i un glossari, a més d'un ín
dex analític. 

la maquetació és molt acurada, 
presenta fotografíes i il-lustracions 
a tot color d'una gran qualitat i pre
cisió. Cada volum consta només 
de 32 pagines. 
Diria que es tracta de 32 volums, 
deis quals se n'han publica! fins 
ara 11 en catala i 12 en castella. 

JOVER, Uuisa. CUINA LLAMINE
RA. Barcelona: Pirene. , 

Col·lecció de lhbres de cuina apro
vada pel .. comité Oficial de Tasia· 
dors de Pastissos, Cremes i Gelats 
de Pirene Editorial, S.A.l.» i pre
sentada de manera molt clara i 
molt refrescan!, com se'ns diu a la 
presentació. Cada !libre presenta 
receptes d'una especialitat de cui
na: pastissos, gelats 1 cremes, co· 
ques ... 
les receptes estan explicadas de 
manera senzilla, presentan! primer 
els ingredients i després la recep
ta pasa pas. 
Entre els títols: Coques i gafetes, 
Pastissos d • amversari, Gelats 
d 'estiu, Cremes d 'hivern ... 

SORRIBAS, Sebastia. VISIONS 
D' HISTÓRIA DE CATALUNYA. 
Barcelona: Barcanova. 

Fe1a falta una col·lecció com 
aquesta que recollís la historia del 
nostre país de manera amable i 
amena. adaptant-se a la mentalitat 
deis nois i noies i parlan! la seva 
!lengua. Només en Sebastia Sorri· 
bas, amb la bonhom1a 1 el xic d'i
ronia que el caracteritza, podia re
collir aquest encarrec 1 dur-lo a ter
me de manera satisfactoria. 
Fins el moment present s'han pu
blica! 6 títols: En temps de Guifre 
el Pelós, La conquesta de Mallor
ca. El Corpus de Sang, L 'Onze de 
Setembre. La Renaixen~a. Fran-
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La conquesta 
de ~ lallorra 

cese Macia i La Generalitat Repu
blicana, presentats amb rigor his-
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actualitat 
toric, amenitat i combinan! la nar
ració amb iHustracions que aju
den el noi a situar-se en !'epoca. 

XERRAMECA DE XERRAIRES. 
Barcelona: Onda. 

CoHecció de rondallas, llegendes. 
contarelles ... , que recullen peces 
de la tradició popular oral, adap
tant-les per a noies i nois de 7 i 8 
anys amb gracia, humor i conser
van! l'espurna d' ironia que les ca
racteritza. Les il·lustracions deis 8 
títols presentats fins al moment tra
dueixen fidelment el que el text vol 

/__, 
,-

comunicar al lector. Acompanyen 
i complementen el text, els jocs, 
canr;ons, receptes de cuina, etc ... , 
també extrets de la tradició, que 
formen les dues pagines finals i 
que introdueixen una novetat en 
obres de tradició popular adrer;a
des als nois. S'agraeix moltíssim 
que es faciliti la font d'origen. 
Entre els títols, destaquem: Els 
tres pels del dimoni, La Pepa, 
L 'este/ moltó, El mosquil i /'orene
ta ... , La xarandoneta, Sant Pere i 
l'advocat. En recomanem només 
1' edició catalana. 

Semlnarl de 
Blbllografla Infantil 

gener 1990 
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a4--PE.L BROC.. PE.TIT-~ 

MATERIA CURRICULAR 

Estic llegint el diari, pero no em puc concentrar. La meva néta - sí, estimats lectors, jo ja 
tinc una néta d'onze anys- fa unes riallades tan escandalases que no em deixen entendre 
bé la nova crisi diaria. 

Surt de la seva habitació i se' m llenQa al damunt com si el meu costos un coixí: 
- Liegeix, iaia, és boníssima! 
Sabeu que és boníssima? Una historia de la Mafalda. 
Aquesta nena ha fet 25 anys. El seu naixement va tenir lloc el dia 29 de setembre de 1964, 

a la revista argentina «Primera Plana». Ara és un deis personatges més populars del món. 
Algú ha dit que la Mafalda reflexiona com un adult. No hi estic gens d'acord. Si els aduls 

reflexionéssim com la Mafalda, el món aniria d'una altra manera, no en tinc cap dubte. 
Cree que Mafalda, i d'altres personatges populars, haurien de formar part del currículum 

que han d'estudiar els futurs mestres. Els queja en som ho incorporem a la nostra formació 
permanent. Vull dir que al costal de Montessori, Dewey, Rosa Sensat, Piaget, etc., hauríem de 
coneixer Tintín, Charlie Brown, Mafalda ... 1 uns quants mé_s. 

En la meva vida professional, m'han servil moltíssim algunes de les tires d'en Quino. Per 
exemple, mai no faig ter una redacció sobre les vacances quan aquestes s'han acabat des 
que vaig llegir aquella tira on en Manolito, molt preocupa!, es queixa tot dient: «Se acerca el 
12 de octubre y cada año la misma historia: Composición: Tema: Cristóbal Colón>>. 

Per que no explicar els eufemismes partint d'aquella historieta on una clienta llenQa da"munt 
d'en Manolito una pastilla de mantega perque és rancia i en Manolito aclareix que oo és ran
cia, sinó que «es alcurnia que le dicen.>? ¿o introduir la metafora amb aquell acudit on la Su
sanita posa flors damunt el cap d'en Manolito mentre afirma amb una crueltat molt fina que: 
«Para tu inteligencia, Manolito, queda tan triste una tumba sin floreS>>? ¿o no pot ser un mag
nífic tema de ciencies socials analitzar aquella tira on la Mafalda observa la marxa lenta d'una 
tortuga per acabar dient: ··Saludo al cambio de estructuraS>>? 

Com més llegeixo i rellegeixo aquestes histories, més penso que haurien de ser materia obli
gada a les Normals. Segur que coneixeríem més els nois i noies que tenim al davant. 1 a nos
attres mateixos . 

.Oeixo el diari i m'assec al costal de la meva néta. 1 riem plegades, queja ho deia aquell: 
La familia que riu unida continua unida. 

Mlrela Pulg 



El programa BARCELONA AULA OBERTA, patrocmal per I'Ajuntament de Barcelona, 
olereix a les escotes de lora de la ciutat la possibilitat de ler una estada de dos o cinc dies durant els quals Barcelona 

es converteix en una gran aula on aplicar els coneixements i les experiéncies deis joves escolars. 

ITINERARIS MONOGRAFICS 
(Un día i mig) 

1.· BARCELONA OLIMPICA 

Z.· BARCELONA 1 EL MAR 

9.· BARCELONA 1 LA CIENCIA 

3.- BARCELONA 1 ELS GRAN S SERVEIS 

4.- BARCELONA 1 EL COMERC 

10.· BARCELONA 1 EL CONTROL DEL MEDI AMBIENT 

11.- BARCELONA 1 LES NOVES TECNOLOGIES 

12.· BARCELONA 1 ELS MI TJANS DE TRANSPORT 

13.- BARCELONA 1 ELS MI TJANS DE COMUNICACIÓ 

14.· ESTUDIAR A BARCELONA 

5.- DESENVOLUPAMENT URBANISTIC A BARCELONA 

6.· ROMANIC 1 GÓTIC A BARCELONA 

7.- MODERNISME A BARCELONA 

8.- L'ART CONTEMPORANI A BARCELONA 

15.· INSTITUCIONS POLÍTIOUES A BARCELONA 

16.· MÚSICA 1 ARTS DE L'ESPECTACLE A BARCELONA 

ITINERARIS GLOBALS 
(Quatre dies i mig) 

1.- BARCELONA CIUTAT 

PEA A MÉS INFORMACIÓ: 
SECRETARIA TECNICA Tel. : (93) 318 92 62 

Horari: de 9 a 14 i de 16 a 19 hores. 

Ajunta.ment de Barcelona 
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CAT ALUNY A: PROJECTES DE TREBALL Col-lecció "lo Clou" de Roso Sensot 

Per !rebollar sobre Cotolunyo 
o 

Guadern 1 EL MEDI FÍSICA CATALUNYA. 

Guadern 2 L'ACTIVITAT ECONOMICA A CATALUNYA. 

Guadern 3 LES GRANS HAPES DE LA HISTORIA DE CATALUNYA. 

Guadern 4 l'AGRICULTURA A CATALUNYA, ARA 1 ABANS. 

Guadern 5 LA INDÚSTRIA A CATALUNYA, ARA 1 ABANS 

Guadern 6 El CDMERt; A CATALUNYA. ARA 1 ABANS 

Guadern 1 INDÚSTRIA 1 ECDNDMIA A CATALUNYA, DEL PASSAT RECENTAl FUTUR. 

Guadern 8 PDBLACIO 1 PDBLAMENT A CATALUNYA, DEL PASSAT RECENTAl FUTUR. 

Guadern 9 DRGANITZACIO POLÍTICA A CATALUNYA, DEL PASSAT RECENTAl FUTUR. 

Editorial Onda 
Passeig de Gracia, 120 
Tel. 415·02 12 
08008 Barcelona 


