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Nomenament 

Saludem el nou conseller d'Ensenyament, !'Honorable Sr. Joan M. Pujals. 
Com a mestt·es ens hem d'alegrar que després de tant de temps des que l'antic 
titular va presentar la dimissió -que no va ser acceptacla- finalment s'hagi 
nomenat un nou conseller. Des de la nostra revista li desitgem molt d'exit en la 
seva tasca, exit que pera nosaltres vol dir un progrés en la millora de !'escoJa i, 
en llltim terme, en l'educació de tots els nens i nenes. 

El nornenament es produeix en un moment decisiu pera l'educació, jusl als 
inicis del desenvolupament i aplicació de la Reforma. El Conseller deu tenir 
prou coneixement i consciencia de les dificultats que aquesta aplicació compor
tara. Dificultats en primer lloc economiques , ambla consegüent manca de 
recursos, sense els quals no es poden complir les condicions mínimes que la 
mateixa Reforma planteja i exigeix perque pugui reeixir a curt i llmg termini. 
Dificultats, en segon !loe, a causa de J'escassa preocupació política i social per 
J'educació, queja ve d'antic en el nostre país, pero ara agreujacla perla crisi 
economica, social i de valors. Aquesta situació només es pot superar amb 
voluntat política, d'una banda, i amb la implicació social -si fos entusiastica 
molt millor- de tots els sectors. 

Els mestres queja van viure una reforma de l'ensenyament els anys setanta 
amb la implantació de la Ley General de Educación saben prou bé que qualse
vol camí per a la millora de l'escola, petita o gran, només es pot fer, d'una banda, 
amb una informació contínua i, de l'altra, amb la comprensió, acceptació i 
participació deis afectats, des de cada una de les escotes fins als col.lectius més 
amplis, com moviments de renovació pedagógica, sindicats de mestres i associa
cions de pares i d'estudiants. Una societat democratica ha d'cnfortir la societat 
civil i les seves xarxes i aquesrs col.Iectius en formen parl. 

Sense una consciencia social de la importancia de l'eclucació i un clima favo
rable, en els quals el paper deis mitjans de comunicació és fonamental, i sense la 
participació del conjunt de la societat, la Reforma difícilment tirara endavant en 
la profunditat que la faria eficac;. ni la mi llora de !'escoJa i de l'educació en gene
ral aconseguira l'impuls substancial que necessita i que els mestres i les mestres 
desitgen. 
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2 El dibuix 

La practica del dibuix en l'ensenyamem hasic, no nonu!s 

coma ornament i diversió sinó coma aprenentatge. aportaría 

a l'educació~ctualment sobretot rerhal i racional- !'e.rer

cici mental que li manca. L'educació artística complementa la 

cíent(fica; /'una i l'altra en poden sortir hel/(ficiades: peu) és 

importan! que en cfs currículums educatius siguin tractades 

amh igualtat. 

En defensa del dibuix 

Montserrat 
Torres i Tarrés 

Pintora i professora 
titular de Dibuix de 
I'Escola de Mestres 
ele la UAB. 

... Literaria o científica. tora la nostra educació és predominallfment 
l'erba/ i, en conseqiiertcia, no acompleix lajimciá que teóricamem 
se ti assigna. La percepció pels sentits --en especial/a I'Ísió-- és 
capar d'aprendre més l'erirar humana del que li acostwna a 
concedir el "raciocini pur". 

Aldoux Huy ley, Les portes de lo percepció. 

A les nostres escales, els nens dibuixen molt, molt més que anys 
enrera. per qualsevol motiu se'ls demana que faci n un dibuix. 
Aquesta activitat s'incrementa ambla pedagogía activa. El nen ha 
d'aprendre de la propia experiencia i és important que es diverteixi 
fent-ho. 

Dibuixar és una activitat que se su posa que és divertida perque 
tots e ls infants la fan esponüíniament, si tenen un llapis a J'abast, i 
també se suposa que és creativa, perque enlenem que els permet 
d'exprcssar-se lliurement. 

Pero el fet més important és que dibu ixar és coneixer: hom no pot 
d ibuixar el que no compren. Quan un ncn dibuixa les coses que 
l'envolten, esta intentant e ntendre-les. Dibuixar és, per tan!, una 
activ itat rellexiva; és pensar. 

Els primers dibuixos d' un infan t contenen la fonra expressiva del 
fer i del dcscobrir. És la magia de la transformació i del domini del 



medi . El.s primers intents són un apropament; els segons, uns 
resultats casuals. i després ve la repetició voluntaria, el domini 
d'uns signes. Tot plegat és fascinan!, peró sovint acaba aquí. Acaba 
quan el nen no té recursos per inventar nous signes, repeteix els 
propis mentre els creu valids, i quan no ho considera així, els 
substitueix per altres manllevats clels adults o dei s mass media. 

El nen ha esgotat la capacitar creadora que és, si fa no fa, el 
mateix que no lrobar solucions satisfactories als problemes nous 
que sorgeixen progressivamenl. No sap com fer la ímatge d'una 
cosa del seu entorn amb tots els requisists que voldria, perque per 
a qui dibuixa, el problema sempre és com construir la forma que 
míllor explica o expressa la seva idea. 

El contingut conceptual del díbuix infantil és sempre fi guratiu. 
Aixo els educadors ho obl ídem i sovint pro pose m abstraccions que 
són més estimulants pera nosaltres que no pas per al s nens. 

Un dibuix ja és una abstracció; és el resultar d'aplicar uns 
coneixements que permeten la construcció en una superfície plana 
el' un món que és percebut tridimensionalment. Dit d'aquesta mane
ra, ja s'intueix que no és pas una cosa facil i potser no caldria 
ensenyar-ho, si no fos que els nens fan dibuixos i que aquests 
contenen preguntes. En els seus mal destres gargots cleixen constancia 
del que els preocupa a cada etapa. 

L'aprenentatge del clibuíx a l'escola infantil i basíca hauria ele 
serv i.r per clonar resposra a aquestes preguntes. 

En general, a les escoles el dibuix és tractat només com una 
activitat que serveix d'esplai després deis exercicis considerats 
fonamentals, perque als nens els agrada fer-Ia, pero no s'aprofita 
aquesta valuosa circumst~mcia com aeina d'aprenentatge j reflexió. 

La constant experimentació, reiteradament esmentada en les 
activitats pHtstiques, no té sentit si no serveix per fer més faci l la 
comprensió d'alguna cosa. 

Les persones tenim el dret a tenir accés als codis de la cultura 
propia; transmetre'ls hauria d'ésser un dels deures de l'cducació. 

3 

"El quar/o de lu.1ny de casa 
nu!ra. ;, 

Dues solucions rliferellls 
pera la mateixa propos/a. 



PE R S PECTI V A 
ESC OL AR 171 

4 El dibuix 

El substrat de la nostra cultura és rortamcnt figuratiu. El nivel! 

d'evolucio a que ha arribar l'estudi de la figuració ho demostra, i el 

fet que interessi els inclividus en cdat escolar fa que el dibuix si

gui una disciplina de primer ordre per a l'educació infantil i 

primaria. 

Aprendre a dibuixar no només intcrcssa eb nens perque cb 

permct cxpressar-se. sinó perquc rambé connecten a través d'un 

codi comú ambla tradició cultural que els és propia. 

Els currículums escolars parlen d'educució integral i equilibrada, 

de leniren comple l'ús de tot s els llenguatges amb que l'indiviclu pot 

comunicar-se, de desenvolupar en eliJes maximcs facultats per tal 

que concgui i aprofiti els molts carnins que hi ha per arribar a una 

sola re'>pOsta. 

Amb aixo també hi ha el proposit de no donar avantatge a 

aqucllcs persones que s'adapten millor al sistema dominan!. 

Malgrat les paraules, el currículum esco lar continua donant 

priori tal al pensament racionalmolt per sobre de l'intu'ltiu. Aixo es 

fa evidcnt pcl diferent grau d'cxigcncia -en el mateix currícu

lum- entre unes i altres disciplines. 

Fe u una prova: llegiu els progr,unc' oficials. siguin del Ministeri 

o de la Gcncralitar. Les i'tree..; que hi figuren són tractades amb 

igualtat cxcepte en la concreL ió dcb coneixements. 

Les cicncies en general i la matemütica en particular són les itn.:es 

que espe<.:i f'iqucn amb més claredat cls coneixcments que cl ncn ha 

de tcndir a assolir en cada etapa, tumbé la quantitat d'object ius és 

cohercnt ambla dificulta! d'aprendrc'ls. Per contra. en l'apartat de 

le~ arts plastiqucs és facil entendrc-hi alfo que els nens poden rer, 

pero és difícil saber que han d'aprendre. L a profusió d'objectius 

tampoc no ajuda a aclarir-ho. 

El pcnsament logic. per la scva estructura seqüencial , és molt 

més simple que el pensament intuüiu. La mateixa paraula intuYci6 

no acaba d'cstar prou concretada, no se sap encara bcn bé en que 

consistcix. 



Avui hi ha maquines que suplcixen l'home a l 'hora de fer 

operacions mentals de C<1r~lcter lineal. És difícil, per ara, que se'n 

pugui inventar una per substituir una forma de pensament !'estructura 

de la qual no podem definir, com és la intu"Jció. 

En no m de la lógica. deixeu-me dir que em sembla poc raonable 

que l'educació es basi en el sistema que les m~tquines poden 

sub)>tituir. Fóra més coherent que s'invertissin més esforc;os a 

educar els individus a operar tal com les maquines no ho poden fcr. 

Amb aquestes reflexions no pretenc min imitzar el pensament 

racionaL el qual ha aporta! indubtables avantatges a la noslra 

cultura, sinó recordar que hi ha un altre ti pus d'exercici mental que 

ha estat bandejat de l'educació a causa de la importüncia desmesu

rada que s'ha donat a les ciencies i a la tecnología. 

Tampoc no pretenc de treure a les ciencies els valors educatius 

que tenen, pero si hi afegirn la !lengua. que reconeixo b~1sica pel se u 

valor vehicu lar. queda refon¡:ar el sistema logic. Les arts, repeteixo, 

només figuren com a passatemps. no són tractades com alh') que 

s6n: una forma de pensament. 

"Jo i la me1'a .f(mdlia 
dinanl al ¡•o/tcmt de 
la raula del men
jador." 

Due.\ so/ucions dife
rel1f.\ pera la mm e ira 
proposw. 3er. EGB 

S 
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No es n·acta de substituir la ciencia per l'art, perquc no són 
antagóniques, sinó que són cornplementaries. 

La ciencia cerca al lo que és general i l'art al lo que és particular. 
La ciencia cerca causes: l'art, significats. 
La ciencia cerca resultats unívocs; l'art els busca ambigus. 
La ciencia educa en !'exactitud: l'art ho fa en la relativitat. 
La ciencia i l'art tenen objectius diferents, pero els mccanismcs 

del procés creatiu d'ambdós són for~·a simi lars. 

La ciencia es basa en el raonament logic, pero no refusa la 
intuYció per trobar relacions d'idees o fets aparentmen t sense 
connexió. És sabut que més d'un investigador científic atribue ix els 
seus ex its a una visió intu'itiva. L'art tampoc no re fusa el pensament 
Jogic quan es tracta d'analitzar els seus processos. 

La interacció dels cliferents sistemes del pensament clcpen ele la 
imaginació i la creativitat del qui els posa en joc. 

La creativitat és una paraula tan abaratida per l'abús que se n'ha 
fet en J'ümbit de l'educació i especialment en les arees d'expressió 
que m'obliga a concretar-ne el sign ificat. Crear. cliu el diccionari, 
és fer de no res. Tant l'art com la ciencia. per crear, combinen idees 
o realitats existcnts per obtenir-nc de noves. En la creativitat de 
l'inclividu, hi tenen, dones, un paper rellevant els processos mentals. 
Aquesta capacitar d'inventiva obviament no és possible sense 
concixements, encara que aguests no la garantcixin. 

L'educació hauria de proporcionar, no només el.s coneixements 
de cada area de l saber. sinó també la practica cl'un metodc experi
mental pera l'exercici creatiu. 

No volclria pas negar la creativitat en les cicncics i les llctres. pero 
a nivel! elemental, aquestes han de recluir les possibil itats cl'inventiva 
als processos. ja que els resultats que proposen tendeixen a ser 
exactes i únics. 

L'art pUistica té l'avantatge que pot estimular l'enginy no només 
en els processos, sinó rambé en cls resultats. L'acccptacio de 
l'ambigüitat i la diversitat de solucions valides per a un únic 



significar són un excel.lent camp pera l'educació en la creativitat 
i en la tolerancia. Possiblement, e ls currículums escolars van ben 
encaminats en concedir a les arts plastiques un paper important en 
l'educació creativa. Pero aixo no es fara efectiu mentre no siguin 
tractades amb )'exigencia amb que ho són les disciplines logiques. 

Totes les a1ts plastiques tenen qualitats educatives semblants, 
pero valoro més el dibu ix perles raons següents: 

• És en la base de totes les altres. 
• El dibuix té l'avantatge que és més funcional. Serveix d'instrument 

descriptiu o explicatiu d'altres arees, com la botanica, la mate
marica, etc. 

• El dibuix és més immediat que la pintura, !'escultura o la foto
grafía. Per exercir-lo només cal una ei na que guixi . 

• És l'art plastica que interessa més de coneixer. Culturalment, 
alguna cosa hi ha que fa del clibuix un coneixement basic i 
universal, perque a la gent li do! no saber-ne. El dibuix és com 

"./o i la mevafamílía 
dinam al voltant de 
la /aula del men
jador." 

Dues solucions di,fe
rents pera la mateixa 
proposta. ler EGB. 

Aquests lreballs són 
fets per alumnes de 
les Escotes Laieta
nia. No són el re
su/tal de cap exercici 
com:ret. només són 
la respos/a a un 
tema. Els nens que 
els !tan fe! seguei
xen 1111 metode per 
aprendre a dihui.rar 
des de primer nh•e/1 
de Preescolar. 

7 
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el cant; sembla que poder-los practicar sense traumes hauria 
d'ésser normal. 

• Els aspectes estructurals del dibuix interessen l'individu, 
precisament, en edat escolar. 

Ensenyar d'una manera efectiva a dibuixar a l'escola bas1éa 
significa garantir una educació més completa i més creativa. 

Per ensenyar a dibuixar, pero, cal saber-ne. Fer pintar, dibuixar 
o enganxar papers de colors, ho pot fer tothom, pero donar contin
gut a activitats d'aquesta índole, su posa saber el perque i el com. La 
majoria deis mestres no estan en condicions de poder-ho fer. 

Els currículums de lesescoles de magisteri no donen prkticament 
cap importancia al dibuix, ni tan sois com a suport instrumental 
d'altres assignatures. Contenen un curs de didactica per parlar de la 
importancia que pot ten ir l'cducació visual, pero no hi ha l'espai de 

temps que cal per ensenyar-ne. 

La Reforma Educativa ha donat a les escotes de magisteri la 
possibilitat de fer mestres especialistes de les disciplines que es 
considera queels mestres no dominen.lnexplicablement, l'educació 
plastica, i per tant també el dibuix, ba quedatexclosad'aquest trae te 
i per tant marginada. 

Que ningú no s'enganyi pensant que no es pot aprendre a di
buixar. Ensenyada en el moment oportú, aquesta disciplina s'apren 
amb facilitar. Cal que s'hi compti i que els mestres en sapiguen. 

Mentrestant, continuara vigenl la citació que encap~ala aquesl 
article. 



Quan s'empren l'ensenyamenr del dihuix als alumnes de 

l'escola de mestres . ens adonem que la majoria no saben 

dibui.xar. Aquesta materia s 'ha de tornar a replantejar, com 

a nece.s.'iitat formativa i en rant que fomenta unes noves 

capacitats de visió i creació de coneixements. Coma procés 

d'aprenentarge. s'han d'ensenyar les normes, regles i pautes 

necessaries, com un ofici que cal aprendre i que va des de la 

disciplina fins a un plaer clesconegurfins al moment. / ( 

Historia del dibuix com a 
assignatura 

f 

"'· .y • 

Des de temps immemorial, l'home ha tingut la necé,~sitát 
deixar la seva empremta com a testimoni d'un document molt 
preciós, que. uti litzat pels erudits de la Historia i amb l'aj ut de 
documents escrits, fets, tradicions i elements trobats, han fet 
poss ible descobrir i estudiar l'evolució de les c ivi litzacions. 

L'Art ha estar una necessitat constant, alhora que una manera 
d'expressió de l'home. Mitjan~ant e l gest, aquest ha anal 
transformant, des deis temps més remors, el territori en codis més 
elaborats i ha fet possible els llenguatges dels símbols i de les 
formes. Aquests llenguatges han estat molt estudiats i conreats des 
de.l Renaixement i tractats coma ciencies dins les Humanitats, amb 
uns coneixements i disciplines molt necessarics per al se u 
aprenentatge, sense deixar de banda el caracter hedoni sta, pero 
seriós, d'aquest joc artístic. Per a ixó, l'aprenentatge d'aquesres 
disciplines, inicial en el pensament figuraliu, arriba a tenir un 
interes molt seductor en J'evolució de la intuk ió, percepció i 
intel.lecte de l'home. El saber ens dóna plaer i estimula molts 
aspectes de la nostra existencia. 

Donat que m'han proposat de parlar de /'ensenyament del dilmix. 
(dins del camp de la Formació de Mestres) veig impresc indible 
recordar l'evolució que afecta J'activ itat grafica del nen com un fet 
biologic, el qua! cal alimentar perque es clesenvolupi amb saviesa. 

Llui:m Jover i 
Armengol 

ll.luslradora i Professora 
titul ar de I'E-~cola de 
Mest res San! Cugat UAB 

9 
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L'infanL de petiL té la necessilat de dibuixar, comenyanl pcls 
gargots d'un món íntim i no u, i actua amb una voluntat desenfrenada 
i sense fi, explicant-nos amb el seu tra<¡:. els seus dibuixos, tot allo 
que no pot fer tant acuradament amb el llenguatge escrit i parla t. És 
un període de gem1inaci6 natural que cal encoratjar perno aturar-lo. 

L'interes del nen s'adreyacacla vegada més al pensament figuratiu 
i a poder transmetre sobre el paper unes imatges. uns dibuixos el 
més realistes possibles. És al voltant deis 7-8 anys quan l'infant cer
ca un rigor en la imatgecreada i comenc;a a trobar-se amb incapacirats 
d'expressar-!;e figurati vament. Necessita, per tanl , algú. el mcsrre, 
els pares ... que pugui ajudar-lo a desenvolupar aquest llenguatge. 
1, comen lols els aprenentatges, hi ha pautes, regles i disciplines que 
!'aran possible la descoberta d'aquest món artístic. 

Per aprenclre a tocar un instrument, ningú no negara que cal un 
mestre que l'ensenyi . Per aprendre a dibuixar és el mateix. No hi ha 
dubte! 

El dibuix. entes coma materia dins les arts plastiques, és el pilar 
on es l'onamenten les bases primaries per entrar en el llenguatge 
artístic i és tan necessari pera la formació global deis nens com les 
altres materies de tots ben conegucles. 

L'ampliació de coneixements en el camp ele la pintura, escultu
ra ... i el descobriment de les noves tecnologies poden formar 
l'infant pera ésser una persona perceptiva. creativa i més lliure din.s 
el món social en que s'haura de dcsenvolupar. 

En els vells programes escolars. molts recordem la "copia" ficlel 
d'unes lümines de clibuix, en les quals tots els prob lemes de forma. 
visió d'espai.llum i ombres ... etc .. esta ven ja solucionats, i només 
c<:tlia imitar, reproduir exactamenl el model. Aquest trebal l porta va 
a l'avorriment i a la inutilitat més ev ident. Posteriorment hi ha hagut 
la tendencia (que encara esta molt estesa) de deixar fer alió que el 
nen vol, amb una bona intenció per part del mestre de no frustrar la 
se va sensibi litat i la seva evoluc ió natural i la seva creativitat. Pero 
no ens enganyem, cal veure l' autenticitat de fons, i és el 
desconeixement i la ignorancia de la discipl ina de l dibuix en el món 
artístic. És un terreny on tothom s'atreveix. Fer "Plüstica" a ks 



cscoles és molles vegades entrerenir el nen amb pintura, fang, Ncmhrandt (1606-lóóCJ) 
manipulació de diversos rnaterials, generalment inconncxos arnb Litogn41a. 
un "contignut" cultural molt discutible, i que desembocagcneralment 
en l'avorrirnent del nen. 

Cree que aixo s'ha afavorit gracies a l'ambigüitaten ellcxic deis 
Programes Oficials en materia ele "Plastica" i la poca rigorositat en 
l'exposició deis continguts i discipl ines propies ele la Formació 
Artística. 

Pero no voldria anar per aquest camí. sinó pel que m'interessa 
moltíssim i ocupa gran part de l'excrcici de la meva professió: 
/'ensenyamenr del dihuix als alumncs ele I'Escola de Mcstrcs. Us 
puc assegurar 4ue durant els vint anys que fa que faig classes de 
dibuix als estudiants no he trobat "quasi mai" persones que hagin 
apresa dibuixar a l'escola. En general vénen amb una gran frustració 
i la frase als llavis: ·'Jo no sé dibuixar .. sóc negar/da pcl dibuix .... 
el dibuix no es por aprendre .... etc." Em trobo sovint en la creenc;a 
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erronia per parldel al urnnes (jUC el di buix és una ciencia in fusa i que 
tot és qüesti6 d'habilital manual. 

Cree que aquesta materia s'ha de tornar a replantejar eles ele les 
arrcls més profundes de la nostra cultura. És. t.!'cntrada. una 
necessitatfonnati1'a elins el camp del desenvolupamcnt sensitiu de 
la rnent: atorga unes noves capacitats de visió i creació ele 
coneixements dins les elites disciplines d'Humanitats. 

Com tot procés cl 'aprencnctatge, hi ha una discipl ina. unes 
normes, regles i també trucs que ajuden a saber observar. mirar 
cl 'una manera difercnt ... minuciosa, amb cura ... amb uns a !tres u lis 
i uns altres scntits. El saber ens fa sentir bé i per aixo val la pena 
aprenclre pcr elescobrir-ho. 

El cu rs de dibuix sempre ha tingut el caracter de pilar de base i 
de transm issió de coneixemcnts indispensables per als plante jaments 
successius de pinrura, escultura ... i posterionnent les didactiques 
específiques d'lnfantil i Primltria. 

El curs que dono de dibuix és d'un primer nivel!, jaque s'ha de 
teniren compre l'absenciad'aquests coneixements en cstudis Basics 
i de BUP. 

Resumeixo els punts en els quals es basa la disciplina del 
Programa de dibuix: 

• Aprenclrc a valorar el ciar-rose. Descobrir les formes en vol u m 
sobre el paper. 

• Análi si de les proporcions, mesures, distancies. 
• Analisi ele l'espai. Les lleis de la perspectiva. 

El punt de partida d'a(jucsts coneixements s'ha basal en el 
pensamenl.flgurariu. 

La classe: 
Fem J'observació del natural amb objecrcs molt senzil ls. Una 

tassa. una capsa ... una pilota, una copa ... fruites ... més cndavant ho 
anirem complican! amb naturcs rnortes, observació d'un paisatge i 
la fi gura humana. 



Observem l'objecte tenint en compte la gradació de l'ombra, que 
és el que ens donara el perfil o línia, pero moltes vegades allo que 
visionem és un canvi de valors de llum-ombra, o també podríem dir 
de joc de clar-fosc. La gradació de l'ombrejat fara que els objectes 
prenguin volum, vida i l'espai tingui profunditat. Estem observant 
una realitat tridimensional i la traspassem a bidimensional. 

Es demana una concentració en l'observació i l'anaJ isi de la forma 
deis objectes, com també l'espai existent entre ells, o bé les super
posicions. Sabem. per exemple, que la taronja esta més a prop 
nostre en la superfície de la taula, pero en el nostre paper. .. la 
dibuixarem més aval!. .. ; la tassa esta més endarrera que la taronja, 
dones bé, en el paper la dibuixarem més amunt...etc. 

Fem la deseo berta de pe tites pautes, trucs i, en definitiva. un ofici 
que es pot aprendre i que va des d'una estricta discip lina a un plaer 
totalment desconegut fins al moment. 

Cada curs, em trobo amb molts alurnnes que descobreixen, a les 
primeres sessions declasse, que poden arribar a aprendre a dibuixar! 
També constaten que la paulatina introducció de la disciplina d'a
prendre a mirar la realitat que tenen al davant i poder-la traspassar 
al paper amb agudesa, sensibilitat i vida, els sorpren d'una banda i 
els dóna coratge i anims per continuar aquest joc intel.lectual
artístic del plaer de fruir dibuixant. 

En definitiva, es tracta de dibuixar al comenc;arnent les coses tal 
com les vciem, no tal com són. Aquí hi ha una gran diferencia. Els 
resultats poden ser vertaderament seductors o suggerents pera les 
noves propostes, sempre i quan l'alumne hagi fet un esforc; 
intel.lectual rigorós. Si no és així, els resultats acostumen a ser gra
tui"ts i superficials. Mirar amb agudesa. Incitem l'alumne a poten
ciar els poclers d'intui"ció i percepció, molt sovint adormits des ele 
petits. Fem clescobrir apoca poc el gust i el plaer de mirar el món 
amb delicadesa. 

Hem de tenir temps, tranquil.litat i relaxament per entrar en 
aquesta agudesa en l'observació. Així sera molt interessant pera 
interioritza r la visió deis objectes i poder-los situar en el pla bidi
mensional que és el paper. 

Coy a ( 1746-1828} 
Cmntr. 
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Picasso ( /88!-1981 J 
Dihuix (ji·agmel/1) 

Pera aquesl aprenenlatge es necessita d'entrada paciencia. No hi 
ha comprensió seriosa d'aquests coneixements si manca l'esfor\= 
intel.lectual de l'alumne. 

L'habilitat manual s'adquireix amb el temps i mai no és una 
qualital indispensable pera al resultar final. 

Paral.lelamenr a tot aquest aprencntatge, passem sovint a una 
visió rüpida de /'arl, als grans me~:tres del dibuix, de la pintura. de 
!'escultura, als moviments artístics, exposicions puntuals als mu
seus, cinema, vídeo, etc. i al món de la cultura en general. 

Tot i que cree que aquesr primeríssim planteig s'adapta for~a a les 
necessitats reals de l'escola de nens, les poques hores que tenim a 
l'Escola de Meslres en aquesta materia fa que ens qucclem a les 
beceroles. 

Amb la Reforma actual, aq uesta assignatura ha passat a ser 
optativa (Área ele Saber) i. a més, quadrimestral, com ho són lotes. 
També es clóna la incongruencia que s'ha donat priorital a les 
clidactiques específiques propies i posteriorment s'in icia !'Área de 
Coneixement, en el nostre cas el dihui.r. Un panorama francament 
pessimista i poc encoratjador. 

1 parlant de beceroles, intento, amb aquestes ratlles, fer una resu
mida i senzilla cxplicació sobre els principis més esrricrcs yue 
poden animar el mestre a practicar aquesta disciplina de l'apre
nentatge del dibui.r. fora ele les hores de classe, ja sigu i per córrer 
una nova aventura intel.lectual d'un gran plaer, fins poder ajudar el 
desenvolupament creativo-artístic del nen i l'adolescenl. 

També aprofito l'ocasió per recomanarelllibre Les tecniques del 
Díhuíx ele Jolm Ruskin. del qual sóc una gran admiradora. Aquest 
llibre va ésser escrit l'any 1859 i per a mi és d'una modernilal 
eviclent. ele lectura tranquil.la. planera; ensenya a aprend re a mirar. 
a introduir-nos en un paisatge ... i estü escrit amb una exquisitesa 
entendridora. És un d'aquclls rega ls ele la vida que ens cau a les 
mans, del qual mai no ens obl ídem, encara que pass in els anys ... 



Com és despren d'una llege11da xinesa, per saber dibuixar 

s'ha de saher mirar i ve u re. 1 després, saber passar de les tres 

dimensions de l'espai a les dues del paper, interpretar les 

proporcions, resoldre el problema de la llum i l'ombra ... 

Ensenyar a dihuixar a nivel! practic és molt.facil, i un bon 

aprenentatge fa avanrar en els coneixements de la materia. 

aprendre coses noves, fet sempre estimulant quan hi ha un 

objectiu ciar. 

El pel de l'emperador i la ploma del pollastre, 
o com practicar l'art del dibuix realista 

Hí havia una vegada a la Xina un emperador molt ric i molt 
poderós. Era el tercer de la dinastía DI-BU-TXAN. No treballava 
mai perque tenia rot el que vo lia i es passava el dia menjant i 
dormint i mai no sabia que havia de fer. De tates les viandes que 
formaven part deis seus apats, n'hi havia una que era la que li 
agrada va més: el pollastre. 1 com que s'avorria rant, es passava el di a 
menjant-ne i menjant-ne fins que es va tornar rodó com un globus. 

Un bon di a va ten ir una pensada. Se li va ocórrer que potser seria 
clivertit ele tenir un dibuix d'un pollastre penjat en el rnenjador del 
seu palau, de manera que al mateix temps que menjava, pogués 
contemplar el clibuix. 

Sen se perdre temps, va encarregar als seus vassalls que cerquessin 
un pintor, pero que, d'entre els més bons, fos el millor. 

De seguida tothom es va posar en marxa i !'emperador no va 
trigar gaire a tenir al seu davant el millor pintor de la Xina. 

Després de saludar-lo i fer-Io seure, li va fer la proposta següent: 
"T'he fet venir, pi ntor, perque vuJI que ern díbuixis un pollastre. Et 
pagare el que em clemanis amb la condició que cstigui acabat d'aquí 
a un mes. Si no l'has acabar en aq uest termini el !'aré tallar el col l. " 

Roser ]uanola i 
Argemí 

Professora ajudanl de 
l'Escola de Mesu·cs "Sant 
Cugal" 
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El pintor ni tan sois va parpcllejar en sentir la darrera frase. Li va 
semblar que la proposta era raonable i van quedar cl'acord. Durant 
el mes següent, i per entretenir-se, ]'emperador va visitar el taller del 
pintor cliverses vegades. A mesura que passaven els dies s'anava 
negu i te jan t. jaque s'adona vaque el pintor no agafava el J la pis ni per 
casualitat. Tot el dia el duia penjat a l'orella. 

Quan només faltaven dos dies per acabar el mes, !'emperador 
esta va francament alarmat. El darrerdiaja no sabia qu in posat havia 
de fer perque en el fons era una bona persona que no volia fer cap 
mal al pintor. Era !'última hora i el pintor encara no havia fet res! 

Finalrnent va acabar el termini. AJeshores la sorpresa de !'em
perador va ser tan gran que va estar a punt de perdre la parla quan 
va veure un dibuix sublim cl'un po llastre magnífic. Un cop es va 
haver recuperar, va dir: 

"Ara, pintor, et vull fer una pregunta. Com és possible que hagis 
dibuixat el pollastre tan bé i tan de pressa?" 

"Aixo és faciJ de contestar- va el ir el pintor-. És que fa un mes 
que me'l miro!" 

En el fons el pintor va tenir molta sort. perque si en comptes 
d'encornanar-li el clibuix d'un pollastre, li hagués fet clibuixar una 
banacucla o un col ibrí - a la Xina no n'hi ha-. que hauria passat? 
Dones que si !'emperador hagués mantingut la seva paraula, el 
pin tor hi hauria cleixat la pel l. 

Em pregunto: qu i és capar; de dibuixar una cosa que no ha vist 
mai? Ningú. Ni tan sois el millor pintor de la Xina. 

És ciar que saber dibuixar no és sempre una qüestió de vida o 
mort. pero sí que ho és de son o de vigília en el sent it que una pan 
del nostre cervell queda adormida si no treballem aquesta area del 
saber. 

Que vol dir saber dibuixar? 

Saber clibuixar és, pera la majoria de les persones, saber repre
sentar graficament el que veuen o el que s'imaginen, ésa el ir, saber 



Dihuix d'un nen de sewm d'EGB. 
Jet de memoria. 

D ihuix del mateix nen amh ohserwció 
directa del natural. 

fer un dibu ix realista observant di rectament la realitat o imaginant
la. En aquesta qüestió hi ha una gran unanimitat. 

Pero. en primer lloc, per saber dibuixar s'ha de saber mirar i 
veure. (Aixo ja seria un bon moti u per aprendre'n.) Es pot dibuixar 
allo que veiem o allo que ens imaginem. Es por fer un dibuix que 
tingui sentir o que no en tingui. Es pot fer un dibuix figuratiu, 
si m bol ic o abstractc. En qualsevol cas, les referencics se so len 
treure de la realitat. tant si es tracta d'un paisatge. com d'un palo 
d'una rodona. 

Imaginem que volcm dibuixar una ampolla i una poma. D'aquest 
tema -en aquest cas una natura morta-, en volem fcr un dibuix 
realista, ésa dir, el volem dibuixar tan semblant a la realitat com 
sigui possible, gai rebé d'una manera fotografica. Per tant, ens 
posarem comodes, quiets i observarem els objectes ambdeteniment. 

Tors sabem com són una poma i una ampolla, i que les podem 
veure de maneres molt diferents segons el punt de vista que 
tinguem. Si els objectes són a l'al9ada deis nostres u lis podem veure 
la poma a la dreta, a !'esquerra. al davant o al darrere de !'ampolla. 
Si els veiem des de sobre, és a dir, a vista d'ocell, en tindrem una 
visió completamcnt diferent. Com que no tenim el do de la 
ubiqüitat, només podem ve u re els objectes des d'un sol punt de vista 
i sera allo que veiem de la manera com ho veiem, i en la situació en 
que ho veiem, tal i com ho haurem de dibuixar. 

El primer problema és que l'espai on és situada la natura morta 
té tres dimensions i el nostre paper només en té dues. Amb la 
practica es pot resoldre aquesta dificultar. 

Trebafl reafit:at amb fa 
mesu·a f sahef Aira ro que 
ra tenir fa hona fe ( hi ha 
una pujada tremenda) de 
por1ar fa hiticfeta a 
l'escofa. 
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El scgon problema és vcure com interpretem les proporcions. 
Proporcionar vol dir relacionar una part amb el tot. o una cosa amb 
una altra. Haurem de mirar la mida que té !'ampolla respecte de la 
poma. Compararem mides i distimcies fins a tenir una visió bcn 
clara d'allo que hem de dibuixar. 

El tercer problema és la llum. Ens fixarem d'on ve, si és molt 
contrastada o bé difusa, comes comporta. quines ombrcs tenen els 
objectcs, quines en projecten ... Si resolem bé el problema de les 
ombres. el dibuix tindra relleu i sensació ele volum i de profunditat. 

Qualscvol cclat és bona - encara que com més primercnt:a 
mi llor- per gaudir deis avantatges d'una bona educació plast icn. 
Quan trcballem algun aspecte de le~ arts plastiques po),cm en 
funcionamcnt una part del nostrc cervell-l'hemisferi dret- que 
normalment tenim poc activa. Desenvolupem la imaginació e),pa
cial. ens acostem a una consciencia total de les coses. sintetit7em. 
augmentem el coneixement intu'ltiu ... 

El dibuix a l'escola 

Pcl que fa als nens petits, dibuixarés cxpressar-se, és comunicar
se. és expl icar coses als altres a travé~ d'un gargot o de qualsevol 
representació grafica. És tenir l'oportunitat de manifestar els scn
timents i les emocions. Espontaniament, el nen dibuixa o gui\a 
aban~ que no parla. Si aquesta activitat és una necessitat que té i la 
fa sen se que ningú no l'hi obl igui , ¿per que no ho aprofitem. pcr que 
no l'ajudcm i no l'hi ensenyem'? Misteri. 

D'altra banda, ensenyar a dibuixar a nivell practic, tal i com 
s'ensenya a llegir i a escriure, és enormement facil. No ho és tant ser 
un deis de u millors pintors del món, com tampoc no ho és ser prcmi 
'obel de literatura. Pero no cree que aque~t sigui l'objectiu de cap 

mestre, ni la rita de ningú. Almenys de ningú en edat escolar. 

Pa rlar de la necessitatde l'aprcncntatge del dibuix realista en cdat 
infantil poi generarconrroversies. N'hi ha partidaris i detractors. La 
primera cosa que et diuen les persones que no hi estan d'acord. és 
que amb aquest metode d'cnsenyamcnt es retalla la llibertat i 



l'espontaneüat del nen. Se sol dir queels nens han de fe rel que vol en 
í s'han d'expressar lliurement. És veritat. Jo també hi estic cl 'acord. 
El problema rau en com ho poden fer, sí no ten en un mínim-o més 
ben dit, un maxim- de coneixement per fer-ho. No es tracta 
d'ensenyar-los a dibuixar d'una manera rígida í academica, sinó ele 
fer-los retlexíonar sobre el que veuen i el que volen expressar i 
donar-los camins diferents perque puguin triar. Pel que fa a 
l'espontanei'tat, no ca l amo'lnar-s'h i perque es perd rota sola, ambo 
sense la intervenció del mcstre. Malgral tot, és una !lástima que es 
perdi, com també és una !lástima que els escolanets de Montserrat 
penJin la veu. Pero la natura ho vol així i no hi podem fer res. 

Encara que amb l'eclat es perdí l'espontane'itat, amb un aprenen
tatge es guanyen moltes altres coses, perque es tenen més conei
xements. 

Pícasso va saber conjuminar rotes el u es coses amb molla intel.l i
gencia: Pintar amb J'espontaneHat del nen (amb l'expressíó. la fon;;a 
i 1a valentía que aixo comporta) i amb l.a saviesa de l'adulr. Tot aíxo 
després d'un procés mental gens casual í molt elaborat, encara que 
de vegades no ho sembli. 

De totes maneres, aquest és un tema a part, perque no estem 

M ostra de rreballsfers al 
natural. 

Pre-escolar. 

ler d'EGB 
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parlan! de fcr artistes, sinó de la plastica com una assignatura per 
a una educació completa. I dins de la pHtslica, parlem del dibui)(. i 
dins del dibuix, parlem del clibuix realista. 

Insisteixo en el dibuix realista perque estic convenc;uda que les 
demandes del nen hi van dirigides, d'una manera conscient o 
inconscient. Quan el nen comenc;a a reflexionar i veu que els 
dibuixos- més o menys simbolics o cstereotipats-que ha fet fins 
ara ja no responen a les seves expectarives, si ningú no l'ajuda en 
el se u aprenentatge, avorreix el dibui x, la plastica i tot el que h i esta 
relacionar. D'altra banda, no és pas gens estrany. L'estímul basic 
que et fa continuar en l'aprenenetatge d'alguna cosa és avanc;ar en 
els coneixements de la materia, aprendrc coses noves i ve u re que et 
vas defensant cada vegada més bé en el terreny que estud ies. 
Aprendre coses és divertitmentre hi hagi un objectiu a assolir. si no 
n'hi ha. es converteix en una activitat estancada i en una sensació 
de perdua ele temps. 

Els dibuixos que il.lustren aquest text són exemples de dibu ix 
figuratiu en observació directa del natural, fets per alumnes de 
l'escola Laieü'tnia. En aquest centre, ja fa molts anys que es dóna un 
tractament a la plastica simi lar a les altres assignatures, és a dir. 
rigorós i responsable. Per aixo és pos si ble que sorprengui la qualitat 
deis treballs. Les mestresd'aquestaescolas'han recic lar i actualment 
hi ha, a més a més, una especialista. També cal remarcar una 
sensibi litat i un interes per part de tothorn que fa que els pares ja es 
preocupin si els seus fills suspenen la plastica i vagin a preguntar 
a la mestra quin problema hi ha. 

Malauradament, la situació d'aquesta escolano és gairc freqüent. 
pero hauria d'arribar a ser-ho. I si l'Adm inistració tingués sensibilitat 
respecte a aquest tema, no seria tan difíciL 

És al lo de la revista "Pe! i Ploma": Una educació sense el pel, no 
és una educac ió com Déu mana. Aixo ja ho sabien a comenc,:ament 
de seg le ... 

1 vet aquí que encara avui dia, clesprés de molt i molt de temps, 
!'emperador continua mirant fascinar les plomes del pollastre. 



El dihuix és un 1/enf.?uatge amh el qua! expressem lesformes 

del món que ens envolta. Els seus processos basics són 

l'observació i /'analiú deformes, que ens posa en condicions 

d'elaborar /'esquema de l'objecte estudiar. En el cas de les 

r'iencies naturals, és imprescindible recórrer a la representació 

de la forma o imatge, ésa dir al suport del dihuix, per refo!{ar 

la defznició d'idees i conceptes o, fins i ror, superar la 

impossibilitat de definir conceptes no verbals. 

El dibuix coma instrument pera l'estudi de les 
ciencies naturals 

1. El dibuix ensenya a observar i es complementa amb 
altres coneixements 

1.1. El dibuix com a llenguatge ensenyable i aprendible. 

El dibuix és un 1/enguatge amb el qua! expressem les formes del 
món que ens envolta. Pera coneixer i usar aquest llenguatge, les 
passes basiques són l'observació i i'analisi deformes, per poder-les 
traslladar al suport on les representarem. El coneixement i apre
nentatge d'aquest llenguatge, com qualsevol altre, pressuposa 
l'exercici de traducció d'allo visual en imatges. L'individu és capac;: 
d'assimilar l'aprenentatge del dibuix com a llenguatge arnb la 
mateixa dificul tat o facilitar que el de qualsevol altra materia. 

Aixo representaría un emiquiment en la formació integral de 
l'home. Una altra cosa molt distinta és J'ús d'aquest llenguatge com 
a rnitja de creació artística, pera la qua! cosa cal ten ir, a més a més 
d'una intencionalitat, el coneixement deis elementsplástics visuals 
i les seves possibilitats pera aconseguir les imatges expressil·es i 
estetiques que !'artista es proposa. 

1.2. Aprendre a veure 

Aprendre a veure ens dura a descobrir que qualsevol objecte o 

Aurora de la Puente 
Robles 

Catedr1uica de Dibuix 
d'E.U. 
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fonna esta definida per la 1/um que incideix sobre ell i la seva 
superfície, determinant aquesta superfície i els plans que configu
ren la forma. Amb les diferents tonalitats que creen la 1/um i 
l'ombra, el clar-obscur defineix el volum. Amb les ombres propies, 
les projectades i els tons recíprocs que entre totes dues sorgeixen, 
es completa J'ambient o atmosfera que envolta l'objecte. El procés 
que cal seguir per a aquest aprcnentatge és el de J'observació i 
l'analisi. 

2 . La natura: font inesgotable de formes diferents 

2. l. L'observació. 

L'exercici d'observació es pot comen<;ar a partir de la natura, la 
qua! ens informa i ens nodreix amb un camp amplíss im i variat de 
formes. 

Aquestexercici d'observac ióde formes naturals: animals, vegetals, 
etc., ens introdueix en el camp deis ritmes, equilibris, textures i 
colors. Elements tots e lis que fo rmen el corpus d'aquest llenguatge. 

2.2. L'anal isi. 

L'analisi de les formes i la comparació rapicla i constant el' aquestes 
ambles se ves oposades. ajuclaran a ve u re la interacció ex istent entre 
totes elles i s'arribara a conformar d'aq uesta manera la imatge de 
J'objecte. Un copes coneix laforma i la seva estmctum. s'csra en 
condicions de poder elaborar !'esquema de l'objecte estud iat. Així 
s'arribara a descriure la flo ra i la fauna i es rara un clibuix tan fidel 
corn sigui possible a la realitat. objectiu fonamental de qualsevol 
naturalista o biolcg. 

3 . El dibuix es complementa amb a ltres coneixements. 

3.1 . La imatge i els continguts no verbals. 

L'estudi i aprencntatge del llenguatge ele forma -dihuix- tal 
com s'ha exposat abans. és un instrument que complcia i comple
menta l'aprenentatge d'altres concixements. entre ells les cicncics 
naturals, perla necessitat de recórrer a la representació de la forma 
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o imatge per refor9ar la definició d'idees i conceptes, analogies i 
diferencies, l'aprenentatge de les quals, sense el supon d'aquest 
llenguatge. seria més difícil. A aquesta conjugació deis dos llen
guatges, Rodríguez Diéguez la denomina funció vicarial: 1 "És 
aquella en laqualla imatge actuad'ahcrnativadavant la impossibilitat 
de verbalitzar certs continguts no verbals." Els texl ha cl'ajudar a 
comprendre les imatges. pero mai a substituir-les, mentre que amb 
un bon dibuix es por, a vegades, prescindir del comcntari. 

Aquesta funció alternativa i complementaria és utilitzada a les 
ciencies naturals en els seus diferents camps d'estudi: anatomía, 
zoología, bot[mica, geología, antropología, paleontología, etc ... A 
Lotes elles, davant la impossibil ital de definirconceptes no vcrbals, 
s'ha de recórrer necessariament al suport del dibuix. 

Un exemple excepcional el tenim en l'edició facsímil feta 
actua lment del Dioscorides tradu"lt al castella per Andrés Laguna, 
en el JI ibre del qual podem ve u re esplendids dibuixos acompanyant 
el text, els quals dibuixos són tan cloqüents que resten importancia 
al tex t. ~ Amb aquest exemplar als dits, comprovem que per a 
descri u re el medí natural cal estar en possessió d'uns conei xements 
gri\fics basics per poder ser capa90s ele realitzar una iconografía tan 

E 

E (Esquema) 

1. RoDRÍGUEZ D mouFt. J. 
L.; Funciones de ls 
Imagen en la t::n.\'f'!Ítlll 
:a, G. Gili. 1997. p. 43. 
1. Pedacio de Dio.\ctÍ
rides Ana:arbeo. acerca 
de la materia medicinal 
y los ¡•enenos mortíjé
ros. traducido del gnl'
go e ilustrado por el doc
tor Andrés LOJ.!lllla. <'n 
casa de Juan /,olio 
M DL 1'. Secretaría Gene
ral Técnica, Comunidad 
de Madrid. 1991. 
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correcta com sigui possiblc. Coma part de la il.lustració, el dibui.r 
ciemífic ocupa un Iloc especial pe! fet de ser una síntesi demostra
tiva de la forma i de les estructures, no un simple trebal l imitatiu. 
De la mateixa manera passa a les ciencies físiques, en les qua ls, en 
ser tractats vagament als ensenyaments primaris i secundaris 
l'estudi de la geometría plana, amb el maneig d'estris apropiats, el 
trac;at i la construcció de problemes geometrics, la geometría de 
l'espai i les diferents maneres de representació tridimensional. 
l'alumne d'estudis superiors es troba amb un buit difíci l d'omplir, 
perque aquests llenguarges ja els hauria d'haver conegut i practicar 
perque d'una manera natural els pogués utilitzar coma complement 
en l'aprenentatge deis nous continguts. 

4 . Conclusió 

Com a conclusió, vu ll constatar la necessitat de la rehabilitació 
del dibuix. el qual als estudis primaris i secundaris es considera una 
discipl ina de poca importancia. Aquesta rehabilitació és necessária 
perque ofereix unes possibilitats educatives que complementen el 
coneixement d'altres materies. El dibuix és una forma cl 'expressicí 
pera La morfología, com la paraula ho és peral llenguatge. 

EL mateix tractament ha de ten iren el currículum de Formació ele 
Mestres a totes les especialitats, perque pugui ser enscnyada a 
l'escola i que aquesta formació inicial de !'Escota Primaria sigui 
completada a la Secundaria per experts en la materia, perque quan 
l'alumne passi als estudis superiors estigui en possess ió d'uns 
coneixements basics respecte d'aquest Jlenguatge per a poder 
utilitzar-lo ambla mateixa naturalitat que utilitza el de la paraula. 
Per a aixo, hem de reflex ionar seriosament sobre els continguts de 
les dues arees de coneixement, a les quals esrem adscrits els 
professors de les Escotes Universitaries de Magisteri: Área de 
Diclactica ele l'Expressió Plastica, amb uns objectius clan;, que són: 
"com ensenyar un futur mestt·e a ensenyar el dibuix i l'expressi.ó 
plastica" d'acord amb les etapes del desenvolupament del ncn, les 
tecniques i materials aclequats per als diferents nive lls , amb atenció 
també a la creativitat i recursos. A !'Área de Dibuix, l'objectiu de la 
qua! és l'esperit d'aq uest arricle, li correspon: "ensenyar al futur 
mestre el món de la forma, la percepció i les pautes pera representar 
allo que es percep". 



El dihui.x ha estat sempre l'eina hásica perfer arquitectura . 
1 el dibui.r entes coma mitjá d'expressió i coma eina perfer 
de la natura/esa arquitectum i de /'arquitectura natura/esa. 
Pero el dibui.r és una assignatura pendent que té /'ensenyament 
primari; ca!dria canviar-ne la situació per aconseguir que 
pera alguns represemés el domini d'unllenguatgefonamemal 
i. pera d'a/tres. una excel.lent eina de treba/1. 

El dibuix és una assignatura perpetuament 
pendent 

Aquest article intentará situar que és la disciplina del dibuix dins 
del món de !'arquitectura. Cree necessari, pero. anticipar, tal com 
rellecteix el títol. aquest caracter d'assignatura pendent que té a 
l'ensenyamenmt basic, molt per sota del llenguatgc cscrit i del 
calcu l, tot i essent el primer medi cl'expressió que va coneixer la 
humanitat. 

El dibuix ha estat sempre l'eina basica per fer arquitectura. 
Malgrat que els avam;os infonnatis aportin ara i cada cop més 
innovacions que facilitin la feina als despatxos quant a rapidesa, 
restitucions tridimensionals múltiples i immediata facilitar de 
correcc ió deis planols, etc., no s'inven tara mai cap aparcll capa(: de 
substituit el procés de reflex ió conceptua l, crítica, artística i cultu
ral que ésa la rel de qualsevol concepció arquitectonica. 

És dins aquestprocés on el dibuix es fa indispensable com a mitja 
idoni per transformar les idees en realitats arquitectoniques tan
gible~. 

Estcm parlant d'un dibuix que no és l'anomenat "tccnic" o 
"lineal", ni el relacional dircctament arnb la geometría. Aqucsts 
ti pus de dibu ix ten en escas valor fo rmatiu,ja que el se u aprenentatgc 
és un a conseqüencia directa de la seva necessitat als succcss ius 
moments de la projecció, arquitectonica o altra. 

Santiago Roqueta 
M alias 

Ca1eddnic del Dcpar
lam.;nl d'Exprcssió 
Gral'ica Arquile!.:lon ica 
Director de I'ETSAB 
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:11 -·-

Erick M endelsson ''a 
pmduir 10/ quamitar de 
dibuixos com a que sts 
quejara impossihlefer
los rors reafirar. 

El que sí te valor formatiu i és l'assignatura pendent de que 
parlavem és el clibuix entes coma mitja d'expressió, coma res posta 
de la persona a les provocacions i estímuls de la naturalesa. coma 
única cina per fer de la naturalesa arq uitectura i de !'arquitectura 
naturalesa. sobretot pels qui pensin que les dues són integrables, 
una sola cosa. Els arquitectes que creuen aixo es reconeixen perque 
sempre s'expressen dibuixant; amb qualsevol mitja que sigui a 
l'abast: "¿tens un paper?", "deixa'm un bolígraf'. Dibuixcn aterra 
amb un palo a les parets amb un tros de totxo o de guix, qualsevol 
cosa que deixi empremta, que serveixi per il.lustrar urgentment una 
idea o un detall constructiu ... Hi ha fins i tot dibuixos fets de gestos 
i senyals sense suport, a !'aire. 

Alguns dibuixos s'han defer a la mateixa velocitat que l'escriptura, 
perque, si no, les idees s'escapen, i d'altres molt lentament, perque· 
altrament les idees no es fixen prou bé. (Hi ha magnífiques arqui
tectures que no han passat pe! paper.) 

Els antics plans d'estudis consideraven el dibuix com adiscipl in a 
previa indispensable per ingressar a l'Escola. El nivel! que s'exigia 
era molt alt, dins la concepció academicista de !'epoca: J'estatua, el 
retrat, el coneixement total deis ordres arqu itectonics classics, 
l'ornat i l'heraldica eren temes pera !'examen d'ingrés, que forc,:a 
arquitectes encara actualrnent en l'exercici de la professió varen 
haver de superar i que ex igien anys d'aprenentatge específic, sigui 
a Belles Arts o a academies privades, com la Baixas, que foul'única 
que sabia rei nterpretar i actualitzar els antics criteri sala sensibi 1 itat 
artística i cu ltural del moment. La posterior massificació de la 
Universital als anys 60 signifidt la marginació del dibuix com a 
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disciplina basica, ja que la seva propw estructura Ji impedía 
adaptar-se, per qüestions de "tcrnpo" i pel fe t de no encaixm· cl ins 
els esquemes tecnocrates de !'epoca a la missió que s'encarrega 
ll avors a la Un iversitat, consistent a crear rnolts professionals i bé 
de preu. 

L'esfor~ de recuperació i actualització de la disciplina a la 
situació actual ens ha ocupar els darrers anys, i ara se'n comencen 
a veure les conseqüencies positives. Ha estat una tasca feta 
exclusivarnent a l'Escola d'Arquitectura , a partir d'assurnir la 
ignorancia quasi total deis estudiants en el rnoment cl'accedir-hi. 
S'ha fet un tracrament intensiu i pal.liatiu perque no hi ha hagut cap 
altre remei, donada aquesta crisi disc ipl inararia que pateix el dibuix 
a la soc ietat. poc rendible, com por ser rambé la música o la poesía 
i tot el que no sigui irnmediatament aplicable al progrés tecnologic 
i economic. 

Són disciplines que s'han separa! deis coneixements úti ls pera 
tothom i han estat agrupades dins el "ghetto" de I'Art. 

Aquest és un plantejament intencionadament erro ni i sobretot en 
l'ámbit de !'Arquitectura. que és alhora tecnic i artístic. 

Pel que he pogut observar a l'ensenyament primari, la disc iplina 
del dibuix és comoda durant els primers anys i té un cert prestigi 
coma expressió rudimentaria del món infanti l (s'ha parlar moll i bé 
deis dibuixos deis ncns petits, com també deis deis alienats) . 
Després la disciplina va desapareixent i és substitu'ida pel llenguat;: ,· 
escrit i pel calcul, i aquesta desaparició és gairebé definiti va al cap 
de pocs anys: la majoria cl 'estudiants tenen coma únic bagatge en 
dibuix el que varen fer fins als sis o sct anys. 

És aquesta la situació que caldria canviar. tot adequant a cada 
període formatiu la tematica i el metode a utilitzar per a un 
ensenyament continu del dibuix , provocant-ne una presencia natu 
ral a tot el procés, que per a alguns representaría el dornini d'un 
llenguatge fonamental i pera d'altres una excel.lenr eina de trcball. 

Aixo és possible i fóra el millor pera tothom i sobretot per als 
futurs arquitectes. 



Dihui · d' ' .\ Ah•aro Si:a. 

El\' Cl'( . , Jq lll ~ ~en . 
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detalls. el.\ petits 

29 



PERSPECTIVA 
ESCOLAR 17 1 

30 El dibuix 

Dibuix de Manuel 
de So/á-Morales 

El dibui.r poi ser tal// 

rápid com l'esaitura. 

Dibuix de Lluís Clotct. 

Els processos de depu
ra ció de la rea/it(/1 
propis del dibuix. punts 
de rista l'Írtuals . eli
minal'irí de lmrreres 
¡•isuals i al tres . per
meten explicar algunes 
ohre.1 d'arquitectura 
mil/or t¡ue amh ./(Jto
grajles o que la matei.m 
recliitat . 
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La cubeta Olotina 

Neus Colomer i Bosch 
Jordi Espadalé i Vergés 
Rosa Manel.la i Llinas 
Susanna Serbosa i J orda 

Mcs1rcs del Camp d'Aprenen1a1ge 
de la Garro1xa 

Quatre mestres del Camp d'Apre

nenf{/[ge de la Garrot.w presenten una 

actil•itat glohalit:adora centrada en el 

l'ulcanisme, coma element cabdal del 

paisatge de l)(ma part de la sem comar

ca. Al costar del rreha/1 de camp, la 

maquew lw esta/ una hona eina pera 

comprendre g!ohalment el paisarge. 

A. lntroducció 

Els motius que ens han impulsa! a 
real itza r aquesl treball són els d'intentar fer 

una activitat més globalitzadora que cns 
permetés fcr veure a l'alumne com el 

vulcanisme és un elemcnr cabdal del 

paisatge de bona part de la comarca de la 
Garrorxa, i que contribueix sub tancialmcnr 
a modidificar- la. no solament en el scu 

aspectc físic sinó també huma i social. 

Si bé. antcriorment, ja havíem efectual 
alguns it ineraris de natura encaminats a 
treballar els clements d'aquest paisatge. 

com poden ser un con volcanic, una colada 

de lava, un bosc. un riu, una ciULat, ... 
aque ta activirat la veiem massa comparti
mentada. la qual cosa feia posar en qüestió 
si l'alumne uconseguia copsar el ll igam 
existent en tre els diversos componen ts 
d'aquest paisatge, que té en el vu lcanismc 
l 'eix vertebraclor. 
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Ara. ambla posada en practica d'aquesta 
nctivitat, d s nostres dubte~ s' han csva"lt del 
lO l. 

Per tal de dura terme la nostra activitat 
en~ hem ajudat. entre d'altre~ cose~,. d'una 
maqueta. 1 a més. en aquest cas. es tracta 
d'una maqueta diferent de le-. que estem 
acostumats a veure. per ducs raons fona
mcntals. Per una banda, es t ~l formada per 
un conjunt de peces (selzeen toral), posades 
a manera de trencaclosques per tal de fer-Ia 
mé~ manejable per sortir al camp. Per l'altra, 
alguncs d'aqucstes peces e'> desmunrcn pcr 
poder simular millar el temp~ passat. 

Per que una maqueta? Dones, perque 
creicm fcrmament que una maqueta és un 
centre d'atenció poderós. que agrada a 
tothom. a grans i petits. 

É~ també un estri a mig camí entre la 
joguina i aquella eina més científica. i des 
del punt de vista didactic és impecable, ja 
que cm. ajuda a interpretar i comprendre 
més facilment un paisatgc. 

B. Programació de l'activitat 

l . Treball previ 

• Aspectes d'orientac ió. topografia i carto
grafía. 

• Estudi de les roques volcaniques i sedi
mentaries. 

• Coneixcment de les part~ d'un volea: 
xemeneia, cdlter. con volcanic. 

• Els materials de projecc ió (piroclastos) 
i els d'emissió (les colades). 

• Permeabi litat deis terrenys. 

2. Continguts 

a) Fcts. conceptes i sistemes conceptuals: 

• Orientació del lloc (brúixol a. sol. altrc~ 
tecnique<., ) 

• Topografia i cartografía (corbes de ni
vel!. escala .... ) 

• Estud i d'u n pa isatge modifica! pcl vul 
canismc: la cubeta olotina. 

• Lectura d'a4ucst paisatge. Loca lització 
i situaci6: 
- deis volcans: Montolivet, Aiguanc

gra. Montsacopa. Garrinada. Bisaro
ques. 

-deis cur~os deb rius Fluvia i Riudaura. 
- del relleu: Serres de Batel, Sant Va-

lent í. A iguanegra, .. . 
-deis camps. conreus i hoscos. 
- la ciulaL d'Oiot. Creixcment i expansi6. 

• Els materia ls vo lcanics de projecció i 
d'cmissió. 

• Els materials sedimentaris: margues. 
gresos. conglomerats. 

• Vegetació en cls vcssants (solell i obaga). 
• Le:, ront~ de la Salut i de les Tries. El ~e u 

mecanisme. 

b) Tccniqut.:s i procediments. 

• Ús d'instruments d'oricntació. 
• Obscrvació i interpretació de mape~. 
• Ús de tecniqucs de calcul topografic. 
• Obscrvació i interpretaciód'espais tridi 

mensionab (maqueta). 

e) Valors, actituds, normes. 

• Respecte i estima de l'entornones treballa. 



• Respecte i cura de tot el material que 
s'utiJitza. 

• Organització i ordre en el treball. 
• Participació activa en la sortida. 
• Respecte i tolerancia enfront de les opi

nions deis altres. 

3. Objectius 

• U ti litzar correctament les diferents tecni
ques per orientar-se. 

• Saber interpretar els mapes, identificant 
els llocs i utilitzant els sfmbols correspo
nents. 
Saber interpretar un paisatge sensib le 
ment modificat pel vulcanisme. 

• Saber fer el pas de la realitat al mapa i a 
la maqueta. 
Identificar diferents tipus ele materials: 
volcanics i seclimentaris. 

• Coneixer la distribució deis boscos en 
els respectius vessants. 

• Respecte, cura i coneixement de l'entorn. 

• Usarcorrecrament el vocabu lari emprat. 

4. Nuclis ele treball de l'itinerari 

• Sobre la colada del volea Bisaroques. 
• Font de la Salut. 
• Riu Fluvia. 
• Font de les Tries. 
• Canet. 

5. Metodología 

Elmetocle utilitzat parreix de la següent 
prem1ssa: 

• observació, 
• localització, 
• situació. 

Primerament observem en el paisatge, a 
continuació localitzem els seus elements i 
després els situem a la maqueta i al mapa. 
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Es fan expl icacions en gran grup ( 1 mo
nitor cada 20 alumnes) i es complementa 
amb el treball primer en grup i després 
individual. 

6. Material 

• Cartografía de la zona. 
• Maqueta desm untable del lloc. 
• BTúixoles. 

Caractcrístiques tecniques de la maqueta: 

Consta de 16 peces que s'encaixen amb 
una superfície total de H8 cm x 100 cm. Té 
un pes aprox imar de 12 quiJos. 

El material emprat per a la seva elabo
ració és conglomera! del tipus DM de tres 
cm de gruix. Es posen tantes capes com 
l 'al~acla que cal reproduir (amb aixo volem 
dir que si la maxima alc;ada representada 
són 700 m, la pe9a més alta tindra 7 capes 
de DM). 

Els clements que complementen la ma
queta són: els volcans (real itzats amb suro 
de 2 mm de gruix), la ciutat d'Oiot amb 
cada un deis seus sectors (cases de color 
vcm1el l peral case antic, de color blau per 
als barris i edíficacions de construccions 
més recents í casetes amb teulat groc per a 
les indústries), la vegetació deis !loes segons 
la seva disposició (arbres de color verd 
representen els boscos perennifolis i els de 
color groc els boscos caducifo lis) i els rius 
(cinta de color blau). 

La distancia entre les corbes de nive ll del 
relleu és 100 m. Per a les corbes deis vol-

cans s'ha agafat una equidistancia de 1Om. 
L'escala planimetrica és 1: 6.500 
L'escala altirnetrica és 1: 5.000 
Les peces han esta! elaborades manual

rnent i de forma artesana. una vegada poli
des. pintades amb els seglients colors: 

- verd: indica cls materials sedimentaris 
que confonnen el relleu actual de la zona 
amb gradient de tonalitat segons l'alc;ada: 

- gris: representa les emissions ele lava 
que es van produir: 

- marró: amb diferents tonalitats per indi 
car les variacions d'a l~ada. 

El principal inconvenient que represen
ta va aquesta maqueta a l'hora de treballar
la " in si tu "era el seu pes. Es per aixo que 

en varem fer una copia exactament igual en 
"porexpan" (que fa un pes total de 3 kg) la 
qua! cosa fa que sigui molt més manejable. 

7. Nivells educatius 

És u·acta d' una activitat pensada essen
cialment per als alurnnes de Cicle Superior 
i els primers cursos ele Secund~tria. 

Podríem dir que de cara a la nova 
reestructuració deis cicles eclucatius que 
preveu la Reforma Educativa, aquesta 
activitat es podría inscriure perfectament 
en el no u cicle de secundari a obligatoria 
d'edats compreses entre cls 12 i els 16 anys. 
També, pero, és perfectament adaptable a 
altres nive lls superiors i/o inferiors. 

8) Temporització 

El conjunt de la sortida ocupa unes 4 h. 



C. El treball durant l'itinerari versal, El Massís del Canigó, el Puig
sacalm, Serres de Batet, Sant Yalentí, 

Damunt de fa colada del volea Bisaroques Aiguanegra ... 

a) Treball introductori : 

• Muntem i orientem la maqueta ajudant
nos deis elernents del paisatge. 

• Ens orientern segons: el sol, la brú ixola, 
o bé altres recniques. 

• Orientem el mapa. 

b) TrebaJ I paisatge-mapa : 

Lectura ele paisatge. Localització i situació. 

• dels volcans: Montoliver, Aiguanegra, 
Montsacopa. Garrinada. Bisaroques. 

• deis cursos dels rius Fluvia i riera de 
Riudau ra. 

• del relleu: Pirineus, la Sen·aJada Trans-

• deis camps, conreus i boscos. 

e) Treball paisatge-maqueta-mapa: 

• Comprovem la correspondencia realitat
mapa-maqueta, en el paisatge tal com és 
actualment. 

• Traiem les peces de color gris (represen
ten el basalt actual), per imaginar-nos 
com era Olot abans ele les erupcions vol 
caniques. Ens surten dues valls amb els 
seus rius. 

- Yulcanisme: 

• Observem comles erupcions voldtniques 
vanemetrecolades de lavaqueenvaúen 
les valls el'aquests dos rius, obstruinr-

39 



PERSPECTIVA 
ESCOLAR 171 

40 Sortida 

les. En un primer període, els rius enva"its 
per la lava romandran un llarg temps 
embassats. 

• Retornem a la situació inicial de corres
pondencia realitat-mapa-maqueta. Ho 
fem tornant a coi.Locar les peces de color 
gris. També hi situem els cons vo.ldmics 
olotins. principals responsables ele la 
modificació del paisarge. O' aquesta ma
nera tenim definir. una aJtra vegada. el 
paisatge actual d'Olot. 

• Aquesta situació ens indica que a la 
!larga, els rius, van obri r un nou camí 
entre la lava (color gris) i els materials 
sedimentarís (color verd). 

• Ara, ja podem transportar-ha al mapa, 
ratllant la part ocupada per les col acles de 
lava. 

- Ciutat d'Olot : 

Observem en el paisatge la ciutatd'Olot per 
deduir-ne el seu creixement i expansió. 
Localitzaciódels diferents sectors que con
figuren la ciutat. 

Situem damunt la maqueta: 

• barrí antic (representar per les cases de 
color vennell): 

• barris nous (cases de color blau); 
• zona industrial (cases amb teulat de co

lor groc). 

Finalment, ho reflectim en el mapa. 

- Vegetació: 

Comprovem la distribució deis boscos, 
segons els vcssants. Situem damunt la 
maqueta: 

• els boscos perennifolis (arbres de color 
verd); 

• els boscos caducifo.lis (arbres de color 
groc); 

• els conreus. 

Finalment, ho indiquem amb cliferents 
colors en el mapa. 

- Topografía : 

• lnterpretem les corbes de ni vel! posant 
coma exemple diversos !loes del relleu. 

• Estudiem les di ferents al<;ades del paisat
ge partint ele la graelació ele colors que 
trobem als latera ls de la maqueta (marró 
fose ele 0- 100m fins el marró més ciar ele 
600-700 m). 

F ont de la Sa/t,t/ 

Ens orientem situem la font en el 
mapa. 

• Treballem el mecanismede la font tenint 
en compte els matcrials volcanics i 
sedimentaris que hi ha a la zona. 

• Estueliem els conceptes: penneabil itat i 
impenneabilitat del terreny. 

Riu Fluvia 

Ens orientcm situcm el lloc on ens 
trobem. 

• Comprovem la presencia ele materials 
!elentifiquem l'obaga el solell en el volcanics (basalt) al marge esquerra del 

paisatge. riu. 



Font de les Tries 

• Ens orientem i situem la font en el mapa. 
• Ens fixem amb el meandre que descriu 

el riu en aquest lloc. 

Canet 

Ens orientem situem el lloc on ens 
trobem. 

• Cornprovem la presencia de materials 
scd imentaris (gresos, conglomerats) al 
marge dret del riu. 

D. Activitat posterior: 
taller de moquetes 

A contínuacíó, proposem una acrivitat 
complement~u"ia al treball decamp. Es tracta 
de confeccionar, per part del grup d'alum-

nes. una maqueta semblant a la del matí, 
pero que representi només el paisatge ac
tual de la cubeta olotina treballada ante
riorrnent. 

Pensem que si en el treball de camp els 
nens han pogut comprendre globalment un 
paisatge amb l'ajuda d'una maqueta. ara ha 
arribar !'hora que participin activament en 
tot el procés de la seva construcció: des 
d'entendre com s'ha elaborat el plano! per 
fer-Ia, fins a dibuixar, retallar, tallar i en
ganxar cadascuna de les peces, i finalment, 
la col.locació deis elements ( cons volcanics, 
edifícís, indústries, rius, carreteres. 
vegetació. retols, .. ). 
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Lamin, de I'África al Maresme 

El Tercer Món 
Genoveva Biosca 1 Anna Bastida 



L'Escola Municipal d'Educació Es

pecial de Can Mercader, deCornellade 

Llohrebat , que acufl nens i joves dis

capacitats psíquics i sensorials amb 

necessitats educatives especials, es 

planteja com a objectiu oferir als seus 

alumnes l'adquisició del grau d'auto

nomia més gran possible, especialment 

pel que fa a la intew·ació a la societat. 

Obrim les portes a l'educació especial 

Cristina Gabirondo Concejo 

Llicenciada en Pedagogía Terapeutica i 
Direc tora de l'Escola Municipal d'Edu
cació Especial Can Mercader. Cornella 
de Llobregat 

Montserrat Verdura Milian 

Llicenciada en Psicología i ti tulada en 
PertorbacionsdeLLlenguatge.i J'Audició. 
Logopeda de I'Escola Municipal d'Edu
eació Especial Can Mercader. Cornella 

lntroducció: Qui som? 

Som una escola d'Educació Especial, 
municipal, que acull nens i joves discapa
citats psíquics i sensorials amb necessitats 
educatives especials. L'escola es troba a 
Comella de Llobregat, i acull nens d 'aquest 
municipi i les seves roclalies. 

La problematicaque presenten els alum
nes és de tipología molt diversa: síndrome 
de Down, trastorns greus de la personal itat, 
psicotics, hemiplegies, pluricleficients 
(auditius i visuals), paralisi cerebral. .. , tots 
ells inclosos en les adaptacions curriculars 
4 j 5. és a dir, deficients rnitjos, severs i 
profunds. 

L'escola sempre ha valorat la possibilitat 
d'escolarirzar els seus al umnes en centres 
ordinaris d'EGB o de FP. Actualment, pero. 
pel fet d'atendre alumnes amb necessitats 
educatives especials amb disminucions 
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greus i pennanents, el seu currículum es 
diferencia i s'allunya mol! de J'ordinari que 
treballen a la majoria d'escoles. En aquest 
cas la recomanació, ara per ara, és que 
estiguin escolaritzats en centres específícs, 
sense perdre de vista, pero, que cal 
"promocionar-los a formes d'escolarització 
més ordinaries" .1 Aquest últim punt sempre 
depenent dels mitjans o recursos reals i de 
cadascú en particular. 

El centre esta dividit en dues secc ions 
que funcionen de forma autonoma: la Secció 
de Primaria/EGB, amb nens de fins a 16 
anys, i on es treballen principalment habits 
basics i aprenentatges escolars adaptats del 
currículum ordi nari. I la Secció de Formació 

l . Yegeu La resposta educatim Cl les necessitats 
educatives especia/s a l'ensenyament ir¡(antil 
ohligatori. Col.lecció "Documents d'Educació 
Especial". núm. 13. Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 1991 

Professional Adaptada (o aprenentatge de 
tasques), que acull nois i noies deis 16 fins 
els 20 anys, tant del nostre centre, com 
d'altres centres ordinaris. 

Aquesta última secció sorgí fa dos anys. 
a partir de la demanda de matrícula que 
anibava al nostre centre de nens que. 
integrats en centres ordinaris, no tenien la 
possibilitat de continuar els aprenentatgcs 
escolars, ni tampoc la d'accedir a una FP 
ordinaria. S'intentava d'aquesta manera 
cobrir aquest buit d'escolarització, i oferir
los al hora una serie ele possibles alternatives. 

Ambla Secció de Formació Profcssional 
Adaptada pretenem que els alumnes asso
leix in uns objectius que cons idere m basics. 
Mantenir els aprenentatges adquirils o en 
procés d'adquisició. Preparar-los per assolir 
el maxim de maduresa que els pcnneti 
portar una vida el més autónoma possible, 
tant personal (atenció a la propia persona) 
com social (respecte a les normes de 
convivencia, ordrc, treball, desplac,:aments, 
cte.). I proporcionar-los l'aprenentatge de 
tasques de tallers específics: jardinería, 
manipulats electrics, cuina, etc .. per tal 
que, a més a més deis aprencntatges, pugui 
significartambé pera alguns una integració 
en el món laboral. 

En qualsevol cas, l'objectiu final que es 
planteja el centre és oferir als alumnes 
l'adquisició del grau més gran possible 
cl'autonomia tant personal com soc ial: 
adequar sempre les cliferents activitats a les 
seves edats cronologiques i potenciar 
sempre aquesta autonomía al maxim, al hora 
que es potencia la independencia personal. 



1 aixo, tant de cara a l'activitat escolar, com 
pel que fa als dominis familiar i social. I és 
concretament aquest darrer aspecte en el 
qua! volem incidir especialment per 
aconseguir integrar al maxim els nostres 
alumnes a la societat, des de J'escola. 

Punt de partida 

Aquestobjectiu, "integrar-los a lasocietat 
des del'escola" - i sense voler entrar aquí 
en la discussió del que significa realment 
"integració social"- va ser el punt de 
partida de !'experiencia duta a terme durant 
els darrers dos anys a la nostra escola . 
Partfem de la base que cal ia obrir les portes 
del centre, per tal que, d'una banda, els nois 
i noies poguessin sortir fora ele !'escoJa i 
poguessin coneixer una mica més l'entorn 
social on viuen i, de l'altra, que aquest 
entorn (baJTi, municipi, societat) pogués 
aproximar-se al món de J'educació espec 
cial, per tal que prengués consciencia que 
els disminu'its psíquics també són perso
nes: persones que viuen i que poden dura 
terme un munt d'activitats diferents fora de 
l'escola. Pensavem que aquesta podía ser 
una manera d'emiquir-nos mútuament. 

D'altra banda, durant els daiTers anys, 
havia anat creixent entre els professionals 
del centre la inquietud de connectar amb 
!'exterior, amb l'entorn immediat, ja que 
teníem la sensació que havíern quedat com 
estancats o aillats en el si de l'escola. Sense 
adonar-nos-en, havíem anat caient en una 
mena de rutina de treball, tant des del nos
tre punt de vista coma professionals, corn en 
el nive ll deis objectius generals de centre. 

El ti pus d'alumnes i la problematica con
creta que es dóna a les escotes d'educació 
especial fan que la nostra sigui una tasca 
molt di versa. Des de 1 'ensenyarnent de com 
rentar-se les mans fins a la multiplicació; 
ele la recerca de materials curriculars 
publicats, adient a les necessitats de cada 
alumne, a la seva elaboració artesanal. A 
aixo cal sumar una important quantitat 
d'hores d 'atenció individual i constanL als 
alumnes (aula, tallers, rnenjador, pati ... ). 
Si pensem que, a més a més, e ls avenc;:os en 
els aprenentatges són lents i que la majoria 
de nens estan immergits en un entorn fami
li ar problema tic, es pot comprendre que no 
sempre sigu i facil mantenir un ni vel! 
d 'estímuls suficient i constant, i s 'acabi 
caient aleshores en una certa rutina o cercle 
tan ca t. 

Sense entrar en més detalls, voldríem 
només afegir a tot aixo la manca real de 
recursos materials i economics que es dóna 
en aquests centres, fet que comporta, 
inev itablement, una forma de treballar forc;:a 
precaria. 

Participació en activitats 
per a les escoles 

L'obertura que ens havíem plantejat des 
de l'escola, era logic de comenc;:ar-la per 
l'entorn immediat: bani, col.legis propers, 
etc. Així dones, es va decidir comenc;:ar 
aprofitant els recursos que o ferien les dife
rents institucions del municipi, dirigides 
als escolars i professors dels centres, tant 
públics com privats. 

D'uns quants cursos enc;:a, havíem tingut 
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l'oportunitat d'assistir a sessions de cinema 
organitzades pel Drac Magic. al Festi val de 
Pallassos de Cornella. També havíem 
participar en el concurs de dibuix i redacció 
i dibuix, organitzat per I'Area de Dinamica 
Educativa de I'IME de Cornella, a m b moti u 
de la festa de Sant Jordi. L'experiencia va 
ser valorada positivament. 

Fa dos cursos es va plantejar. conjun
tament amb I'EAP, que una classe d'EGB 
de l'escola realitzés una activitat conjunta 
de psicomotricitat relacional arnb un grup 
de nens d'uncentre públic veí. L'experiencia 
va resultar també molt positiva i s'ha conti
nua! treballant en aquesta línia. 

En veure els resultats aconseguits a tra
vés de la participació, es va decidir ampliar 
el ventall d'iniciatives per continuar par
ticipan! en aquestes i altres activitats que 
oferien les diferents institucions, basica
ment I'IME i el Centre de Recursos Peda
gogics, a les escales del municipi. 

Durant el darrer curs vam participar en 
un seguit d'activitats. Assistírem, cor~un
tament ambles al tres escales, a sessions de 
teatre, titelles, cinema i pallassos. Aquestes 
activitats, conjuntament ambles del grup 
de psicomotricitat, van permetre que tant 
cls alumnes de la nostra escoJa com els de 
les altres es relacionessin entre ells. Que 
poguessin treballar,jugar i divertir-se junts. 
Pensem que així comenc;ava a trencar- se 
una mica el mite del "disrninu'it psíquic" 
considerar corn un ésser nu. 

Coma escoJa, el grup d'EGB va visitar la 
ludoteca "El Dau" i el pare de Can Merca-

der (ltinerari al pare). El grup de FP va 
visitar la biblioteca municipal. Previament 
es va ten ir una entrevista ambles persones 
responsables de cada activitat, per tal de 
preparar la visita i una activitat concreta a 
realitzar amb els alumnes. 

Aquest treball també es va fcr en visitar 
les exposicions sobre "La tardor", "Les 
escornbraries serveixen" i cls "Jocs Para
límpics". 

Vam participar, també coma escoJa. en 
els programes especials d'educació vial i 
d'educació ambiental a Comella "Ambien
talitza't". La primera va ser dirigida per un 
guardia municipal de l'Ajuntament i va 
consistir en una serie de sessions on 
s'expl icava als alumnes tot de qüestions 
relacionades amb el tema. Els alumnes van 
quedar encantats amb el municipal i ell 
també amb grans i petits. 

Quant al programa "Ambientalitza't", 
vare m participar en di verses a e ti v itats: una 
d'elles va consistir en la presentació en 
dues scssions (una per EGB i una altra per 
FP) sobre "La realitat del medi urba a 
CorneWt". Aquestes sess ions van ser 
dirigides per educadors ambicntals, amb el 
suport ele material audio-visual (vídeo. 
diorama) i arnb comentaris i intercanvis 
cl 'opinions sobre les projeccions entre els 
participants. 

En general , tant els monitors encarregats 
de clur a terme les diferents activitats, com 
els mestres de les altres escales amb les 
quals va m coincidir, van quedar francament 
sorpresos en veure l'interes, la forma i la 



capac i tat de treballar del s nostl·cs al u m nes. 

Una altra de les activitats va ser un 
concurs d'auques sobre "Les escombraries 
serveixen", on van participar ulumnes de 
tres classes. Posteriorment els organitza
dors van fcr una selecció entre els treball 
presentats perles di fe rents escoles del mu
nicipi i, del centre, en van ser escollits tres. 
Cap a fi nal s del segon trimestre van 
organitzar un petit festival, fora de l'horari 
escolar i en una plac;a del barrí, per lliurar 
els premis als guanyadors. 

La gent del bani tarnbé va veure la 
manera de ser dels nens de la nosrra escoJa, 
i va poder coneixer-los una mica més. Els 
nens, perla seva banda. aprenien a moure's 
i a concixer l'entorn imrnediat en siruacions 
diferents a les habituals. Espercm que aixo 
pcrmctra que se'ls obrin noves portes pe! 
que fa a la participació en altres activitats 
del barrí, no tan sois escolars, sinó també 

d'altres com podrien ser esplais. gimnasos. 
grups de joves, co lonies, etc. 

La darrera activi tat que ens agradaria ex
plicar va ser la recollida selectiva d'escom
braries: paper per reciclar. piles de rebuig i 
reciclatge de materia orgfmica. Els al urnnes 
van folrar caixes pera les a u les i per dipo
sitar-hi el paper i les piles de rebuig. 

Quant al reciclatge de materia organica, 
elsorganitzadors van proporcionar a l'escola 
un joc de material per realitzar compostatge, 
i els alurnnes del taller de jardinería de FP 
van ser els encarregats de recollir les restes 
vegetals: fui les. branques, restes de menjar. 
enciam. verdura ... i van poder seguir així 
els procés de formació de compost, el qua! 
van fer servir posteriorrnent al jardí de la 
mateixa escoJa. 

Seguint en la mateixa línia, els professors 
i mes tres de l'escola van comen<;ar a assistir 
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també a diversos cursets organitzats pel 
CRP i I'EAP de Cornella, per tal de con
nectar amb els al tres mes tres i professionals 
del sector. 

La participació del nostre centre a les 
diferents activitats va ser valorada de ma
nera positiva pertots els que hi participaren: 
mes tres del centre, monitors i organitzadors. 
També es va prendre el compromís de 
mantenir e l que s'havia aconseguit fins 
aleshores, tot i provant d'ampliar aquesta 
experiencia. 

Els pares deis alumnes també quedaren 
prou satisfets i van voler manten ir-se infor
mats de les activitats que realitzaven els 
seus fills. Aixo va servir perque s'animessin 
a participar-hi més activament, tant en 
l'organitzac ió de les celebracions habituals 
de l'escola: representació de Nada!, Cas
tanyada, etc. com en la preparació de pro
jectes orientats a ocupare! temps lliure dels 
seus fills, sortides en finalitzar l'etapaesco
lar, participació en el Consell Escolar. .. 

Conclusions 

No voldríem acabar aquesl article sense 
oferir, tot i que sigu i breument, una valo
ració ele la nostra experiencia. 

Tots els professionals que hi hem estat 
implicats, ens sentim satisfets deis resultats 
obtinguts. Creiem que s'han aconseguit 
una serie de fites: contactar, participar, 
intercanviar ... i, principalment, que hem 
aconseguit aproximar-nos a J'entorn im
mediat i, a la vegada, hem fet coneixer J'es-

cola a aq uest entorn; cosa que, en definiti
va, era e l nostre objecti u principal. No se'ns 
amaga pas, tampoc, que aixo només és un 
petit grade sorra en l'intent d'aproximar el 
"disminuit psíquic" a una vida en societat 
tan normalitzada com sigui possible. 

D'altra banda, tampoc no voldríem deixar 
de remarcar les moltes dificultats a les 
quals ens enfrontem els professionals que 
treballem en el camp de l'educació espe
cial. Entre d'altres el sobrecreix d'energies 
necessaries per portar endavant qualsevol 
projecte (falta de personal, falta de mitjans 
tant materials com economics, ... ). 

En la majoria de casos, aquesta situació 
so lament és compresa per professionals 
que viuen de prop la problematica i que 
realment s'hi senten implicats. Sovint, ni 
les i nstitucions oficials, ni els profess ionals 
de l'escola ordinaria. ni una part clels pares, 
no són conscients de la quantitat d'energies 
esmen;ades, ni ele la manca real de recur
sos. En al tres ocasions , sí que en són cons
cients, pero resulta molt més comocle igno
rar-ho, ates que som un col.lectiu "petit" i 
"marginal", que no té possibilitats de con
vertir-se en res "productiu" ni que "faci 
bonic". 

Tot i aixo, la nostra visió de la situació és 
optimista. Creiem que el que estcm fent va 
per bon camí i esperem. tanmateix. que 
aquestes línies resultin engrescadores i 
serveixin per animar d'altres profcssionals 
com nosaltres . Perque com més gent tre
ballem per aconsegtür aquests objectius, 
més lluny podrem arribar. 
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L'educació intercu!tura! implica una 

acció glohal dirigida a preparar rots els 

nois i noies per l'iure en una societat 

multicultura! i evitar els perills de 

l'ernocentrisme i la xenofobia. Suposa 

una discusió sobre el model d'imegració, 

el tipus d'esco/a i el model de societat 

que volem promocionar per orientar la 

nostra rasca pedagógica. 

El proiecte d'escola i l'interculturalisme 
Com planteiar-ho. Com assumir-ho. 

Rosa M. Cañadell 

Psicologa-antropologa. 
Directora I.F.P. Pedraforca. 
Coord inadora grup "lntercul.turalitat 
a l'cscola", de Rosa Sensat. 

1 . lntroducció 

L'augmentde la immigració.les minories 
etniques a l'escola, les actiruds xenofobiques 
i racistes al si de les nostres societats (i 
cscoles), els conflictes dins les aules i 
!'evidencia que avancem cap a una soc ierat 
cada cop més diversa (i tarnbé desigual!). 
són alguns de is elements queens han portat 
a encetar un clebat sobre la intcrculruralitat. 

L'escola. com a agent de formació i so
cialització no pot restar al marge deis 
esdevenirnents socials que ens envolten i. 
per tant, cal. plantejar-se quina ha de ser Ja 
nostra actitud coma ensenyanrs i formadors 
deis futurs ciutadans. 

La propera Reforma de I'Ensenyament. a 
més, ens dóna una bona oportunitat, en el 
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scntil tJUC ofereix un marc de reflexió i 
reorganització de l'escola. Es tracia que eh 
canvis que aixo representa. no qul!din en 
qücst ions purament formals. sinó aprofitar
los pcr fcrque !'escota avanci ca pon penscm 
que ho ha de fer. 

2. lnterculturalisme, escola 
i societat 

El fc t que la diver~itat cultural és ja una 
rcalitat en algunes escotes ha obliga! a 
!->Olucions concretes per afrontar aquesta 
realitat quotidiana. Aixo ha donat !loe a 
difcrcnts propostes i practique~ pedago
giqucs que s'agrupen en alloquc dcnominem 
"cducació intercuhural". 

L'interculturalisme. pero. és quelcom 
més que cercar solucions concretes clavant 
la problematica que pugui presentar uns o 
unes alumnes d'una etnia o cultura di ferenl. 

L'cducació intercultural implica una 
acci6 ''globa l" dirigida a tots el'> noi'> i 
noies per tal de preparar-los per viure en 
una ... ocietat multicultural i evitareis perills 
de l'etnocentrisme i la xenofobia. l. d'altra 
banda. suposa una discussió sobre quin és 
el model d'integraci6 que penscm que és 
mé-., correcte de cara a l'alumnal que pcrtany 
a cultures i etnies diferents a la nostra, i 
quin ti pus d'escola cal anar crcant pcr fer
ho real ita t. 

A ixb <>u posa una clarifica<.:ió deis i les 
cn!)enyants sobre quin model de societat 
vo lcm promocionar i com orientar la nostra 
tas<.:a pedagogica per aeonscguir-ho. 

3. L'escola davant 
les desigualtats 

L'escola "igual pera tothom" no implica 
autom~tticamcnt que aquesta scrvcixi a 
"tothom pcr igual". La realitatens dcrnostra 
que. si bé !'escota no crea. sí que perpellla 
i. a més. legitima les diferencies: tant so
cials, <.:om culturals. com sexuals . 

L'ensenyamcnt actual, tant en cls seus 
continguls com en la scva organitLa<.:i6 i 
metodes pedagogics. és un instrumcnt 
d'homogenc'ltnció i d'assimilació dins la 
cultura dominant. Aquesta homogcnc'itat 
deis continguts i de les practiques pedago
gique!-> topa amb el desigual punt de partida 
deis nostres alumnes. que arriben a !\~!)
cola amb un capital cultural desigual, amb 
diferents intcressos i expectatives scgons 
el seu medí socio-economic, segons que 
pertanyin a una o altra cultura o a un o altre 
sexe. 

Aixo implica diferents possibilitats 
d' identil'i<.:ar-se ambla cu ltura dominan!: i 
corn més lluny esta aquesta de la seva 
"realitat '', menys pos!->ibilitat té, un grup 
social, de fer- Ia scva. 

El resu lta! és el difercnt exit que obtcncn 
en el sistema escolar els alumncs procc
denrs de dil'crenh grups socials. l'et que 
desemboca en una real desigualtat d'opor
tunitats. 

En aquest senri t, !'escota selecciona i, en 
definitiva, legitima les desigualtats soc ials. 
económiques, e u lwra ls i de generes, sota la 
disfressa de l"'igualitarisme·· a l'esco la. 



Cal rescatar la idea que la "dh•ersitat h posifil'(f". 

4. La concepció de cultura 
que produeix i transmet 
la nostra escola 

L'etnocentrisme és un deb trets més 
caractcrísticsdela "cultura oficial". Aquesta 
concepció cultural etnocentrica transmet la 
idea de la "nostra cultura" com a única i 
superior. i clefineix en negatiu els trets de 
les "altres" cultures. No les descriu pel que 
les caracteritza, sinó per allo de que no 
clisposen, d'acord amb el model cultural 
dominanl. 1 

Si volcm que l'escola sigui un lloc de 
formació solidaria i de trobament de la 
diversitat culturaL hem de canviar aquestes 
conccpcions. 

La cu ltura és un conjunt de significants 
i de comportaments compartits per un grup 
de persones en un moment determinar. Per 
tant, la cultura no és quelcom tancat i 
acaba!, la cultura es construeix, es transmet 
i es transforma. segons cls esdeveniments. 

A més, les societats no són homogenies, 
sinó divcrscs i desiguals i, per tant. no es 
poi identificar la cu ltura "oficial" amb la 
cu ltura de "tothom", sinó amb la cultura 
deis que detenen el poder. Aixo ens dóna la 
possibilitat de posar en qüestió alguns deis 
clements de la nostra cultura oficial i resca
tar el punt de vista deis subgrups que no 
detenen el poder. 1 ens permet, també, 
poder identificar els conflictes interns de 

l. L1.U<: BAI.AG UER, Xav ier, fntercul111ralisme. Una 
lectura pedagógica de les desigual/(lf.l' sócio
cul/1/rals, "REVISTA ESCOLA POPULAR", 
Valencia, 1922 

les altres cultures i no identificar, tampoc, 
la seva cultura oficial amb la ele tota la 
població d'aquella etn ia, cultura o religió.2 

És molt importan! trobar nous mares 
teorics que ens permerin interpretar la 
realitat social des d'un pum de vista dinamic 
i no etnocentric. que valorin la diversitat 
davant la intcgració, el canvi clavan! 
l'estabil itat. 

Cal rescatar la idea que la "divers itat és 
positiva". En la cultu ra humana, igual que 
en biología. l'homogene'itat porta a 
l'empobriment i a l'extinció. Les societats, 
com més hetcrogcnies i diverses són, més 
capacitar tenen d'innovació. Respectar la 
diferencia, dones, no é~ solament un acte 
d'humanisme. sinó que esdevé un acte "ele 
vida".3 

5. Quins valors transmet l'escola 
i a quin ti pus de societat afavoreixen 

La cultura escolar posa la dimensió 
intel.lectual per sobre de la social. afectiva 
o erica; i dins de la intel.lectual, la reccpció 
i la memorització s'imposa sobre altres 
practiques que poclrien clesenvolupar la 
capacita! cl'analisi crítica i d'elaboració per
sonal.4 

1. JuuANO. Dolorcl>. Awropologia pedaJ:ógica \' 
p/uriculturalismo. "Cuadernos de Pedagogía". n. 
196 {OCt. 1991). 
3. CALAsso. M. Gr<l!.ia. Oit'erso é bello: /'educa:ione 
inlerculturale nel/a scuola, "RICERCA EDUCA
TIVA", any IV 11. 1 (Roma, 1987). 
4. GtMENO s ,\('R IS'IAN, .1 ., "Currículum y divcrs idml 
cultural". Ponencia 11 Jornadas de Enseñantes de 
gitanos, Valcucia 1991. 
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En el moment que no dóna clcmcnts per 
cnt endre els conflictes sociab que ens 
rodcgen i que pateixen molts deis nostres 
alumncs, !'escota perpetua els 1:.ectors 
dominants que intenten transmetre un 
discurs de consens i obviar les causes de la 
marginació. 

L'cscola no només imposa formes de 
pensar, sinó també comportamenrs i judicis 
de valor sobre aquests comportamcnts: de 
parlar, de vestir, de relacionar-se. Laman
ca de "reprcsentativitat cultural" a l'escola 
fa que aquestes normes i valors no cor
responguin, tampoc. als diferents grups 
socials i culturals. 

L'organització jerarquica imposa models 
d'obediencia i submissió, i la "veritat abso
lut a" que pretén tenir la majoria del 
profcssorat, la fa inqüestionable. No hi ha, 
dones, dins de l'escola, un aprenentatge de 
crít ica, ni es donen als alumnes eines per 
aprendre a transformar la realitat. 

Compcritivi tal. individualisme, intel.lec
tualisme, submissió. obediencia davant 
l'auloritat i resignaciódavant les injustícies. 
són els trcts més característics deis valors 
"oficials". 

6 . Com planificar una acció 
pedagogica que avanci cap 
a la interculturalitat 

Analisi, reflexió i compromb són els 
primers elements, imprescindibles, per a 
plantcjar-nos avan~ar cap a una educació 
di fcrent. crítica i no marginad ora ele cap 
sector social, cu ltural o de genere. 

És evident que un plantejament ínter
cultural sobrcpassa el marc de l'escola. 
pero també és cert que aquesta té una 
intluencia molt gran en la formació deis 
nois i noies. i que cal aprofitar-la. 

L'ensenyament no ha de servir. només 
per ajudar a "rriomfar" a la Univers itat o 
per seleccionareis fururs obrers quali l'icats. 
sinó per formar éssers humans i dignificar 
les di fe rents manercs de ser, pensar i ac
tuar. 

En aq uest sentit, cal tenir ciar que la 
selecció del currículum no és un problema 
"tecnic" que han de resoldre els espc
ciali stes. sinó una opció pedagógica que 
implica un plantejamcnt polític i. per tant, 
un compromís personal. 

Hem de ser conscients. en tot cas, de la 
funció social que se'ns vol imposar i ser 
capa~os de desobeir-la. si cal. 

a) Els contingurs i el material pedagágic 

La cultura escolar, com hem vist ja. té 
molt poca connexi6 amb !'experiencia vital 
de la majoria deis nos tres alumnes i, 
sobretot. deis que estan socialment o cult u
ralment desfavorits. 

Cal que la cu ltura popular. la veu dcb 
joves. les aportacions de les dones. les 
formes de vida de l camp i la d'altres pobles 
i cultures formin part deis nostres con
tinguts. 

lgualment, si volem que l'escola doti els 
a1umnes d'im>rruments que els pcrmctin 



L'ensenyament ha de servir per formar éssers humans 

i dignificar les diferenrs numeres de ser, pensar i actuar. 

entendreel món i lasocietatqueelsenvolta, 
cal que incloguem temes com la fa m, l'atur, 
el racisme, e l consumisme, l'ecologia, 
l'armamentisme ... en els nostres currícul ums. 

Si volem que els nostres alumnes apren
guin a re~pectar els seus companys d'altres 
cultures, hem d'introduir en els currícu
lums informació sobre aquestes culLUres, 
religions i fmmes de viure, respectar-les i 
valorar-les. Cal que expliquem, també, els 
motius que han fet que aquestes persones 
deixessin els seus pa"isos d'origen. 

Els nostres continguts han de contem
plar les diferents identitats culturals amb el 
convenciment que: el coneixement de la 
propia identitat i la deis altres possibilita la 
redefinició de la propia i que eb altres 
també ho facin. 

Si volem ferdels nostres alumnes perso
nes crítiques i solidaries, hem de donar-los 
informació objectiva i alternativa per tal 
que puguin entendre quines són les causes 
estructurals que fan que les tres quartes 
parts de la població mundial vise¡ u in encara 
en la miseria, com també informació sobre 
els diferents moviments de resistencia, 
solidaritat i lluita que han portat a terme (i 
estan portant encara) diferents grups 
marginats. És important donar als alumnes 
elements, no solament de comprensió, sinó 
també per trencar amb la idea (molt estesa 
avui en dia) que "res no es pot canviar". 

Cal. done~. redefinir els continguts i 
aixo ens obl iga a dues coses: revisar els 
!libres de text i, sobretot, elaborar mate
rials alternatius. 

h) Els va/ors, els estereotips i el currículum 
ocu/t 

L'educació, com a part d'un procés de 
socialització, d'interiorització d'habits i de 
coneixements. comporta la rransmissió 
d'uns valors. Tothom. conscientment o 
inconscientment, parreix d'uns valors 
determinats, i per aixo és imprescindible la 
clarificació d'aquests valors. 

L'educació, d'altra banda, no és ni por ser 
neutra. Les persones rnés esceptiques i 
neurrals són les que millor transmeten els 
valors establerts i la cultura dominant. 

Educar en valors suposa un projecte 
global que implica optar per una activitat 
generadora de con n ictes i apostar perla ne
cessitat de potenciar l'esperit crític, la capa
citar de rebel.lió davant la injustícia, la 
solidari tat i 1 a combinació del coneixcment 
de la identitat cultural propia ambla com
prensió solidaria de la dels altres pobles. 

No s'ha, pero. de confondre el respecte i 
la tolerancia arnb el conformisme i l'accep
tació. No s'ha de caure en el mal "rela
tivisrne", en el qua! , en nom de la tolerancia , 
tot és digne de ser respectar. Cal ser molt 
ciar (i molt poc "postmodern") i defensar 
que sí que existeixen valors absoluts i 
irrenunciables. i que hi ha fets, com 
l'explotació. la injustícia, la desigualtat... 
que no mereixen mai cap respecte.~ 

5. CAÑAI)EI .I.. Rosa M .. "Eis reptes de l'ens~nya 

menl davant d'un món cada cop més divcr.~ i 
desigual" a Mllltinlftltralisme a les escotes. Debats 
Aula Provenc,:a 11 . 13., Barcelona 1992. 

55 



PERSPECTIVA 
ESCOLAR 171 

56 lnterculturalisme 

La transmissió d'aquests valors als 
nostrcs alumnes, pero, no és cosa fac il. 
Primer perque aquests valors entren en 
franca contradicció amb els valors majo
ritaris en la nostra societat, i segon, perquc 
els valors no s'ensenyen de la mateixa 
manera que els coneixements, sinó que es 
transmeten de manera molt subtil i. moltes 
vegades. inconscient. 

Cal, primer, desfer els estereotips amb 
els quals cls nostre:-; alu mnes arriben a 
l'escola. Per aconseguir-ho, cal crear un 
sentiment que ens identifiqui ambla proble
matica que estudiem, de ral manera que 
vulguem "cooperar" pcr resoldre-la: es 
tracta d'utilitzar un enfocament socio
afectiu. 

És important que els alumnes tinguin 
l'oportunitat ele "viure" algunes de les 
situacions estudiades, i aixo ho podem 
aconseguir amb jocs de simulació. amb 
testimonis directes, partint de les scves 
propies experiencies, etc. Cal utilitzar tots 
aquells mitjans que apropin els alurnnes a 
real itats di ferents: rcportatges, vídeos. 
documentals, xerrades fetes pels rnatcixos 
protagon istes ( i mmigrants, persones d'altres 
cultures o ctnies, etc.). 

e) La mewdo/ogia 

L'aprenentatge. a rnés de ser "signi fi 
catiu", ha ele ser "rellcvant" pera la vida 
dels alurnnes, i aixo vo l dir que l'apre
nentatge escolar ha de servir pera entendre 
la propia rcalitat. La cu ltura escolar no pot 
ser una cultura solament "academica" que 
només té valor pera rcsolclre les demandes 

de la matcixa escola (aprovar exümcns. 
passar de curs, etc.). 

Per aixo. I'aprenentatge ha de partir de 
les expericncies i vivencies deis alumnes, 
valoran! cls diferents punts de vista i 
estimulant el dialeg i la posada en comú. 
Cal posar els alurnnes en situació d'haver 
de jutjar per e lis mateixos un fet. una dada 
o una si tuació, i saber defensar la propia 
valoració davant les altt·es. 

Si volcm una escola intercultural. hem 
d'aplicar una pedagogía que es basi en la 
"construcció del concixement" a partir de 
la interacció de les diferents cultures, i no 
en la transmissió d'un "cos cu ltural" 
determinat i definir pcls poders elominants. 

d) L'organit:ació escolar: porticipació i 
respecte 

És imprescindible integrar la ideología 
arnb la realitat quotidiana i aclcquar la 
practicacscolarambels valorsquc intcntem 
transmetre. 

No poelem parlar de "respecte als al tres" 
i tenir una actitud autoritaria a les aLtles o 
una practica discriminatoria. 

No podem fomentar la participació i 
marginar e ls noi s i noics ele les dec isi ons de 
l'escola. No podem promoure l'esperit crític 
i tapar la boca als nostres alumne~ quan 
protesten per alguna injustícia. 

És imprescindible que els valors que 
transmetem siguin coherents amb les 



Els valors es transmeten de manera molt subtil i, 
moltes vegades. inconscient. 

actituds que fomentem iqueels ensenyants 
practiquem. 

És necessaria la participació de tota la 
comunitat escolar en un projecte educatiu , 
adequat a les característiques i necessitats 
sócio-culturals deis seus components . En 
una escola que vulgui avanc;ar cap a la 
interculturalitat hi han d'estar representats 
els diferents interessos i visions culturals 
deis diversos grups socials, especialment 
aquells que pertanyen a sectors minoritaris 
o marginats. 

7. La interculturalitat i el projecte 
de centre 

Per dur endavant la interculturalitat a les 
aules cal, almenys, el desig de coneixer i 
comprendre les cultures dels altres pobles, 
per canviar les nostres própies actituds i 
practiques escohu·s i la voluntat de prendre 
un compromís de denúncia davant les 
diverses formes de marginació i discri
minació. 

En aquest sentit, el Projecte de Centre 
pot servir com a base per a les discussions 
i, a partir d 'elles, concretar les línies d'ac
tuació que ajudaran a avanyarcap a aquesta 
educació crítica pluricultural. 

Les escoles que tenen alumnes de cultures 
i etnies diferents, caldra també que cerquin 
mesures complementaries per tal de donar 
suporta aguests alumnes i reforc;ar aquells 
aspectes en que puguin tenir deficiencies : 
llengua, adaptació a l'escola. etc. 

En aquest sentit, cal partir sempre de la 

base que els alumnes de minories etniques 
no són un "problema", sinó que són uns 
alumnes més (i per tant cal evitar el pa
ternalisme, la sobreprotecció, etc.), pero 
que estan en una situació especial. 

Dues coses importants pot aportar J'escola 
a aquests alumnes: Per un cantó reforc;ar la 
coherencia etnica i cultural del seu grup: 
idioma, religió, tradició, i per J'altre, pro
porcionar instruments de defensa davant 
els condicionants socials i económics ad
versos. Per aixó és imprescindible la 
integració dels pares i mares en la dinamica 
de !'escoJa, fet que afavoridtconeixerquina 
és la seva situació, les seves expectatives 
davant l'escola, les seves normes i valors 
familiars, etc. 

Finalment, cal recordar que existeixen ja 
escoles, col.lectius i persones que estan 
treballant en aquesta línia i, per tant, 
l'intercanvi d'experiencies i material, la 
reflexió i discussió deis resultats, els 
problemes i les dificultats, són elements 
que ens poden ajudar en l'elaboració de 
Projectes de Centre que avancin en aquest 
objectiu de l'educació intercultural. 

Com a ensenyants tenim una bona arma 
a les nostres mans per col.laborar en la 
construcció d'una societat més justa i no 
discriminatoria: la formació deis futurs 
ciutadans i ciutadanes. Cal, dones, que 
J'aprofitem! * 

* Aquest arl.icle rccull els punts principals d'una 
ponencia del Tema General de I'Escola d'Estiu de 
1992. 
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Aquestarticle inicia una serie de tres, 

que es publicaran en números propers 

de la revista, sohre la Cimera de Río i 

l'educaóó ambiental, amb les seves 

interrelacions amh altres temes com el 

model de desenvolupament. el consum. 

la desigualtat Nord-Sud i el matei.r 

discurs pedagógic actual, fonamen

talment adequador a l'ordre dominan!. 

Educació ambiental: canviar el punt de vista 
i canviar la intenció 

Algunes reflexions després de Rio 92. 1 

Pilar Heras iTrias 
"L'exemple del Sud és una prova que la 
humanitat pot sohreviure molt bé sense 
destruir el medi ambient." 

Peggy Antrobus (1992) 

Certamen t. en alguns p<lisos pobres o en 
alguns racons encara no "descoberts" (els 
últims?) del nostre Planeta, la idea de 
"defensar el medi" no hi té cap sentit. La 
idea primordial és viure o sobreviure en un 
medj elqual, a ser possible, és entes també 
com un lloc on una gent ha nascut, viu (a 
vegades malviu) i desenvolupa la seva cul
tura. I la lluita per tenir, per exemple. 
l'aliment diari no comporta, en contra de 
les opinions-excuses d'algunes ele les grans 
agencies mundials de desenvolupament, 
!'actitud de fer malbé allo que serveix pera 



Hem anat construint un model per viure que. 

en el mil/01· deis casos, acaba sent una "cultura de peda(', pera nosaltres 

mateixos molt contradictoria. 

satisfer les necessitats més basiques. És 
una lluita perla supervivencia i coma tal no 
és, d'entrada, malbaratad ora. Aquest darrer 
és un concepte creat i "realitzat'' especial
ment als pa'isos ríes i en la majoria deis 
casos amb la intenció de ser exportar, pel 
que fa al seu contingut i al que aquest 
comporta, precisament als pa·isos pobres. 

Gairebé segur que darrera del fet de 
malbaratar hi ha la concepció d 'allo que 
anomenem, amb una certa incorrecc ió, 
desenvolupament. La mateixa incorrecció 
que fa que s' anomenin paYsos desen vol upats 
els p<.úsos que dominen el mercat i que 
imposen els "ordres internacionals" i que 
fa que al tres pa'isos es considerin en vies de 
desenvolupament o subdesenvolupats, 
segons que s'acostin més o menys, respec
tivament, al model dominant. 

Hi ha un fet ciar i és que la relació 
especie humana-medi ambient és de dife
rents i de di verses maneres segons si ens hi 
referim, per exemple, a partir de la realitat 
de les dones chipko 1 o de la realitat d'una 
ciutadana de Barcelona o de Bilbo. Per 
tant, la manera de gestionar, d'administrar 
els recursos i les direccions cap a on s'ha 
d'enfocar el seu ús o abús en formes eco
nomico-polítiques, també hauria de res
pectar la diversitat i les diferencies. Cosa 
que, en La realitat, no es fa. 

Per les mateixes raons, el medi s'ha de 

l. El moviment chipko és un moviment de dones 
del sud de l'Himataia conegut perles seves aceions 
d'"abra<;:ar-se" als arbres per evitar que els talessin. 
Una de les personalitats més populars d'aquest 
moviment és l'ecofeminista Yandana S hiva. 

preservar o s'ha de defensar quan ja s'ha 
malmenat i els cicles "naturals" han estat 
alterats de tal manera que l'únic referent és 
la solució "a posteriori". A aquest pensar i 
actuar "després de ... " és al que ens hem 
anat acostumant les persones que vivim a 
Occidenl i que hem estat educades en la 
cultura occidental. 1 no solamenl ens hi 
hem acostumat, sinó que hem anal cons
truint un model per viure que, en el millor 
deis casos, acaba sent una "cultura de 
pedac;", pera nosaltres mateixos molt con
tradictoria. 

És en aquesta logíca d'apedac;ar que ens 
hem avesat a pensar i hem hagut d'inventar 
mecanismes per tranquil.litzar algunes 
consciencies "després de ... ", davant de la 
impossibilitat, de la manca de voluntat i, 
sov int, de la impotencia deis fets consumars. 

Que en el Nord es produeix i es consumeix 
per damunt de les necessitats de la gent és 
un fet que, malgrat les contradiccions que 
comporta, tothom accepta, tot i que hi ha 
qui encara el vol matisar ijustificar. El que 
no és tan facil d'acceptar és aquell grau de 
responsabilitat envers el medi que, sense 
fer-nos desviar l'atenciósobrequi en realitat 
és responsable de la problernatica ambien
tal a gran escala, ens fa replantejar, a pe tita 
escala, les nostres comoditats i el nostre 
confort. 

No es tracta de crear espais de penediment 
ni d'adoptar posicions d'un altruisme de 
beneficencia. Es tracta només d'intentar ser 
coherents amb "un altre punt de vista" que 
no és el de la destrucció i l'expoli i de 
comprometre's amb el present i de passada 
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amb el futur, ésa dir amb el prcsent de qui 
ens ve darrera, amb el Ilegal que, com diria 
Durkheim , les generacions més grans 
transmeten a les més joves, en fom1es 
cl'educació. 

L'educació ambientaL en l'estat actual 
del món i de les coses. segurament és una 
mena d' ''invent" que serveix a les persones 
deis pa'isos rics per creure's que fan alguna 
cosa més que explotar les persones i els 
re<.:ursos deis paYsos pobres. Justament aixo: 
"preocupar-se" pe! medi. "salvar" el Plane
ta, "conservar" la natura ... (com si tots 
aquests conceptes tinguessin una validesa 
de solució individual a problemes ta·n 
complexos) i proposar-se canviar, en la 
mesura del possible, algunes actituds cap a 
uns valors -altra vegada occidentals
que es fixin , com passa sov int , en aspectes 
parcials de l'entorn, especialment de l'entorn 
natural.~ 

En el món educatiu hi ha una mena 
d'autocomplaen~a i d'autosatisfacció que 
precisament fa que molles de les propostes 

2. Vull remarcar com en els pa'isos del Nord ha 
prcvalgut i preva! una idea més cicntific ista i de 
conscrv~tc i ó i salvament del med í nat ural, per 
llamunt tl'una conccpció mé~ amplia !ligada al 
~entil comú i al comprom ís col.lcctiu contra 
l'cxplotació deis recursos de la terra. al fct de vi u re 
en una relació amb la terra que ~crviria. tot 
recuperan! velles tradicion~. per a \Obreviure les 
persone!> deis p<úsos del Sud. Aixo va quedar patés 
fin~ en el Forum Global 92 de les ONGs i els 
moviments socials, on les posicions del Nord. a 
vegadcs sense adonar-se'n les persones que les 
prcscntavcn, eren tan miops amb le!>. del Sud que 
R io va acabar sent , pera qui hu va volcr aprofitar. 
un aprcncntatge de canvi de mirada. des de les 
po:-:icions del Sud. 

d'educació ambienta l que es fan per a 
l'escola. o pcr a d'altres ambib, tinguin el 
caracter "d'haver complert" més que no pas 
el convenciment i la intenció d'encarar les 
coses d'una altra manera i profundamcnt. 
D'altra banda. el discurs pcclagogic é~ 
fonamentalrnent adequador a l'ordrc domi
nant i només si canviem de punt ele vista el 
discurs podra esdevenirun alrre, amb mcny~ 
reduccionisme, amb més respecte enver~ 
altres punts de vista í, probablemcnl , rncnys 
etnod:ntric. 

Aquestes van ser algunes de les coses 
que es van discutir i sobre les quab e:- va 
anar teixint una xarxa. molles xarxes,' pcr 
connectar l'acció que, a nivell mundial, les 
organitzacions no governamentals (ONGs) 
i els moviment s soc ials participants al 
Forum Global 92 a Río de Janeiro es com
prometien a tirar cndavant. 

La validesa de les propostes 
de Rio 92 més enlla de la reunió 

A vui queja fa dies d'enc;a d'aquell juny 
del Forum Global, anomenat popularmcnt 
l'alternatiu o la conferenc ia paral.lela. els 
mitjans de comunicació ja no en parlen. La 
problenüuica ambienta l que va generar la 
reclacció de gairebé una quarantena ele 
tractals resultants de grups ele treball i de 
cliscussions (a vegades molt dures), conti 
nua aclaparant-nos, quan hi penscm. 

I justament es tracta que hi pensem la 
3. Yegeu. eom a excmplc d'aquestes xarxes. l'art ic.: lc 
d'Enric T cllo: Die: tareas mundia/e.1 y 11110 Orgo
ni: aciún 11/lemadollal: La Alia11:a dr· l os /'11(•/¡/().1 

del Norte para ('/ Medio Ambiente y el /Jesarrollo 
a "En Pie de Pa7'', 25, 1ardor 1992. pilg. 12- 16. 



gent que cns dediquem a educar. perque 
dcpcnd ra del bagatge de preocu pació mé::; o 
menys profunda, de l'interes per canviar 
coses, de les actituds que adoptem en la 
vida quotidiana pel que fa al medí natural, 
pero tambéal medí més urbanitzat. ambles 
seves bosses de pobresa, la contaminació. 
cl5. sorolls, les pudors. les brutícies, les 
deixalles i els residus industríals ... , clepen
dra de les característiques del bagatge que 
traspassem a qui eduquem que formarem 
un perfil de persones més o menys inte
ressant's o, per contra, interessades. 

Parlar avui de les conclusíons del Forum 
de les ONGs i els moviments socials és 
tenir present la relació de dcsigualtat i els 
clcsequilibris entre la mainada de les nos
tres escotes i la deis pa·lsos pobres, 
comprovar-la, perexemple, en el paperque 
adoptem - més eniHt de la teoría- davant 

del fenomen multicultural i de les migra
cions, el grau de solidarüat que podem dur 
a la practica en situacions concretes, el grau 
de coherencia amb valors com aquest en 
planrejar-nos, perexemple. aquinesescoles 
porrem els fills, etc. En definitiva, fer 
vigents els acords de la conferencia 
paral.lela de Rio 92 és tomar a posar sobre 
la raula que el medi ambient no es pot 
deslligar del moclel de desenvolupament, 
que la distribució deis beneficis que s'ex
treuen deis recursos té molt a veure amb la 
pobresa, amb la distribució de les tasques 
socials segons sexes, edats, etc ... , i és tor
nar a repensar el paper de l'escola en tot un 
canvi cultural i d'habits que requereix 
prendre's seriosament el fons deis tractats 
escrits en forma de conclusions de Ri o. 
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~ 
Ul'f.I.A 
1:\FA~TIL 

Novetats bibliografiques 

Biblioteca Rosa Sensat 

Cincuenta cosas sencillas que IIÍ puedes hacer 
para sall'ar la tierra. Barcelona: Blume. 
1991 

D iAZ. E.; MARTÍ. F.: FARRÓ. L. Llegir per 
aprendre. Vic: EUMO, 1992 
Extracte de l'índex: 

cativa en tanto que disciplina social; De la 
investigac ión educativa a la investigación 
en la acción: una respuesta al ma l est<~ r de la 
comunidad educativa: La evaluac ión de
mocrática como investigación: hacia un 
conocimiento compartido 

Lectura i conccntraci6: Que és llegir? Sem
prc llegim igual ?; La coherencia textual; El 
paragraf i L'organització interna del text: E l 
subratllat: L'esquema: El resum 

LEAN, G.; HtNRICHSEN, D.; MARKIIAM, A. 

Educar en els valor.\' a /'escola. Moia: Raima, 
1992 (Paideia: cnscnyar i aprendre; 16) 
Extracte de l'índex: 
Marc etic de la societat conternpodm ia; La 
percepc ió i assumpció deis valors: 
Cunículum escolar i educació e n valors 

lnw~stigarpara innomr en educación. Seminari 
de Recerca Educativa. Bellaterra: ICE. 
Universitat Autónoma de Barcelona, 1992 
Extracte de l'índcx: 
Investigar la activ idad educativa: Marco de 
referencia general de la investigación edu-

Atles del medí ambient. Barcelona: 
Enciclopedia Catalana, 199 1 
Extracte de l'índex: 
Principals biomcs. rcgions climatic.¡ues i ús 
de la Terra: Demografía; La revol uci6 urba
na; Producció i consum d'alimcnts: Aigua 
potable i higiene; Sal ut; Anal fabet ismc: 
Industrialització i dcscnvolupamcnt: Poblcs 
indígenes i refugiats: Deserts i clesertització: 
Contam inació de l'aigua dol<;:a: La pluja 
acida; L'efecte hivernacle: La capa d'ozó: 
Residus tóxics i perill osos: Energía nu
c lear; Principals csforr;;os de conscrvació; 
Comer9 de 1<~ fauna: Les pesqueres cl'arren 
del món: Contaminació deis mars 



LEHMANN. E. Canta, toca. hrinca y dan:a: 

.1'1111erencias para la educación musical de 
los pequeíios. Madrid: Narcca, 1992 (pri
meros <u1os) 

M ESTRES l SERRA. J. M.; GUILLÉN l SÁNCHEZ, 

J. Diccionari d'abreriacions. Barcelona: 
Enciclopedia Catalana, 1992 

NOBILE, A. Litercaura infanril y juvenil: la 

infancia y sus libros en la ci1•ili:ación tec

nológica. Madrid: MEC: Morata. 1992 (Edu
cación infantil y primaria) 
Extracte de l'índex: 
Infancia, libro y civilización de los medios 
de comunicación; La educación en la lectu
ra: Crítica pedagógica de los géneros 
narrativos; Otros lenguajes narrativos; Re
visión pedagógica de algunos clásicos; La 
literatura infantil y juvenil en España ( 1939-
1990); La edición para niños 

PORREDON, R. Del llerant fins a ponen! els 

parlars catalans. Barcelona: La Magrana. 
1992 (L'Esparver llegir; 40) 
Extracte de l'índex: 
El catala nord-occidental; El catala sud
occidental o valencia; El catala septentrio
nal o rosellones: El catala central; El catala 
insular o balear; El catala de I'Aiguer o 
algueres 

Psicología en la Escuela Infantil (Desarrollo, 
Educación . 1 ntervención). Mariano Mora
leda (coord.). Madrid: Euclema, 1992 (Eude
ma Universidad: manuales) 
Ext racte de l' índex: 
Leyes fundamentales del desarrollo infan
ti l; Desarrollo biológico del recién nacido; 
La percepción y las acciones mentales re
presentativas ele la infancia temprana: Los 

comienzos del lenguaje en la infancia tem
prana y preescolar; Interés por el juego, el 
dibujo y las ficciones y ensueños de la 
infancia temprana i preescolar; Evolución 
de la afectividad y comienzos de la sociali
zación; Mejora del desarrollo infantil me
diante la enseñanza-aprendizaje: Proble
mas en el desarrollo infantil 

SERRA. E.; VIGUF.R, P. Educación infantil: un 
ambiente optimizador para niños ele o a 3 
años. Valencin: Nau !libres. 1992 
Extracte de l'índex: 
Ideas fundamentales sobre la educación 
infantil; El currículum escalaren educac ión 
infantil; El diseño curricular base del Mi
nisterio de Educación y Ciencia: estructura 
curricular. áreas curriculares, matizaciones 
de los elementos curriculares para el ciclo 
de cero a tres años: Diseño del ambiente 
optimizador; Organización de los recursos 
humanos: Relación con los padres 

USHER, R.; BRYANT, l. La educación de adui
IOS como 1eorfa. práctica e investigación. 

El triángulo cautin1. Madrid: Morata : Fun
dación Paideia. 1992 (Educación crítica) 
Extracte de l'índex: 
Crítica de los modelos tradicionales de in
vestigación: El problema de las disciplinas 
"fundamentales"; N u e va conceptualización 
de la teoría y de la práctica; La práctica de 
la investigación sobre educación de adu ltos 
en su contexto; La lógica y los problemas de 
la investigación-acción; El ego en la inves
tigación y en la práctica reflexiva; Aprendi
zaje de la investigación: consecuencias para 
el currículum 
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Textos legals 

Diari oficial de la Generalitat 

16-12-92 
Ordre de 30 de novembre 
L 992, perla qual es modifi
ca l'ordre dell8 de juliol de 
1988 que regula la idoneYtat 
especial per impartir J'ense
nyament de la llengua cata
lana i s'obre un termini de 
presentació de sol.licituds. 

18-12-92 
Resolució de 30 de novem
bre 1992, per la qual es fa 
públic l'atorgament deis 
premis CIRIT destinats a 
fomentar l'esperit científic 
del jovent, convocatoria de 
1992. 

23-12-92 
Decret 297/1992, de 22 de 
desembre, pel qual es no
mena el Sr. Joan Maria 

Pujals i Vallvé com a 
conseller d'Ensenyament. 

30-1 2-92 
Resolució de 14 de desem
bre 1992, de convocatoria 
del dotze certamen literari 
infantil i juvenil Sant Jordi 
en homenantge a Pere 
Calders. 
Les bases es podran recollir 
a les representacions terri 
torials i oficines de Serveis 
a la Joventut. 

Resolució de 14 de desem
bre de convocatoria del dese 
concurs infantil i juvenil 
d'h istorietes. 
Les bases es podran recollir 
a les representacions terri
torials i oficines de Serveis 
a la Joventut. 

4-1-93 
Resolució de 21 ele desem
bre 1992, per la qual es re
solla convocatoria pera la 
concessió de subvencions 
destinades al sosteniment 
de les llars d'infants priva
des de Catalunya. 

4-1-93 
Decret 319/1992 de 28 ele 
desembre 1992, pel quañ es 
nomemael Sr. JosepLapor
te i Salas coma comissionat 
pera Universitats i Recerca. 



Cartes al director 

Sr. Director: 

Fa temps que tinc un in

terrogant que no sé com con

testar-me i. ara que veig 

aquesta secció de cartes al 

director a Perspectiva Esco

lar. cree que és la me va ocasió 
per exposar-lo. 

El premi, després de molts 

anys de fer de mestre.¿és 

dcixar l'escola? Miri. no dcixo 
de donar vol tes sobre el tema. 
convenc;:uda que és profund i 

complex. Intentaré ex plicar
me. El fenomen de l'emigració 
de molts mestres cap als cossos 

tccnics de les diferents admi
ni~tracions públiqucs cada di a 
és un fet més freqi.ient. Cree 

t(UC encara no s'ha fet cap cs

tudi ; pero, cl'aquests mestres, 
són comptats els que tornen a 
!'aula. 

Penso que qualsevol col. lec 
tiu hauria de mimar eb scus 

professionals per aconseguir 

el seu millor desenvo lupa

ment i. a mitja o llarg terrnini. 
aprofitar els beneficis de la 

scva experiencia en el dc~

cnvoluparnent de la '>cva 

professió. 
Cree que si millorcssin les 

condicions de treball en els 

centres i existissin oportunitats 
per dcsenvolupar expcricn
cies. el-; mestrcs no marxarien 

de l'escola. En ella hi ha molts 

projectes a desenvolupar i 
moltes coses a canviar i a in
vestiga r. Som els mateixos 

mcstres qui les hcm d'anar 
planifican! i desenvolupant. 
si convé, ambla col.laboració 

d'espccialistes externs. scm
prc amb un projecte que par
teixi de les nostres nece~:-;i

tats. 
Des d'aquí voldria recla

mar altrcs alternatives moti
vadore-; per als mestrcs que 

en:, estimem la nostra feina a 

J'escola i la volcm continuar 
desenvolupanl. Poclcrcompar

tir Ja feina l'cnt ti:mclem a J'aula 

amb un altrc professional. 

Disposar de mé~ tcmps per 

elaborar projectes. investigar 

o fer al tres tasques necessaries. 
Poder assist ir a jornades i con
gressos. Augmcnlar ia planti

lla del centre per ncxibilitzar 
més els horari~ i les tasques. 

¿No volen que l'escola ecluqui 
tants i tants a!>pectcs d'educa

ció formal i informal? Dones 
aixo permctria abordar-los. 

De mornent, les actuacions 

de l'Aclministració no van per 
aquest camí. E!> reclueixen les 

plantilles. Amb aixi'> de la re
forma, hcm ele fer molts pro
jectes. per<> no cns milloren 
les con die ion~ laborals per fer

los. Als congre~sos només hi 
poden anar cls tccnics "alli

berats". corn di u una com-
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panya-si vols fercurrículum 
te n'has d'anar de J'c~cola. 

Cada di a <;reix mé~ la xarxa 
de scrveis educatiu~ i asse~
soramcnts. Aixo scmbla que 
hauria d'afavorir la nostra 
fcina. pero tinc la impressió 
que. si no e!'> mi lloren le.., con
dicions i es motiva eh- mestres 
que l'hem de elcscnvolupar. 
scrvi ra ele mol! pm:. 

Fa uns elies parlan! de tot 
aixo amb la meva companya. 
que. pcr cen. ja ha aconscguit 
que l"'alliberes~in" per fer ele 
formadora de la reforma. em 
vu insinuar que en realitat el 
que passava és que tcníem 
una mica d'enveja. Em va 
de ixar fors:a amo"inada. pcr 
aixo li agrairia que publiqués 
nqucsta carta pcrquc altres 
companys que la ll cgcixin 
cxpress in la seva opin i6 i 
m'ajudin a clarificar els mcus 
<~entiments. 

Dolors Marlínez 

Sr. Director: 

Els alumnes i ~es alumne">. 
vull dir cls ncns i les nenes (o 

al.lots i al. lotes per als nostrc~ 
estimats o e~t imadcs mallor
quín"> i mallorquine!->). de'> de 
la ">C\'a infáncia o el ">CU 111-
fantili..,mc. ~ón posats a lc'i 
man~ de mes tres o rncst rc~..,c:-. 
t¡uc intenten desenvolupar la 
seva intcl.llgencia o el seu 
intel.lccte a les escole!'> o al' 
e~tudi..,. amb la mé.., bona 
voluntat o bon intent. per tal 
de fer-nc homes i dones del 
futur o ele la fotuda ... 

Pcrdoneu-rne. el que cm 
pas~a é~ que he volgut tcnir 
cura o comptc de tots eb me u.., 
amic~ i amigues f<:mini~tc~ o 
masclistcs. (jUecada di a o cada 
diada augmenten scnsc saber 
com. i m'he fet un e m bol ic o 
unaembolicadade por! ... l ara 
ja no sé de que parlava. 

De toles manere~. o de tot'> 
modes. agraeixo la hona 

intendó o el bon intent que 
tcniu en lleg1r-mc. i espero 
que. bone~ pcN>nC.., o bon'> 
personatge~ con1 sou. m'ha

gucu entes o cntesa ... ( vu ll dir 
"ente~a". aiXl) ~egur. que 
caram! clt¡uc calé~ una bona 
entesa). a \'CUre \1 a COpia de 

pen:-ar 'i el 11101 "nen~" poi 
ofendre la rcm n1itat o el mol 
"criaturcs" po t orcndn; la 
masculinitat. arribaré a no 
~aber qu1 o.;út· jo (felicitcm
no' que la paraula "jo" no 
pre,enti cap ambigüitat ). 
pcrque :-óc la 

M. J\ 11/t)llia Canal.\· 
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Butlleta de subscripció 

Cognoms No m l -------, 
Adre<;a 

Codipost Població Província 

Telefon 

J 
Se subscriu a Perspectiva Escolar (1 o números) per a l'any 1993 
lmport: 5.200,- ptes. Preu exemplar: 625 ptes.- (lva inclos) 
Pagament: Per taló adjunt a la Butlleta o 

Per domiciliació bancaria o 

Butlletí de domiciliació bancaria 

Cognoms Nom 
.-~-----------------------------.-

ü Cognoms i nom del titular 
e 
Q.) 
(/) 

::J 
'+-

Q) 

(/) 

o 
e 

1 

::J 
Q) 

> e w -

Banco Caixa Domicili agencia 

Població Província 

Entitat O flema Compte 

IL.......l...l --'--1 -'---.JI 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 

Senyors: Els agrairé que amb carrec al meu compte/llibreta atenguin el 
rebut que anyalment els presentara I'Associació de Mestres Rosa 
Sensat per al pagament de la meva subscripció. 

Firma del titular 



Novetat! 

Publicacions de ROSA SENSAT presenta 
dins la col.lecció ELS VÍDEOS DEL PARVULARI: 

"L'Organització de l'aula 
de 3 anys" 

El vídeo presenta propostes concretes 
de l'organització de l'aula: 

Els principals racons 

Les relacions entre mestres i infants 

Els diferents ritmes de treball 

Els moments principals d'una jornada escolar 

R of~ -S E N 

S A T 

Associació de Mestres 
Rosa Sensat 

Córsega 271 , baíxos 
Tel. 237 07 01 o Fax 415 3680 o 

BBSRS 415 67 79 o 

08008 Barcelona 
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Balmes, 163 
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Tel.4155811 

Ausias Marc, 16-18 
0801 O Barcelona 
Tel. 302 21 08 

Forn, 8 
Sabadell 
Tel. 727 01 64 

Irlanda, 90.92 
Sta. Coloma de G. 
Tel. 386 31 40 

Temple,9 
Badalona 
Tel. 384 19 19 

Bellaterra, 41 
08940 Cornella 
Tel. 3756401 


