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LES OPOSICIO NS
Molts i diversos són els motius que porten a parlar i actuar respecte a les oposicíons.
Pel que fa al mestres,
hi ha el mestre que no pot continuar més en la inseguritat laboral
les
demana i signa, i les comenc;;a a preparar;
hi ha l'altre mestre, que les recorda, passades com un malson;
i l'altre. que lluita perque hi hagi una forma més digna i més justa d'accés
al treball.
En els despatxos del Mini ste ri , les f itxes les xítres són apí lades tot preparant
la jugada:
quantes places tenim :
quantes en farem i quant costara; quants centims ens podem estalviar;
quants mestres taran oposicions i quants les guanyaran:
quin aldarull tan i quin en farem.
En els diversos tipus d'estructura escolar les opOSICIOns, bé que individualment
són sempre angoixants. es viuen de maneres diterents pel que fa a la coHectivitat deis mestres:
Si no hi ha equ ip d'escola. no s'hi pateix com a con junt. Pero, se'n pot dir realrnent escoJa, si no es trebal la en equip?
Si hi ha un equip constitu'lt. les oposicions i la seva seqüe la. el concurs de
trasllat, nornés poden portar conseqüencies negatives:
els cornpanys que marxen:
el temps que tardaran a ser companys, si n'arriben a ser. els que vindran
de nou;
la capacitat deis mestres que van a parar a cada localitat de servir les necessitats educatives deis nens amb que es trobaran.
Tot aixo hi entra en joc, a les oposicions, i encara l'aberració educativa i professional com és el criteri que utilitza el Ministeri per judicar la capacitat d'ensenyar d'un mestre, que consiste ix a recitar uns continguts determinats sense
cap mena de demostració de capacitat protessional. De fet hi ha mestres que
han exercit durant anys com a interins i la seva capacitat professional exercida
a la practica no els és considerada en absolut.
L'Escola que volem. al servci de tots els nens. demana i necessita una manera
rnés digna, més eficac;;. més real de fer el reclutarnent deis mestres. i una manera que no solament faci possible la formació d'un equip de mestres. sinó que
taci impossible que pugui fun cionar una escoJa sense aquest equip.
Des d'una perspectiva esco lar com la que desitgern . hem de fer constar la
nostra terma oposició a l 'actual sistema d'oposicions.
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LA BIBLIOTECA A L'ESCOLA

El treba/1 amb /libres a /'escoJa no s'improvisa. Necessitem donar /libres als
nens perqué facin les feines escolars. Els nens necessiten també /libres de
con tes i narracions per introduir-se en el món adult ( etic. estetic, sentimental. psico/ógic, literari. de l'oci].
Els mestres hem d'ensenyar a dominar J'eina que és el /libre com a portaveu
de /es idees d 'a/tres homes, fent-ne /'anal/si i la valoració, i també com a
base de crítica per als altres mitjans de comunicació (TV. etc.}, ja que per
/es seves característiqu es materials permet una relectura. Hem de saber
seleccionar i classlflcar la documentació o almenys saber com es troba la
documentació necessaria per a un treba/1 en una biblioteca, i ensenyar a/s
nois com es fa.
El mestre necessita coneixer e/s /libres que ha de donar al nen i tenir-los
al moment oportú. L'escola ha de tenir , dones, una biblioteca viva, organítzada, assequible. Cada vegada són més les esco/es preocupades pe/ muntatge de la seva biblioteca. És convenient que /'esco/a compti amb un pressupost i unes persones que hi dediquin un temps diari; cal que e/s editors
de /libres per a nens mantinguin al mercal /libres de qualitat. que afavoreixin el /libre en catala i que editin els seus /libres (per que no?) amb les
fitxes corresponents perqué siguin catalogats.
Aquest número 22 de PERSPECTIVA ESCOLAR se centra precisament en la
biblioteca escolar: quina tradició en tenim a Catalunya, com s'organitza
una biblioteca pública i com cal moure-s'hi, quines realitzacions escolars de
biblioteca tenim al nostre país, i quina és la relació mestre-nen-1/ibre. Oferim
també una bibliografía comentada sobre el tema.
No parlem del /libre infantil en concret; més endavant hi dedicarem un
número. No parlem tampoc de les biblioteques infantils (S a Barcelona},
ni de les populars (que tenen la se va secció infantil}, ni de les de la Caixa;
són experiencies molt interessants per aprofitar-les com a model 1 desti·
nades possiblement a obviar les dificultats de les biblioteques escolars quan
n'hi hagi suficients. Els mestres han de preparar també els nens per trobar
la documentació en aquestes biblioteques i no obligar els bibliotecaris, com
passa sovint. a assumir el paper de mestre davant les dificultats deis petits
lectors.
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MATA, MART A

La bibli oteca escol ar
a Catal unya
Perspectiva Escolar, núm . 22 - febrer 1978

S'acaba el segle XIX a Catalunya i coel xx amb molts més zeros que els
que porta el 1900. Un d'ells és el zero en
biblioteca infantil i, no cal dir-ho, !'escolar.
Practicament un altre és el zero en possibilitat de lectura catalana per a nens. Ni
els qui havien apres de llegir amb el «Devot Pelegrí» - i no amb el «Devoto Peregrino >>- podien després esplaiar-se amb
una altra lectura infantil catalana que no
fos el <<Catccisme del P. Claret». <<La lectura deis angels», de F. Pelaiz Briz i el
«Liibre de la Infantesa», de Terenci Thos,
de la segona meitat del segle XIX, tenen encara poca circulació, i poden ser un testimoni, pero no fonam enten un tipus de
lectura.
I , aixo no obstant, diversos neos d'aquella primera decada de segle que hem conegut ens han donat tcstimoni de lectura en
catala. A pages, a les vetllades d'hivern un
avi saberut anava desxifrant els vells i
nous roman~os en cataUt i en caste!Ht i els
llibres de sempre, des del Quijote a les
FauJes. Als barris menestrals, hi havia unes
scssions semblants fetes al «Centre moral
i recreatiw• i, a la «Societat Coral», etc.,
sense avi, potser, pero amb algú més «instru"it» que la resta. A tot arreu, l'assaig
men~a

entre aficionats, d'obres teatrals havia
estat sempre un exercici de lectura activa,
el pas de la lletra escrita a la representació personal, a la llum pública. I els nens
s'han entaforat sempre entre cadira i p iló
a la vora del foc, ben a prop de l'avi, a
primera fila en el banquet més baix al
teatret de poble o de barrí tot parant l'orella i mirant fascinats la boca de l'oracle
lector o declamador.
Que podien fer ells sois, aquests nens,
quan aprenien de llegir? En catala, practicament no res, ell900. En castella, el «Juanito» i la • Flora» a les escales més avan~ades i a casa els «Cuentos de Calleja»
que en edició menuda i prima et donava
el xocola ter quan anaves a comprar-hi
aquelles rajoles de <<Xocolata de pedra»
que ajudaven a caure la primera tanda de
dentetes infantils, tot mirant els ninots
de Bartolozzi.
Pero, en catala, els fills deis pares polititzats, que essent-ho tcnen més possibilitats d'ampliar interessos i, per tant, de
formar la inteHigencia, comcn~aven a trobar revistes a casa. Revistes on l'actualitat
ciutadana o comarcal és considerada amb
totes les plomes: la crítica, la lírica, l'abrandada, la humorística ... amb humor ar-
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rodolinat i iHustrat com per exemple al
«Cu-Cut>>. Alguns pares de «principis>> que
llegeixen el <cCu-Cut>> pels polítics, !'amaguen de la mainada pels morals -no fos
cas que tal rodolí del Cornet s'avancés
massa. Pero precisament aquest amagatotis és converteix en aHicient de la lectura
infantil.
I el 1904 surt «El Patufet>>. Després d'ell
i amb ell com a teló de fons i ptmt de referencia, els nens catalans han tingut revistes, rondallcs, noveHetes i !libres en general en la seva !lengua; han pogut llegir en
catala. Pero, on?
Ouan l'any 1957 vaig fer aquesta pregunta a Artur Martorell, la cara se li iHumina
pel record d'aquell primer localet d'esplai
per a nens que Narcisa Freixas havia muntat, per alla al carrer Aragó prop d'aquell
forat que va permetre anys i anys als nens
barcelonins un deis espectacles més gra.
tu'its i impressionants: mirar trens. Allí,
en aquell local, Narcisa Freixas ensenyava
de cantar els menuts, que també llegien
contes i els reprcsentaven. I tot aixo ho
feia amb l'ajut de joves mestres i estudiants, Artur Martorell entre ells. Aquest
va ser el primer focus de biblioteca infantil que ell recordava i ja lligat, si no amb
l'escola, amb els mestres, i que he vist recordat també per alguns deis nois i noies,
avis ara, que hi anaven.
Després vingué !'obra de biblioteques populars de la Mancomunitat, practicament
totes elles amb secció infantil, una secció

on sistematicament trobaves tots els llibres infantils i juvenils publfcats en catala i, sovint, les revistes infantils enquadernades per anys. En aquestes seccions.
les bibliotecaries formades a !'EscoJa aplicaven les tecniques apreses allí, especialment de la biblioteconomia italiana o nordamericana, les més popularment agressives en la segona decada del segle. L'hora
del conte, els murals, la guia de lectura, de
mica en mica, anava implantant-se.
Mentrestant, I'Ajuntament de Barcelona
comenc;;ava a muntar les seves escoles. A
cada una d'elles el !libre i la lectura eren
entronitzats i en una especialment, l'Escola del Mar, la Biblioteca escolar prengué
una dimensió pedagogica i una difusió
orientadora prou important coro per travessar fronteres.
Al mateix temps, l'Ajuntament de Barcelona, creava les Biblioteques escolars
circulants i les explicava i difonia en un
d'aquells opuscles a través deis quals la
Comissió de Cultura posava més carrcus
per a la construcció de !'escoJa pública.
Deixem-li la paraula: «Les Bibliotequcs
Escolars Circulants, creades per la Comissió de Cultura, són destinades a les Escoles Públiques de Barcelona. La idea de la
Comissió de Cultura en preocupar-se del
problema de les Biblioteques Escolars, no
ha estat altra que prestar la -s~va collaboració a l'Escola ·Pi'imaria en l'obra de
la formació del petits ciutadans de Barcelona.>>

------------------------------~---------

LES BIBLIOTEQYES ESCOLARS CIRCULANTS
1 LA FORMACIO MORAL DEL NOI

I

aquest complement que són les Biblioteques EscoJars a les obres de text i a l'obra de 1' EscoJa en
l'ordre deis coneixements, pren encara una major

transcendencia en l'ordre moral, despertant en els petits
lectors noves emocions i nous sentiments, afinant i
matisant els que ja poguessin tenir, dotant-los així
d'una receptivitat que els faci sensibles a la raó de
plaer que pugui tenir la més petita cosa de la vida . ._,.
És per ai"xo que, en fer la selecció deis !libres que integraran les Biblioteques Escolars Circulants, hem prescindit de tots aquells, tan corrents a casa nostra, que
més que nobles sentiments desperten en el noi febles
sensibleries, més que un sentit d'humor de bona llei,
una hilaritat ratllant a la barroeria, més que un esperit
d'empresa, -gracies a una sólida formació o al coneixement pie d'un ofici,- un esperit d'entremeliadura i
de bohemia i més que no pas provocar-los-hi un esfors:
per a pujar-los mai sigui sinó un graó del nivell de
coneixement i de sentiments on es troben, aquella
edat, fan que s'hi sentin bé, escrivint unes coses plenes
d'infantilisme que ofenen i tot els nois, el primer dia
que comencen de ten ir un xic de consciencia. 1 aq uest
sentit de dignitat del noi el veiem sempre que
donant-los a escollir dos objectes, l'un propi
de nen, i l'altre d'home, escolleixen el
que fa més home, perla il·Iusió que
tenen de sentir-se grans.

Exp/icació deis crlteris de selecció de /libres que encara avui són vigents.
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LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS CIRCULANTS
1 L'AUTOEDUCACIO DEL NOI

U

aquests fruits, les Biblioteques Escolars
contribuiran en gran manera a despertar en
el noi aquest sentit d'autoeducació que tan
útil ha de ser-li a la vida, acostumant-lo a valdre's
per si mateix. El noi que el redui'ssim dintre el cercle
deis llibres de text que té I'Escola i no el deixéssim
moure'·s en llibertat en el món o en els infinits móns
que eii es pugui anar creant al vol de les obres que ell
Iliurement escoiieixi, Ji mataríem d'arrel la facultat de
pensar lliurement i per si sol i tota una munió de
potencies que en aquella edat duu encara en naixens:a.
La llibertat que interessa més en un noi no és el que
el noi externament i en el moment que Ji plagui pugui
usar·, d'un material escolar o d'un altre i pugui entregar-se a una o altra ocupació, sinó aquella llibertat
interior d'esperit que el fa capas: no solament d'adaptar-se a un ambient exterior, sinó i tot d'adaptar aquest
ambient exterior a si mateix; no solament d'usar bé un
mater-ial, sinó de transformar-lo i de crear-lo novament,
segons les exigencies del seu esperit, aquell dia, aquella
hora i fins i tot aquell instant. .-. És també amb aquest
sentit que hem donat a les petites Biblioteques Escolars
Circulants un aire d'organització semblant a la d'una
Biblioteca més gran amb targes de lector, cataleg,
cataleg registre, etc., prenent guiatge de les Biblioteq ues Escolars de Mi la, per avesar el noi al maneig
LTRA

1

a la petició de !libres pel dia que, fet home
ja, acudeixi a les grans BibJioteq ues de
la nostra Ciutat. .-. Aquest ha estat
l'esperit que ha guiat la Comissió de Cultura al crear les
Biblioteques Escolars
Circulants.
Plantelg de la relació entre la 1/ibertat del noi i el seu pOder no de tria de material, sinó
d'ulllitzac/6 de les grans Blblioteques de la Ciutat.

La Generalitat del 31-39, en aquest com
en tants altres camps, hereta i vertebra
tot el treball anterior. D'una manera o a ltra tots els grups escolars tenen biblioteca, o a les classes o a l'Escola, de I'Ajuntament o de la Generalita t ; la biblioteca,
el llibre i la lectura infantil són cultivats
arreu. El grup escolar Pere Vila amb la
seva biblioteca del districte IV al pavelló
centra l, a les portes del qual cada migdia
els nois i noies vivien la tragedia d'escollir
en tre llegir a dins o jugar a fora, el «Ramon Llull », on Anna Rubiés arriba a produir una coHecció de !libres per a nens ...
i a tantes classes, la creació de la biblioteca amb peti ts bibliotecaris, servei de préstcc, conferencies sobre llibres, consulta de
!libres per a treballar, etc. Cap nen no va
pode r sortir d'aquesta escoJa scnse !'amor
al ll ibre i la capacitat de moure's a la biblioteca.
L'Ajunta ment de Barcelona, també va
crear biblioteques infantils a ls jardins de
la ciutat, concretament a la vella Pla'Ya de
les Palmeres de Sant Andreu i a dalt de
tot del Passeig de Sant Joan. Eren mestres els qui porta ven aquestes biblioteques.
Els ncns podien j ugar al jardinet, cultivar
les plantes am b eines que els proporcionava la ma teixa b iblioteca i llegir i m irar
ll ibres. Uibre, j ardí i eines de costal.
E l 1939 vam veure guillotinar, vendre per
paper, retirar a l' <<infern», molts llibres de
les biblioteques; morir les de classe, esmorteir-sc les d 'escola, i fins tancar-se'n
alguna, com la de l'lnstitut-Escola, els llibres de la qua! van comenc;ar a dispersar
en e l primer «Reparto de Premios» que la
organització escolar espanyola va reinstaurar.
Arrcccrades a les escoles de I'Ajuntament, les Biblioteques Circulants van con-

tinuar fent la seva tasca dins del clos de
la classe, així com la de !'EscoJa del Mar,
pero res no se'n sabé durant molts anys
a fora. Pel que fa a la infantil, con tinuaven les seccions de les popu lars.
La Diputació inaugurava els anys 40 una
biblioteca infantil al mateix local de la
Central, antiga de Catalunya, i després comenc;a a funcionar, contra-corrent i amb
moll d'esforc; personal, la biblioteca deis
treballadors del Port que portava Aurora
Díaz-Piaja amb una forta dedicació als
nens de la Barceloneta i barrí de Santa
Maria. Pero es tractava de casos a'illats.
En el moment, pero. de la represa pedagógica catala na, amb les escales deis anys
cinquanta, cap d'elles deixa de tenir b iblioteca d 'cscola, o de classe, o de tots dos
tipus i dintre comenc;aven a fer-se llistes
de llibres i a intercanviar-sc tot dibu ixant
uns critcris a partir deis apuntats p er la
Comissió de Cultura l'any 1921; llistes rcdui'díssimes pcrque el panorama del llibrc
infantil catala era tragicament desertic,
pero criteris molt dcpurats servirien per
posar les primcres lites en l'adrec;ament de
la lectura infan til a Catalunya; l'enques ta
publicada per I'INLE sobre la lectura deis
escolars '. l'aparició de Cavall Fort i l'aparició de La Ga lera. La primera i la tercera
neixien dins del context de la tasca de biblioteca escolar; Cavall Fort molt aviat
s'hi relaciona i és una de les revistes infantils catalanes que més entrada ha tingut mai a l'cscola.
Avui, en el planteig d'escola, la biblioteca escolar és un element indispensable
i a la practica són molles les escoles que
la tenen o hi treballen. Vegem-ne els exemples en aques ta revista, tot csperant que
I'Escola Púb lica Catalana sigui també, en
•
aquest camp, un model.
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MARTÍNEZ, CONCEPCI0

.
Inic iaci 6 dels no1s
en una bib liot eca púb lica
Perspectiva Escolar, núm . 22 - febrer 1978

Com a com plement de la biblioteca escolar o, a vegadcs, perque l'escola no té
biblioteca, els alumnes es veuen en la
necessitat de consultar una biblioteca pública. Aquesta necessitat pot venir motivada per l'interes immediat de fer un treball escolar o del plaer de la lectura, d'omplir un temps d'oci en el descobrim ent de
les vivcncies humanes que ens ofereix !'obra literaria. Al mateix temps, a la biblioteca e l noi s'iniciara en una tasca d'investigació que li servid\ per a estudis o
interessos posteriors i trobara també a
la seva disposició un servei de prés tec de
!libres mi tjan<;anl el qual podra emportarse a casa els !libres que Ji plaguin.
Pero es dóna el cas que en arribar a la
biblioteca els nois no s'hi saben moure,
degut, principalm cnt, a l dcsconeixc ment
del seu funcionam ent. Per aixo pensem
que seria positiu saber-ne l'organitza ció i
rcalitzar, a l'cscola, alguns exercicis pd.tctics q ue ajudessin a la seva comprensi ó.
L'organitza ció la veurcm si seguim el
recorregut que fa un llibre des que entra
a la biblioteca fins que és posat a la disposició del lector.
Aqucst recorregut comenc;a al REGISTRE. La primera operació que es fa quan
arriba un llibre a la biblioteca és anotar
al <d li bre Registre» les dades que aquest
indica:

N." Cl1·
trada

Data

A11tor

Títol

Editor

A11y Vol .

Observacio11s

Preu

1

9

ll

ro-~

1
~

!§

oo:::;:::
4:

,.

¡

Així queda assignat un nombre correlatiu a cada llibrc que entra, i, pcr tant,
l'úllim número del registre ind ica la quantitat de volu ms que h i ha en una b iblioteca. No el d'obrcs, ja que una obra pot
constar de diversos volums.
Després de l'enrcgistram ent es passa a
la CATALOGAC ló -sistema per fer les
fitxes que han de constituir e l cati:lleg. Es
confecciona una fitxa (gencralmcn t de format universal 7,5 x 12,5) segu int el model
següent:
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RIBA , Carla$

SIS JOANS . I l ,luatracions do J . Narro (20 edició).
Barcelona, Edit orial Juventud, S. A., 1951
120 p . il, lust . + índ .
22 cm,

R. J67

CCGNoms , llom

T1T OL . Subtito l . Traducto r. Il.lus trador.·· ·
Edi ci6 .
Lloc , Editorial, Any
!=agines

F'ormat

Col.lacció
Reg ist ro

Quan a una obra li manca !'autor, és a ~
d ir, és anó nima, o té més de tres autors,
s'encap<;a la la fitxa pcr la primcra paraula
del títol que no sigui article:

ROilDALLES

ORETS

... CIRONINES 1 VALErlClAIIES . ll . lustracions
d'Elvira Eliaa . Prolog, trie, adaptaci6 i vocabulari par Joan Sales.
Barcelona, Edicions Ar ial, 1951
155 p. amb 72 il.luat. + ind.

B

26 cm.
R,6505

En cas que estigui escrita per un autor
es comenc;a la fitxa pel seu primer cognom; si ho esta pcr dos o tres autors s'entra pel primer i es fa una fitxa de referencia deis restants. De l model:

ELS ••• OE L'HOmE. E.H. Carr, B. Croca, l .
Gandhi, A. Huxlay~ s. da ladariaga, J . Maritain, P. Teilhard da Chardin 1 altrea, (Traducc16 de Joaep Ventura 1 rrancaac Cua6) .
Barcelona, Editorial Laia, (1973)
419 p. ~ ind.
20 cm.
(Les Einea. S~ria Asaaig, 6)
R. 2978

mATA, marta

OUINS LLIBR CS HAN DE LLEGI R ELS
NCNS? Sominarl do Bibllografia
Infantil de "Rose Saneot" dirigit per

LlSSON, AsOumpoi6

~--....-~
QUJNS LLlBRES HAN DE LLEGIR ELS NENS? Seminari de Biblioorofio tnrantU de "Rosa Sensat• dirigit por •.• marta mata, Eulalia Valeri.
Barcelona , Publicacions de "RoeR Sensat~l977
lel p. + ind.
24 cm.
R. 7626

a

v.:
LISSON , Assumpció

VALER!, Eulillia

g==~=~~~-Q=U•J-NS-LLIBR!:S

tiAN DE LLEGJR

ELS r;CNS? Seminari de Bibliogr afia Infantil de "Rosa SanSIIt" dirigit por

v.:
LJSSON, Aesumpci6

Tamhé es redactaran referencies del
nom de !'autor quan aquest firma les seves ohres amb un pseudonim no gaire conegut, i del biografiat (en cas de biografia ), del traductor, prologuis ta, iHus trador
i coHaboradors que tingui !'obra .

SALES , Joan

RONOALLES GIRONJNES I VALENClANES . ll.lustrocione d' Elvira Eliae . Proleg , trio, adeptaci6 1 vocobulari par ..•

ELI AS , Elvira

V<lE<·-Il. lustracione d' .••

- - - - - - - - - R - O f l , .LCES " ' " " " " l

CIANES .
Prolog, tria, odaptació i
vocobulori par Joan Sales .

v.:
RONOALLES

V •:

RONOALLES

Quan el llibre ja té b fitxa fcta s'ordena alfabeticament amb les deis altres
llibres de la biblioteca i queda format
el CATA.LEG ALFABF.TIC D'AUTORS I
OBRES ANOt\ IMES.

Hi ha tres sistemes d'ordenar a lfabeticamen t: continu (lletra a !letra), semicontinu (paraula a paraula comptant preposicions, conjuncions i articles) í discontinu (solament paraules importants: noms,
adjectíus i verbs). Si haguéssim d'ordenar
les següents fitxes:
1 García de Tassara, Gabriel
2 García del Corral, lldefons
3 Garcia i Mas, Maria
4 García Lorca, Federico
S García do Santa Maria, Gonzalo
seguirien l'ordre:
pe! sistema continu: 2, 1, 5, 3, 4
pel sistema semicontinu: 1, 2, 5, 3, 4
i pel discontinu: 2, 4, 3, 5, 1
Fins ara hem ordenat les fitxes tenint
en compte !'autor, pero si les ordenem d'a.
cord amb la materia de que tracta el llibre, es formara el CATP.LEG DE MATt::RIES. Pot fer-se de dues maneres:
a) Ajustant-se a una classificació ja establerta, i sera el Cataleg sistematic de
materies.
b) Ordenant alfabeticament la paraula
clau que expressi el contingut del llibre,
i sera el Cataleg alfabetic de materies.
En el primer cas, SISTEMATIC DE MATt::RIES, el sistema més acceptat és el
Decimal que fou establert per Dev.•ey el
1876 i adoptat per I'Institut de Bibliografia
de BrusscHes amb el títol de Classificació
Decimal Universal (CDU). Emmarca totes les materies dins de deu grups que
es subdivideixen en altres deu subgrups,
aquests altra vegada en deu més i així
successivament. *

o

El nombre de la classificació decimal
(signatura decimal) s 'escriu a la part superior dreta de la fitxa i serveix, a la ve.
gada, per a la coHocació delllibre als prestatges, és a dir, es converteix amb signatura topografica (del lloc).

cnúHt •o11,
TIJliOS UIT
fllll •• 11

1'' ••,

Obres generals
Filosofía

2 Teología. Religió
3 Ciencies socials

4 Filologia. Lingüística

5 Ciencics pures
6 Ciencies aplicarles
7 Belles Arts
8 Literatura

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Generalitats
Matematica . . . . .
Astronomía
Física
Química
Geología
Paleontología
Antropología. Biología
Botanica
Zoología
* RlllliÓ 1

1

r. ~

...

4~1041'J11 . U .,1 .

51
1 .... J.. t •••

O~llt.1Uo. 1 ~tlo¡•.s ,

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

Generalitats
Aritmetica
Algcbra
Geometría
Trigonometría
Geometría descriptiva
Geometria analítica
Analisi. Calcul
Proccdiments de calcul
Analisi combinatoria

B.u.AGUER, Jordi. Classi{icació Depcr a les biblioteques catala·
Adaptació
cimal.
9 Historia i Geografia
' - - - - - - -- -- - - -- -- - - - nes (3a. cdició). Barcelona, Edil. Teidc, 1976.
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Pcr formar el CATALEG ALFABBTIC
DE MATBRIES es busca una paraula que
indiqui de la manera més ajustada possiblc la materia de que tracta el llibre. Cal
atendre sempre als substanlius i no als
adjcctius. Per exemple: una gramatica cata lana no s'cntrara per <<catalana, gramatica••. ·Sinó pcr: «catala, gramatica». La
fttxa té el mateix contingut que les ante.
riors (autors i sistcmatic) i la forma:

ceda/a
r3

Un cop completa s'intercalara al fitxer
on estaran m·denades alfabeticament totes
les materies.
Existeix un allre cataleg alfabetic de materies deis articles de revistes. Aquestes
en arribar a la biblioteca són buidades, és
a dir, de cada articlc intcressant que hi ha
a la revista es ro una fi txa on consta:
autor, lítol i publ icació a la qua! pertany.
De la rorma:

rarnculca

RA, Pompeu

RE

INTROCI-CCIO A LA CRAm;;TICA CATALAI,A.

Ro laade, ampliada i publicada por R.
Ar mor i S erra. (2§ edició) .
Barcelona, Ediclons 62 , 1968
102 p.
10 cm.

U, Oolors
1 joc .

PER PECTIVA C5COLAR
1977 , nR 10, p . 63-64

(l ibree a l ' abast, 62)

R. 3452

1

1carolans,

biogr-a/i~s

f"AI ~A , Pompeu
OICCIONARI GEI.ERAL DE LA LLENCUA
CATio<LAfiA. Revi:lat i lllllpliet par Joaap

rirpclo. (6a odici6).
Barcalone, A. López Llaueas,ed1t.1974
XXXI + 1766 p .
22 cm.
R. 327

Com en el cas deis llibres, se Ji dóna una
paraula clau que indiqui el seu tema i
s'ordenen alfabcticamcnt.
També es poden fer altres classes de
cata legs coro: el de TITOLS, per ordrc
alfabetic de la primera paraula del títol
de !'obra (és apropia! pcr a llibres de literatura i secció infantil); el cataleg DTCCIONARI on, amb un únic ordre alfabetic, hi ha: autors, tílols i materies; TOPOGRAFIC, en el qua! l'ordre de les fitxes
correspon a la coHocació deis llibres als
prestatges (resulta poc practic per la qüestió deis formats); els catalegs cspccials pcr
estampes, gravats, fotografies, mapes, etc.
La biblioteca fara servir uns o allres, scgons les seves neeessitats.
Resumint:

MATBRIES
CATALEGS

TrTOLS
DICCIONARI

l

Alfabetic d'autors i obres anonimcs

AUTORS

l

TOPOGRAFIC

Sistematic
Alfabetic

Decimal
................ .

En arribar a la biblioteca i veure els
catalegs de que disposa, farcm servir un
o un altre segons el tema que hagim de
treballar.
Si el treball consisteix en l'estudi d'un
personatge, anirem al cataleg alfabetic
d'autors que ens donara les seves obres
i les biografies i estudis fets per altres
autors (fitxes de referencia) sobre ell mateix.
Quan es tracti d'un tema ampli, com
per exemple el folklore, pot resultar útil
el sistematic decimal, ja que en el seu
número (en aquest cas el 398) trobarem
tot el que faci referencia al tema: tradicions, llegendes, contes i narracions
tradicionals, supersticions, acudits populars, endevinalles, etc.
En canvi, si el tema és molt concret o
~s un tema que pot estar trac tat des de
d iferents punts de vista, com per exemple
la duna, ens sera més útil el cataleg alfabctics de materies puix que hi trobarem a
continuació els següents encap9alaments:
dona, higiene; dona, psicología; dona, refranvs; dona, treball; dona, trcball, legislaciÓ; etc., i en el decimal haurícm hagut
de buscar-lo als diferents números 613,
136, 398. 331, 351, etc.
El cataleg alfabetic d'articles de revistes
té el gran avantatge de l'actualitat deis
scus escrits. Es poden trobar cxpericncies,
noticies de fets q ue acaben d'esdevenir-se,
invcstigacions que encara no s'han publicat a cap llibre, etc., etc.
El fct d'usar un cataleg no descarta en
absolut el fet d'usar-nc un altrc, ja que
molles vegades es complementen.

Geniva
1

/bla nca

fS..!!!!!!~!!!!!~~- -Guarda

Teixell,

'
E
o
..J

Entrenervis-;
/

l'llervis'
Queix 1
1
Mitjapell

1

Cantonera

Fins ara hem fct l'cxposició teórica del
recorregut que fa un llibre des que entra
en una biblioteca fins que és coHocat al
seu lloc i hi ha unes fitxes ordenarles que
permeten localitzar-lo. Pero, coro aconseguir que cls nois agafin aquest costum?
Potser iniciant-los-hi amb uns exercicis
practics. En suggerim alguns:
a) Als més pct ils cal ensenyar-los a llegir un llibre. Abans d'agafar-lo han de
rentar-se les mans; han de passar els fulls
per la part superior el reta; han d'usar un
«punt » de cartolina (que poden fer ells
mateixos) i no plegar el full; cal folrar el
1\ibre abans de llegir-lo, etc., etc.
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b) Confeccionar una fitxa segons el m odel que s'ha indicat. D'aquesta manera en
fer el noi el camí llibre-fitxa, sabra, quan
veura una fitxa, fer el recorregut a la inversa fitxa-llibre, i !'interpretara correctament.
e) Cercar en enciclopedies difcrents les
matcixcs paraules. Per exemplc: Martínez
del Mazo, Juan Bautista a la «Gran Enciclopedia Catalana» i a la «Gran Enciclopedia Larousse». Comprovaran dos sistcmcs difcrents d'alfabetitzar; a la primera enciclopedia esta davant de Martínez
de Toledo, Alfonso i a la segona, darrera.
d) Bibliografia és una llista de llíbres
relatius a una materia determinada o els
que tcnen alguna relació entre ells per la
llcngua, lloc de publicació, etc. Cal, dones,
cnscnyar els alumnes a fer bibliografies i

acostumar-los a donar, quan presentin
un treball, la relació d'obres que han consultat, seguint un criteri de coHocació:
autor, títol, lloc, editorial, aoy i volums.
En cas d'articles de revistes: autor (de
l'article), títol , revista, any, número o volum i pagines.
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CODIN A, MARTA

Es pot ten ir una
bib lio tec a
en una ese ola est ata l?
Perspectiva Escolar, núm. 22 - febrer 1978

¿Es pot tenir una Biblioteca en una escola estatal?
Amb aquestes ratlles pretenem explicar
la nostra experien cia de com hem posat
en marxa una Bibliote ca en una EscoJa
Naciona l rural. Tot just som als inicis i
intcntem soHucio nar les dificulta ts.
Si escrivim aquestes línies és únicame nt
<rmb J'afany d'anima r els mestres que,
com nosaltre s, parteixe n de zero i que
creuen que més val tenir una Bibliote ca
amb deficiencies que no tenir res.
En comen~ar, el primer pas va ser aconseguir llibres. Cada curs hem dedicat una
petita part de l'aportac ió del Minister i per
a aquest fi. Els primers volums que hem
compra t han estat Diccionaris, Enciclopc.
dies, Atlas ... J:.s a dir, el materia l de consulta que conside ravem impresc indible per
a I'Escola . També cstem subscrit s a aJgu.
nes revistes pedagog iques, que utilitzem
tant els alumnes com els mestres .
Quant a la procede ncia deis llibres de
lectura és molt diversa: n'hi ha uns quants
que provenc n de donatius particul ars, altres d'alguna Editoria l que ens ha donat
!libres un xic defectuo sos, pero que, restaurant-los, poden llegir-sc; la resta cls
hem compra t nosaltre s. En la tria d'a.
quests darrers hem intentat escollir uns

!libres que no fossin massa car~ i que, basant-nos en !'experiencia, cns ha semblat
que serien del gust deis nens.
D'altra banda, hem aprofita t l'ocasió
quan les Caixes i Sanes fan obsequi de !libres i els n'hem demana t un exempla r pcr
a l'Escola, cosa que no sempre ha estat
facil d'aconse guir.
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Hi ha també el projecte que l'Associació de Pares d'Alumnes coHabori per poder augmentar el nombre de llibres, que
en aquest momcnt és encara insuficicnt.
Ouan ja d isposavcm d'u na certa quantitat de llibres ens varcm dedicar a posarlos en condicions pcr tal que poguessin
passar a les mans deis lcctors. Varem intentar arreglar toles les deficiencies. Els
scgellarem, folrarem i iniciarem el cataleg.
Certament, aquesta classificació no és cap
mode!, pcrque cap deis mestres ho havícm
fe t mai, pero, gracics a l'ajuda orientadora de persones cspecialitzades, ens n'hem
sortit.
Com bé podeu suposar, no hi ha cap per.
sona dedicada exclussivament a Biblioteca.
Intentem portar-ho d'una manera agil i
fcr-hi participar als alumnes de 2a. etapa.
Cada llibre consta en u n Llibre de Rcgistn.:. Simu ltaniamcnl, en el moment d'enrcgistrar-lo, s'han fct dues fitxes: una que
ha quedat en un cataleg d'autors, i l'altra,
de préstecs, que la guardem al mateix
!libre.
Actualment, entre els llibres de lectura
i cls de consulta, compten amb uns 600
cxemplars.

Una altra dificultat va ser J'espai. On
coHoquem la Biblioteca? La nostra escoJa
és de fa uns quants anys i té les aules
justes. E l \loe que anomenem «BIBLIOTECA>> és un pctit espai on tcnim uns
prestatges amb els !libres. Aquí guardem
alguns llibrcs de consulta (els comuns a
tots els cursos), i tots els de lectura de
Se. a 8e. Els de Parvuls a 4rt. d'EGB els
tenim a les classes i els nens els llegeixen
alla .
Logicament no es pot utilitzar la Biblioteca com a lloc pcr a llegir llibres. E l que
fem és un préstec i se'ls poden endur a
casa. Dediquem l'estona diaria d'esbarjo a
canviar llibres.
Cada nen té ober ta una fitxa de Lector.
Quan fem un préstec treiem la fitxa del
!libre i hi apuntem el número corresponent a l lec tor que se l'enduu, i en la fitxa
del lector apuntem el número de registre
del llibrc. Aixb permet un control deis llibres deixats i a través de les fitxes sabem
quins són els de més gran acceptació. Mirant les fitxes deis lectors podem veure
quin tipus de llibrcs abunden més en la
seva lectura.
Quan un nen ha llegit u n ll ibrc, omple
una fi txa on di u si li ha agrada t, si l'ha
entes ... Aixb ho fem d 'una forma molt
senzilla; es tracia de contestar unes preguntes molt curtes:
Nom, dala de comenc;ament de la lectura, data d'acabament, títol del llibre,
autor, t'ha agradat?, per que?, nom del
protagonista, nom de dos pcrsonatge-s
més, de que tracta'. quin ha cstat el
Iros que més t'ha agradat?
El parell de preguntes darreres són optatives, ja que veiem que alguns nens
dcixaven de llegir per tal de no haver-les
de contestar. Llavors varem considerar
que aquesta fe ina no havia de ser obstacle
perq ue un nen Jlegís.
Aquestes fitxes omplertes pels nens ens
aj uden molt a coneixer el seu gust i les
tenim en compte a !'hora d'aconsellar-los
un llibre. El que intentem és afeccionarlos a llegir, i pcr a aconseguir-ho cal orientar la scva lectura i ampliar gradualment
el seu camp d'interessos d'acord amb la
scva capacita!.
Aquesta és una experienc ia, com molles
d'a ltn.:s. Ja veicu que no és impossible comenc;ar una Biblioteca a !'EscoJa Nacional. :ts qüestió de posar-s'hi, i crciem que
val la pena.
•
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OLLE, ANGEL S

La biblioteca escolar
Mowgli de Reus
Perspectiva Escolar, núm. 22 - febrer 1978

En l'horari setmanal de tots e ls cursos
de l'escola, des de llar fins a 8c. d'EGB,
hi cons ta junt amb les altres materies, ta.
llcr:. i activitats esportives, la Biblioteca.
Entenem, pero, amb aquesta paraula, no
pas tenir una pila de llibres ben desats,
sinó «fer biblioteca», és a dir, lotes aquelles activitats que el nen pot fer amb un
llibre segons la seva edat, per tal d'arribar
a crear-ti uns habits i un gust per la lec.
tura perdurables per tata la vida.
Pero t:s evident que en una escoJa amb
diversos nivells les feines són molt variables. En el grup de llar volem familiar itzar e l nen amb l'objecte Jlibre, que el disti ngeixi -no solament per la forma sinó
també per l'ús- deis altres objectes que
l'envoltcn. Un llibre no és una pilota i amb

una p ilota es poden fer unes coses que no
es poden fer pas amb un llibre o al revés. Per tant, mirar, tocar, obrir, tancar,
poden ser les primeres relacions, pero sempre recolzades en unes normes de respecte.
El llibre no es llepa, ni es mossega, no
serveix per asseure's al damunt, ni per
fer trens, etc. Les normes, pero, no han
d'ofegar el nen, ni davant la inseguretat
del tracte que possiblement rebran cls
llibres. El domini de la ma i del bra<; en
el nen és encara insuficicnt i els Jlibres
els poden caure a terra, doblegar-se, aixafar-se.
E ls !libres que doncm als nens de la llar
són d'imatges, objcctes coneguts, accions,
petites histories, escenes. Així es comenr;a
a acostumar a reconcixer la realitat que
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I'envolta en un pla diferent: la tercera
dimensió -perspectiva- i amb diferents
estils o sia diferents realitats a les quals
ell esta avesat. Ho aprofitem també per
treballar el vocabulari, el substantiu, l'adjectiu i el verb, les coses com són i el que
passa; iniciem el nen a llegir amb imatges,
el dibuix és el primer signe grafic de lectura.
A mesura que el nen va crcixent i passant per les classes de parvulari anem
donant-li uns Mbits: les mans netes, el
silenci, la manera correcta de girar els
fulls, un treball de !lengua. Els nens trien
un !libre deis que tenen a la classe i que
formen la seva petita biblioteca. Deis llibres triats, n'agafcm un i l'expliqucm oralment bo i seguint els dibuixos i relacionant-los. Treballem el vocabulari i la ·seriació en el temps. No és pas un Babar, un
altrc Babar, s inó que les accions vénen
una després ele l'a ltra; rclacions ele causa
i efecte: i com que era massa gran ... ; idees
implicarles: com devia estar en Patufet
dins de la panxa del bou?; relacions amb
la propia vivencia: en Jaume, del conte del
«meu pardal» ha dibuixat els fils de l'electricitat, pcrquc en Jaume viu en un poble pctit i a casa seva també tenen els fils
de J'electricitat i els pardals s'hi posen a
l'hivern. En nivells de 4-5 anys, després
de fer biblioteca fem un dibuix del llibre
que el nen ha cscollit aquell dia, o un dibuix del llibre que hem treballat tots
oralmenl.
Tots aquests passos que fem al parvulari tencn una tonica especial en !'última
classc d'aquest grup; és deis 5 als 6 anys
que el ncn comcn~a a llegir i el fet de descobrir en els !libres vistos cls anys antcriors una !letra coneguda els posa en una
situació de privilegi. Podríem dir que es
comporten com inicia ts. El seu interes es
desplac;a del dibuix al tcxt i els habits que
des de petits cls hem donat només cal recordar-los-els. La scva actitud envers el lllbre és d'admiració i respecte, i després de
triar, mirar, intentar llegir el !libre fan un
dibuix i escriuen el títol copiant-lo, ja que
no saben encara escriure'l.
Aquesta actitud de descoberta es manté
en el grup d'EGB. Quan ~a bibliotec~, el
nen tria el !libre, el mira, 1ntenta lleg•r-lo,
relaciona el tcxt amb el dibuix i, per intu'ició, molles vegades en treu I'argum_ent.
La mestra li fa preguntes sobre el lhbre
per veure si !'ha llegit o intu'it. .~n a~ue~t
nivell de ler. el nen té molt d mteres, Ja

sigui pet tipus de lletra, per la llargada
de les frases o pcl vocabulari o fins i tot
per la mateixa tematica de vegades mass~
complicada. Després de les preguntes 1
abans d'agafar un altre !libre fan un dibuix amb el nom de !'autor i el tftol del
llibre llegit.
De 2on. d'EGB fins acabar la primera
etapa, els interessos del nen per la lectura
depenen encara del scu domini tccnic. La
biblioteca és pesada per als ncns que tenen dificultats en la mecanica, perquc ara
ja no n'hi ha prou amb la intu'ició del que
passa. Les preguntes que es feicn oralment, ara tenen forma de fitxa escrita i
el nen les ha de contestar també per escril.
Se li demana ja que reculli unes dades
bibliografiques de cada llibre, pero també
que contesti unes preguntes de comprensió.
Així, per exemple, la fitxa de 3er. d'EGB.
Fitxa Biblioteca

Títol:
Autor:
Editorial :
CoHecció:
Personatges principals:
Paraules noves:
On va passar aixo?:
Quan va passar?:
Resum:
Aquestes fitxes de biblioteca són corregirles pe! professor i el nen les guarda a
la seva carpeta per posar-les en el seu alhum trimestral. Setmanalment, es dedica

una hora de Ja tarda a biblioteca en els
cursos de primera etapa. Cada classe té
un lot de llibres que es va renovant segons
les ncccssitats del grup. Com que no tenim
un lloc gran destinat únicament a biblioteca, els !libres i els fitxers els guardem a
la Sala de Mestres i és allí on es van a
buscar els llibres nous quan un grup ja
ha llegit tots els que té a la seva classe.
A la segona etapa, a causa de J'extensió
del programa oficial, tenim destinada mitja hora setmanal, amb la variant del préstec a casa, o sia que els alumncs poden
emportar-se un llibre a casa i Jlegir-lo quan
vulguin. ~s a la segona etapa quan es
veuen ja molt clarament les aptituds i
aficions personals cap a la lectura. Com
a mitjana han de llegir un llibrc al mes,
pero aquí sí que hi ha un gran ventall de
comportament des de J'aJumne que setmanalment en demana dos o tres per llegir i el que has d'estirar-li les orclles perquc no en llegiria ni un. També val a dir
que dcpen molt de l'estímul del grup i
deis temes. Un llibre té exit i tots el volen
llcgir segons com s'hagi prcsentat, fins i
tot cls menys aficionats !'arriben a llegir.
També cal notar que en aquests cursos
comcnccn a interessar les narracions novcHades i llavors molts nanos proven llibres que, si bé són propis, tenen molt de
text i els abandonen. Les obres clasiques
no són t.ampoc massa afortunades.
La fitxa de biblioteca és també el treball
de resum que han de fer abans de passar
a un llibre nou. Es permet no acabar un
llibre en cas de cansament, pero fem un
scnyal a la fitxa del lector perque consti
que encara que hi estigui apuntat no !'ha
llcgi t tot.
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Fitxa Biblioteca 2a. etapa
Autor:
Editorial:
CoHecció:
Ciutat:
Data:
Traductor:
IHustrador:
Format:
Tema:
Opinió personal:
Trobar el tema cls costa molt, i donen
l'opinió personal d'una manera una mica
pobra: dues o tres paraules, és dívertit,
m'ha agradat, fan servir sempre. Dir el
perque i usar adjectius més concrets són
feincs que s'han d'anar exigint.
No cal dir que hcm seguit un criteri de
sellecció a !'hora de comprar els llibres
de la nostra biblioteca. Els mestres trien
els !libres del seu grup; de vegades, pero,
ens trobem amb nens que demanen llibres
no corresponents a la seva edat. En el cas
deis petits el desengany és rapid, pero els
grans demaneo llibres de cursos anteriors
per raons de propaganda, per llegir textos
més facils o senzillament perque quan ells
tenien aquelles edats aquests llibres no
eren al mercat i ara els fan gracia.

Com hem organitzat la Biblioteca

Les dificultats pcr fer biblioteca a !'escola no són pas d'horaris ni de desinteres
del nen, més aviat són d'organització. Te.
nir Uibres demana un control de cada Jlj.
bre, una classificació que ens ajudi a donar-los al nen segons l'edat, conservació,
renovació i ampliació del fons.
Quan varem comenc;ar la biblioteca te.
níem molt pocs mitjans i practicament
va néixer de l'aportació deis mestres i del
Servei de Biblioteques Populars. ActuaJ.
ment l'ampliació i renovació de llibres la
fcm amb l'ajut de les famílies. Cada any
per Sant Jordi c!s' nens porten diners i
comprem llibres pcr a l'esd~la.
La feina que dóna una biblioteca és realitzada pels nens de segona etapa. Aprofi.
tem la programació oficial de Pretecnologia -ja que hi ha enquadernació- pcr
organitzar en les classes de p!astica unes
ses:;ions de folramen t, restauració i classificació de !libres. Mirem que aquestes
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classes coincideixin amb l'últim trimestre
que és quan tenim llibres nous per classificar.
Tenim un llibre de registre en el qua!
anotem toles les dades de llibres:
Núm. de registre:
Di a d'entrada:
Títol:
Autor :
Signatu ra:
Preu:
De cada llibre fem dues fitxes: la de
préstec i la d'autor. La de préstec porta
una lín ia horitzontal i dues de verticals.
Hi anotem !'autor del títol en la part supe.
rior i els tres espais verticals són per
anotar-hi el número de lector, el dia de
sort ida i e l di a de tornada.
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La fitxa d'au tor segueix sempre la matcixa pauta:
Autor (cognoms majúscula, nom):
T ítol:
Editorial:
Data:
Nombre de pagines:
Núm. de registre:
Tant la fitxa d'autor com la de préstec
porta una marca que assenyala la classificació. Aquesta classificació la fem segons
una pauta feta a Rosa Sensat per classi-

ficar !libres i nosaltres posem una marca
a cada gru p perque es vegi més rapida.
ment: lrianglc vcrd =NJ, Narracions amb
protagonistes joves. Aquestes fitxes tenen
8 x 12 cm., el text el fem nosa ltres manualment.
La fitxa de préstec la coHoquem en les
guardes del !li bre de la part del darrera,
amb un sobre que fan els nens de l a. eta.
pa en el taller de paper com un treball
més de plegat. La confecció és senzilla i
amb un fo li ens en surten tres i no és fa
malbé gens de paper. En el sobre de la
fitxa de préstec hi a notem el número de
registre del !libre.
Cada nen de 2a. etapa té una fitxa de
lector que és del mateix forma t que les
a ltres on consta e l seu nom i el número
de matrícu la amb tres espais per anotar-hi el número de registre del !libre que
se Ji deixa, el dia que el pren i el dia que
el torna.
L'última feina i la més pesada és la de
fol rar els llibres. Els folrem amb plastic
transparent per tal de mantenir la forma
ex terna del !libre, com són les cobertes,
disseny, títol, etc. ; a ixo representa una
gran dificullat per als nens; el plastic costa de dominar, se'ls ha d'ensenyar a segarlo amb els dits; també cal evitar que el
ceHo enganxi .les guardes del llibre, ja q ue
en renovar-Jos poden seguir amb el p lastic les guardes i tot. Abans, pero, de fol rar.
los posem en el llom, en la part inferior,
el paperet corresponent a la classificació
qúe Ji correspon; tarnpoc no he m d 'oblidar
de segellar el llibrc amb el timbre ele !\:scola.
Com totes les feines, el més di fíci l és
cornen<;ar , el muntatge és senzill pero feinós i l'ajuda deis alumnes és molt important no solament per la repcrcusió en la
feina, sinó també pcr J'habituació que aga.
fen deis termes bib liografics, tan importants per saber-se moure a qualsevol biblioteca pública.
•
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BALAGUER , MARTA

Vint anys de
biblioteca escolar
Perspect iva Escolar , núm. 22 - febrer 1978

La biblioteca de l'escola Orlandai ja té
molts anys de funcionament. El primer
llibre esta enregistrat el dia 30 de setembre del 1956.
En els comcn<;aments de l'escola (llavors
era !'escoJa Talitha), la Marta Mata va comenc;:ar la biblioteca. A fi de reunir uns
quants llibres, ella i altres mestres varen
aportar llibres del seu fons particular, alguns deis quals es quedaren a l'escola i
d'altres se'ls endugueren els mestres quan
se'n van anar. E ls nens, de la mateixa manera, aportaren alguns dels seus llibres.
També es varen escriure cartes a les editorials, explicant que es voha muntar una
biblioteca, tot esperant la seva contribució.
Així, a poc a poc, es va anar ampliant
el fons de la bib lioteca i més endavant,
tot prenent part important a l'escola, se
li va assignar un pressupost.
Durant tots aquests anys s'hi feren molts
tipus de feines i experiencies, la majoria
de les quals continuen essent valides i
interessants.
La Marta Mata, en veure que la biblioteca havia d'ésser una eina important per a
les activitats escolars, comenc;:a un arxiu
de fotografies, que classifica juntament
amb !'Eulalia Valeri (que havia de ser
molts anys bibliotecaria de l'escola), seguint la classificadó decimal i féu una
fitxa per a cada un deis gravats.
En la creació d'aquest arxiu participaren els nens, a través d'un taller q ue anomenaren de biblioteca, on !'Eu la lia Valeri
els exp!icava contes. També enganxaven
fotografies en uns fulls grans i feren una
primera classificació.

ParaHelament, durant molt de temps, a
la classe de Treballs Manuals s'aprenia a
reparar i enquadernar llibres amb aquells
que estaven deteriorats.
Una de les principals funcions de la bib lioteca era, i és encara, fomentar la lectura i intentar de fer arribar als nens i
nenes els llibres de més qualitat.
Amb aquest objectiu, mestres i bibliotecaria es reunien per tal de discutir el contingut i la forma deis ]libres i elaborar un
criteri de selecció. Així comenc;:aren les
llistes de !libres que l'escola recomanava
als pares, especialment en les epoques en
que es compraven més llibres: Nadal-Reis,
Sant Jordi i vacances. De la mateixa manera també comenc;:aren a fer-se les fitxesargument deis llibres i enquestes per veure que llegien els nens.
A fi de promocionar els !libres, a principi de cu rs es feia una exposició de novetats adquirides i uns cartells amb dibuixos on es recomanaven aquells que es
creien més interessants. Aquest tipus de
cartell també es feia en altres moments
del curs (veieu fig. 1 i 2 amb dibuixos de
la Fina Rifa). També els nens, de vegades,
es recomanaven llibres entre ells (veieu
figura 3). Als nens més grans se'ls introdu!a en el món de les biblioteques, primer
explicant el seu funcionament a l'escola i
després amb una visita a la Biblioteca de
Catalu nya.
Una altra feina que porta a cap !'Eulalia
Valeri va ser l'arxiu de folklore i de celebracions de restes populars catalanes, que
ara ens és molt útil.
He cregut inreressant de fer una petita
his toria de la biblioteca perquc sense te-
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nir-la en compte no es pot arribar a cntendre com és i com funciona en l'actualitat.
L'escola se situa a la part vclla de Sarria, en un antic edifici amb una capacita!
per a uns 400 alumncs. En aquests momenls la biblioteca de l'escola té gairebé
uns cinc mil volums. La meva dcdicació
és de mitja jornada. Des que estic a l'escola -aquest és el tercer any- l'espai
destinat a biblioteca ha estat d'uns 10,5 m',
amb una taula gran al mig i una altra de
més petita, i amb una capacita! d'uncs deu
persones. Aviat la traslladarem a un espai
més gran, d'uns 31 m', amb més capacita!
i possibilitats.
Els llibres que la componen són de dircrcnts 1ipus: de lectura i d'esplai, i els
con tes per explicar; de consulta, tant per
a petits com per a grans, i de tcxt.
La nostra biblioteca acomplcix una serie de runcions, que determina el treball
de la bibliotecaria, que es poden sintctitzar en tres aparta ts: 1) Servei de préstec;
2) Selecció, adquisició i informació, i
3) Lloc de documentació, arxiu de gravats...
1)

El servei de préstec

Va dirigit tant a nens com a mcstres.
Els mes tres s'emporten a principi de
curs cls llibres que aniran rent servir tot
l'any per a la prepan:tció de les classes;

també s'emporten d'altres que necessiten
uns quants dies pcr preparar temes concrets i que, per tant, han de tornar en un
terrnini curt. Quan voleo explicar un conte
vénen a la biblioteca a triar-lo.
Els llibres que es deixen als neos poden
ser de lectura o de consu lta.
Són considerats de lectura els contes i
les novel·les curtes o llargues i que els
nens es poden endur durant un temps per
llcgir a casa (una o dues setmancs).
Els nens de primera etapa vénen a la
biblioteca per triar els llibres, en canvi
cls de 2a. etapa tenen cls llibres a classe
i s'encarrcguen ells mateixos del préstcc.
A causa de problcmes d'cspai i d'horari,
les classes de la. etapa tenen fixat un dia
i una hora per anar a la biblioteca i ho- fan
en petits grups. Quan en tornen un se'n
poden endur un altre. Durant l'estona de
canvi m'expliquen l'argument i si els ha
agradat... i m'ensenyen una llibreta on
els que voleo fan un dibuix del llibre, hi
escriuen la seva opinió o bé hi copien un
tros del text.
També és en aquests moments que entre ells es recomanen llibres i que jo, segons com, també, cls aconsello en la tria
del !libre per tal que no s'enduguin llibres que no podran llegir o els busco els
que parlen d'un tema que els interessa
pero no saben trobar-lo. Els de cinc anys
fan una fitxa molt més elaborada on han

cripcions a revistes i diaris, folros de plastic i altres materials de biblioteca.
En principi, de la se!ecció i adquisició
deis llibres de lectura se n'ocupa la bibliotecaria. Els llibres de consulta, pero, els
tria juntament amb els mestres. L'any passat, per exemple, varem fer una r evisió
dels llibres que hi havia de ciencics naturals per a comprar el més imprescindible
que no teníem.
Un cop comprats e ls llibres s'enregistren i es fan les tres fitxes (autor, títol i
materia) i si han de ser molt usats pels
nens es folren amb plástic transparcnt.
El sistema de classificació és divers:
1) Per a llibres de lectura de nens es fa
segons el tema. Per exemple: si és d'imat.
ges sense text se Ji dóna la 1; si és novella amb un nen com a protagonista, NJ;
si és d'aventures, NA; si és un con te popular, CP; etc. 2) Per a llibres de consulta, segons la classificació decimal, encara
que de vegades m és simplificat. 3) Per a
llibres de text, segons la materia. Per
exemple: s i és un Jlibre de ciencies de
2a. etapa.

d'explicar l'argument i la seva opinió amb
més rigor.
El préstec comenc,:a a fer-se als nens de
segon grau i abans els explico com s 'han
de tractar els llibres (mans netes, girar
els fulls agafant-Ios per dalt, no guixarIos ... ). De seguida adopten l'habit de treure la fitxa que tots els llibres duen a fi de
donar-me-la perque els apunti el seu nom
i me la quedi.
Els de 2a. etapa, que guarden els llibres
a classe, tenen uns encarregat,s de biblioteca que porten el control de préstec amb
el mateix sistema de les fitxes. Molts nens
també porten els llibres de casa seva.
A parvulari també tenen els seus Jlibres,
pero no se'Is emporten a casa.
Els Jlibres de consulta són els que es
fan servir per fer treballs o simplement
perquc s'intercssen per un tema determinat. De vegades se'Is poden endur a casa,
encara que normalment només se'ls eroporten a classe per poder-hi treballar.
ts sobretot quan busquen llibres per fer
treballs que els adre~o a biblioteques ju.
venils que existeixen a Barcelona, especiaJ.
ment les que es troben prop d'on viuen.
2)

Selecció, adquisició i informació

Abans de comenc;:ar el curs es fa un pres.
supost per a la biblioteca en el qua l, a
més deis llibres, s'inclou també les subs-
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passejar-se perles llibreries, exposicions ...
sobretot en les cpoques de Nada! (Fira
del llibre al Tinell) i Sant Jordi. Val la
pena llegir els Jlibrcs i, si pot ser, intercanviar opinions per veure millar per a
quina edat és més adcquat. Per aquestes
dades, !'escala fa !listes de !libres scgons
les edats que es recomanen a nens i a
pares.
L'any 1977, per Sant Jordi, varem fer
una exposició de novetats on els nens varen poder veure a mb més deteniment llibrc..:s que potscr veurien més endavant.
Als nens, igual que a ls grans, els agrada
molt tot el que sigui nou i els fa illus ió
de veure-ho.
A l'escola hi ha una cartellera dedicada
n activitats relacionades amb llibres: cnta lcgs, exposicions, últims llibres adquirits, a rticles de crítica sobre llibres o SO·
bre les biblioteques ...
També s'han ciclostilat els anomenats
" Full informatiu de b iblioteca», encara que
no amb tota la periodicitat que es voldria.
En aquests fulls, a més de la informac ió
sobre llibres, s'explicaven activitats i funcionament de la biblioteca, de manera que
arribés a tots e ls mestres, fins als més
atra (egats.
De cara als ncns, pcrque sapiguen els
!libres nous o més intercssants, a més del
contacte personal, hi ha els anuncis-cartells a les classes que recomanen un llibre
dctcrminat. A través d'una presentació
suggestiva: argument, dibuix... se'ls fa interessar pel llibre i per la lectura en general.
3)

lloc de documentació

A part deis !libres de consulta, a la biblioteca es troba un allre material que
pot servir de documentació, tant a petits
com a grans. Així hi ha:
- L'arxiu de gravats, que esta format
pcr mol tes fotografies retallades i engan.
xades en fulls de format uniforme i clas~ificades per la decimal. De tates maneres
existeixen quatre grans blocs de temes:
1) Cii:ncies socials (Barcelona, Cata lunya
pc r comarques, Espanya i els continents);
2) General (llenguatge, oficis, trans port,
fo lklore ... ); 3) La historia a través de
I'Art; 4) Les ciéncics naturals.

Aquest arxiu serveix per trcballar temes a classe, per exemple quan a parvulari
fan el tema deis bolets, deis peixos o de
la casa, agafen gravats del tema i se'ls
pengen a la paret.
- L'arxiu ele folklore consistcix en unes
fitxes sobre les festes populars que més
se celebren a Catalunya i que també es
poden celebrar a l'cscola, esta ordenat seguint els dies de l'any. De cada una de
les festcs hi ha el seu origen (basat en
Joan Amadcs i a ltres folkloristcs) i també
recursos possibles com dítes, can~ons, contes, jocs i costums que poden intcressar
als nens.
- Arxiu de sortides, campamcnts i excursions. Aquí es guarden tots cls escrits,
mapes, fotos ... d'excursions realitzades i
que poden servir per preparar-oc d'aHres.
tres.
- Sovint els nens han de preparar temes deis quals és difícil trabar documentació. Va bé anar guardant articles de revistes que tracten temes monogratics per
a aquests tipus de trebalL
- A la biblioteca es guarden els mapes,
les diapositives, els discos, etc.
- La bibliot ecaria pot ajudar el mestre
a buscar pocmcs, cantes o temes determinats.
- També cxisteix l'arxiu que anomenem
de !libres histories, on es guarden !libres
una mica antics que tenen un valor historie pe! seu contingut i sobretot per Jes
iHustracions.
En la perspectiva d'u n cspai més gran
i definitiu per a instaHar la biblioteca intentarem de realitzar algunes de les coses
que no hem pogut fer fins ara o que, pensant en un nou local, ens fa sentir més
motivats. Així per exemple, el més primordial és que la biblioteca pugui ser un lloc
per anar a llegir i treballar a les hores
d'esbarjo, al migdia o simplement els dies
de pluja; on els ncns agafin llibrcs, revistes ells mateixos i on també cls mestres
puguin treballar en silenci i amb tots els
!libres a l'abast; on s'inici'i els ncns i els
mestres al mancig de les fitxes i fitxers,
etcetera.
1 movent-nos en el terreny de les coses
que encara estan per fer, també ens hem
plantejat la possibilitat que en un futur la
biblioteca cs tigui oberta a altres ncns que
visquin prop de l'escola.
•
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La biblioteca a l'escola
Garb!
Per spectiva Escolar , núm . 22 - f ebrer 1978

La tradició de la biblioteca escolar d'abans de la guerra
En una sala d'uns 60 metres quadrats
es reuneix tot el material de !'escoJa refcren t al llibre. 'ts la biblioteca de l'escola
que e ls nois i noies tenen al seu abast.
Els nens petits (entren a l'escola a ls
quatre anys) van descobrint el valor deis
llibres a través de les visites que fan a
la biblioteca amb la seva mest ra, a través
de les explicacions o lectures que els són
fetes quan clls ho demanen i amb J'aportació personal de diners (un duro setmanal) que fan tots, tant mestres com nens,
que és !'única partida per comprar llibn.:s. Aquesta aportació la recu llen els
nens bibliotecaris de cada classe, que són
els que s'encarreguen de l'ord1·e i de les
relacions amb la biblioteca.
A partir de scgon grau , els bibliotecaris
van a buscar els !libres que s'han de portar a la classe (uns trenta), vigilen la seva
conservació i informen de les demandes
dels nens. E ls !libres són triats segons e ls
intcrcssos i el nivel! deis lectors.
Tenen u n temps diari per llegir i també
ho poden fer en altres estones lliu res.
De quasi tots els llibres fan, a segon nivel!, un dibuix i escriuen aquella part del
text que més e ls ha agradat. A tercer han
de realitzar quatre dib uixos sobre el llibre
am b l'explicació corresponent i com a iniciac ió al resum. 'ts a 4rt. grau quan és fa
¡·ca lment un res um del llibre, ja sense dibuix o només esporadicament. Per ú ltim,
a ls deu anys, se'ls dcmana una extensa redacció com a comentari d'un !libre i és
admirable veure l'evolució deis set als deu
anys en e l tractament d'un mateix autor
en e l difícil camí de la síntesi.

Cada noi té un «llibre d el lector» on
anota, des dds set anys fins que surt, els
llibres que va l!egint a l'escola. El <<!libre
del lector>> esta imprcs especial ment per
J'escola, té un format de foli i les dades
s'hi anoten com en u n ll ibre de comptes a
doble plana. Les dades que hi consten són
aq uestes i en aqucst ordre: a) orelre de
lectura, h) número del registre, e) títol del
ll ibre, d ) autor, e) editorial,/) elata ele préstec, g) da ta de devolució, /t ) que t'ha guiat
a escolli r-Jo:>, i) J'has llegit tot?, j) l'has
en tes?, k) t'ha agradatJ, 1) l'has explicat
de para u la:>, has fet el dibuix?, el resum
o e l comentari?, 11 ) observacions del professor.
A segona etapa el treball ele b ib lioteca
va canalitzat pcls «Senzinaris d e biblioteca», que volen aconseguir un aprofitament
maxim del fet de la lectura i de les possibilitats de trcball que ofercixcn cls llibn:s.
S'orienten cap a dos aspectes: la comprensió i orientació de la lectura, per una banda, i la metodología del trcball amb !libres
per una a ltra. Dins del primer apa rtat collocarícm les «gu íes de lecturtl» i les fitxes.
Per mitja de les guies de lectura es preté n orientar e l noi cap el !li bre, que pot
resultar més interessa nt, en el moment de
l'elecció. No es tracta de lli bres que han
de llegir obligatoriament; la ll ibertat d'escoll ir lectura no q ueda alterada pcr la presencia ele la guia, pero és convenient a judar el ncn a no fixar-se en un tipus de
lectura (cas Hollister), aconsellant-los no
llegir tres llibres d 'un mateix autor i in iciant-los a generes d iversos (biografics, llibres de viatges ... ) per orientar-se entre els
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quals nccessita coneixer uns quants tílols.
Així, en una avaluació, es demana obligatoriament llegir, per exemple, una biografia, pero sense concretar quina.
$'intenta que en la confecció de la guia
hi participio els mateixos nens. Cada tm
d'el ls dóna w1 títol de llibrc sobre aquella
materia que esta tractant. El treball de
comprcnsió del llibre llegit es fa a través
d'uncs fitxes, amb una part tecnica i una
altra per controlar el nivell de comprensió.
La fitxa tccnica demana les dades d'una
cita bibliografica completada amb el nombre de pagines, nombre de capítols, llengua
original, llengua tradui·da, traductor, iHustrador. Pera la comprensió han de respondre amb les dades: definició del llibre,
epoca i !loe de l'acció, personatges principnls, ar~;.rumen t, dificultats trobades; si Ji
ha agradat i perque. Aquestes fitxes, un
cop corrcgides, van a parar al fitxer de la
c lasse, a fi que tinguin una utilitat collectiva.
Quant a la metodología del treball, la
tasca va més orientada de cara als de
8e. de basica. Es pretén que els nois aprenguin a servir-se de la biblioteca i deis
!libres. Es comen~a per explicar l'organització d'una biblioteca (sistema decimal) i
comparar-la amb l'organització de l'escola: visita detallada als fitxers de !'escota,
!libre de registre... Es fan treballs i visites
a la biblioteca del barrí de cada noi, municipals, de la Caixa, Biblioteca de Catalunya .. i d'altres especialitzades. Perque
aprenguin a treballar amb llibres els ensenyem a utilitzar enciclopCdies, diccionaris, histories generals, compendis i a
distingir aquest tipus d'obres de les monografics o deis estudis parcials ..
La recerca de material informatiu i de
consulta, en diaris i revistes (l'estudi de
les parts i seccions), el caire de les publi-

cacions, és feina d'aquesta segona etapa.
D'altra banda, les revistes del moment
estan al seu abast. A la gran sala central
de l'escola i en un ample Jloc de pas es
veuen dos grans prestatges de revistes amb
una grossa fitxa a sota que indica el lloe
de la revista, si és que algú !'esta llegint, i
en aquesta fitxa és on es pot anotar el nom
d'aquest lector, a fi de recuperar-la en eas
de necessitat urgen!. Al mateix lloc hi ha
els diaris del dia.
El llibre és J'instrument i l'eina que tenen els nois i els mestres per als seus treballs: representacions amb titelles, croniques que informen sobre la vida de !'escoJa, explieació de contes (que fan els nens
d'una clase a la seva immediata inferior),
les conferencies ... i tant per a tots aquells
treballs com per a ls estrictament escolars.
(El llibre de text queda redu"it al mínirn
indispensable.)
Els treballs va des de l'aprenentatge de
la lectura, la comprensió, J'aprenentatge
del resum fins a la captació d'idees i el
seu desenvolupament. En definitiva, dóna
aliment a la intelligencia, a la imaginació,
a la creació. La biblioteca és el centre de
l'escola.
Per fer aquest article, a més de parlar
amb els professors ele J'escola Garbí, vam
poder parlar amb els nois en una <<roda de
premsa>>. Els van dcmanar pels llibres que
més els agradaven, per quan i on els agradava llegir i de quin llibre se'n recordaven
més. Van rcspondre com a lectors experts
tot consultan! el seu Jlibre de lector; pero
una noia d'ulls brillants (lO anys només)
va respondre rapidament a la nostra pregunta de: «T'agrada llegir els !libres o t'a.
gradaría més que te'ls llegissin ?» -No,
els vull llegir jo. Si me'ls llegís un altre no
tindria temps de pensar, d'aturar-me quan
vu.ll pensar.. :>>. Cree que aquest és el millor
•
elogi que he sentit de la lectura.
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Tot aquest tr.e ball que exposo es fa amb
nois i noies de 6e. d'EGB i que els anys
anteriors també han tingut biblioteca a
la classe.
A la classe hi ha un prestatge dedicat als
llibres que en diem de lectura individual.
Són llibres de contes : d 'una sola historia
o de di verses, llargs o curts, en catala i e n
castella. Es mira també que n'hi hagi de
tots els estils i temes: classics, actuals
d'humor, d'aventures, fantast ics, histories,
etc. Pero el que és molt important és que
siguin adequats a l'edat, que el noi els
trobi interessants, que tingui desig de llegir i esperi !'hora en que podra fer-ho.
Per aixo es fa una selecció molt acm·ada
deis !libres. L'escola tria i compra els que
Ji semblen adequats i els dis tribueix pels
dife rents cursos. Té en compte tota una
serie de criteris entorn a l'edat, interessos
deis nois, quahtat deis llibres, temes, estils, dificultat de lexic, etc.
Dediquerri dues estones a la setmana a
aquesta activitat, una de tres quarts i una
altra de m itja hora. Si J'horari escolar ho
permetés hi dedicaríem més temps. E ls
nois n'estarien contents, ja que els agrada molt. De totes maneres, si un noi té
molt d 'i nteres pe! !libre que esta llegint i
li queda te mps lliure entre feina i feina,
només cal que vagi al prestatge, agafi el
seu llibre i ap rofiti aquell moment per
llegir.
A !'hora de lectura individual es reparteixen els llibres que cada noi ha triat i
es posen a llegir. El noi té el seu p unt amb
el nom i en acabar la sessió el deixara
posat i Ji scrvira de reserva de llibre, així

ningú escollira el !libre que un altre esta
llcgint. La feina del mestre en aquesta estona consisteix a fer de bibliotecari, o
sigui :
Ajudar a escollir el !libre al noi que no
sap qu in escollir; respondre les p reguntes
q ue fan quan no entenen alguna paraula o
el sentit d'alguna frase i revisar el treball
que fan després d'haver Jlegit cada llibre.
Per fer tota aquesta feina és important
que el mcstre conegui els llibres, sinó tots,
almenys una bona part, o sapiga l'estil del
llibre i les possibles dificultats, tant de
tema com de lexic.
Poder dir a un noi :
- Aquest no el llegeixis que és difícil,
- Aquest t'agradara,
- Aquest és divcrtit,
és molt important i fa que e ls nois ct demanin l'opinió i e ls puguis a judar.
A la mateixa biblioteca tenim dos fitxers.
En un hi ha una fitxa de cada noi i una
fitxa de cada llibre . A l'altra fitxer hi ha
fitxes amb feines per fer.
Ho explicaré més bé:
Quan un noi acaba un !libre, va al fitxer
número 1 i busca la seva fitxa, hi anota el
t ítol del llibre i al costat la valoració que
e l! en fa: fem servir el signe + per dir
que Ji ha agradat, el signe - per si no li
ha agradat i un ? si no Ji ha agradat ni desagrada t.
Després agafa la fi txa del !libre on consta el títol, !'autor .i !'editorial, i alla fa el
mateix signe amb que ha valorat el llibre.
Amb tot aixo es pretén saber els llibres
que llegeix cada noi, tant en quantitat com
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en el tipus que escull i el tipus de llibres
que Ji agraden.
Amb la fitxa del llibre, a la llarga tcnim
els llibres que, en general, no agraden i,
per tant, es poden retirar de la biblioteca
de classe; els que agraden molt, o sigui
que valdra la pena de buscar-ne més de la
matcixa coHecció o de scmblants dificultats ; i els que no saben si agraden o no, i
en aquest cas cal saber que passa amb
aquests, si són difícils de comprensió, o
pcsats, avorrits, passats de moda ... Quan
han fet aquesta feina encara en fan una
altra.
De cada llibre han de fer un treball escrit que sera diferent segons el llibre i
el noi.
Hi ha llibres que tenen una fitxa, que
troben en el fitxer número 2, amb un qüestionari de vuit. a deu preguntes sobre el
llibre. Aql,lests qüestionaris, molts, han estat elaborats pels mateixos nois com a
feina de comprensió després d'haver llegit
un llibre. Amb les respostes que donin ens
adonarem si han interpretat bé el scntit
del tcxt.
Una altra feina consisteix en la valoració
del llibre mitjan~ant la resposta a unes
preguntes d'una altra fitxa, que és adaptable a tots els !libres. Amb aixo veiem si ha
captat l'estil del llibre i les dificultats que
hi ha trobat.
També, de vegades se'ls dcmana que facin una redacció, la dcscripció del protagonista, una crítica de) llibre o un resum.
Així es treballen aspectes basics del llenguatge d'aquest curs.
Si al noi Ji fa molla íHusió i ho ciernana, pot fer també un dibuix. El que cal
és que els treballs siguin variats i s'adaptin
a les necessitats del noi i del !libre.
es importan! que de cada llibre facin
una feina i a més a més quedi constancia
de la lectura en la fitxa del noi i del llibre.
El mestre, en aquesta estona, pot abra~ar el control de tot aixo, pero no pot fer
res més, no té temps per fer llegir individualment ni tampoc de llegir ell algun llibre de la biblioteca de la classe.
Quan a un noi no Ji agrada el llibre que
ha escollit, s'insisteix una mica que continu"i, sobretot si només n'ha llegit poques
pagines i sembla que és un llibre adcquat
per a cll. De vegades s'encallcn en un
capítol , pero, passat aquest, ja hi troben
intercs. Si pcrsisteixen a no voler continuar se'ls deixa canviar, perquc altrament
perdcn les ganes de Jlegir i el te mps.

Pero no han de deixar d'anotar a la fitxa,
tant a la seva com a la del Uibre, que no
l'han acabat. Quan ct trobes amb un noi
que té diferents llibres scnse acabar cal
veure que passa, i igual passa amb un llibre que ningú pol acabar. Caldra llegir-lo i,
si és dolent, retirar-lo, o, si no és adequat
a l'edat, passar-lo a l grau corresponent.
En aquesta estona de lectura individual
és molt important aconseguir un ambient
de silenci i tranquiHitat.
Els !libres de la biblioteca de la classe
normalment només són per llegir a l'escola, a casa no sc'Js emporten. De totes maneres tinc una experiencia positiva entorn
d'aixo.
Va ser el curs passat. Tot el grup de
sise, en assemblca de classe, va demanar
poder-se emportar a casa el llibre que
llegien.
Com que tot el grup estava molt interessat, es va muntar un servei de biblioteca en el qua! dos nois feien de bibliotecaris. Al final de !'hora de lectura individual
rebien els nois que es volien emportar el
llibre a casa, anotaven el títol, J'estat del
llibre, la data i el nom del noi. Aquell noi
es podía endur el llibre amb el compromís
de tornar-lo el proper dia de lectura indidual. Aquest dia el procés era ínvers: el
noi anava a trobar e ls bibliotecaris, cls
ensenyava el llibre i anotaven la data del
retorn. Quan un se'l deixava a casa, no
se'l podía endur cap més dia.
L'experiencia va durar tot el tercer trimestre. Va ser del tot favorable. No es
va perdre cap !libre ni es van fer malbé
més del comptc, i, el que és més important, tots van llegir més que mai.
Pero jo no ho aconsellaria a ningú, si els
nois no hi tenen un gran inten!s i tots, individualment i en grup, no es comprometen a portar-ho a lerme i s'organitzen de
la manera que cls vagi millor. Si no és
així, t'exposes que cls !li bres es perdin, es
(acin malbé, la biblioteca de classe quedi
redu.ida i els nois, a l'estona de lectura individual, no puguin llegir perque s'han deixat el llibre a casa.
Amb lot aqucst trcball de biblioteca de
classe volem aconseguir un millorament
en la lectura, tant mecanica com comprensiva. L'adquis ició d'una capacitat d'aprofundiment en cls textos. Un enriquiment
persona l i a més a més que els nois frueixin amb un ll ibre a les mans.
•
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Sovint es dóna el cas d'un nen que refusa llcgir. No Ji interessa. No hi ha cap
llibre que li plagui fullejar; potser si el
!libre és ple d'iHustracions, com és ara un
«tebeo>> o unes historietes gri:tfiques ...
En el fons del fons no es tracta sinó
d'una temor de no poder superar una dificulta[ instrumental que no s'ha dominat
i que, sobretot pú blicament, mai no es vol
que sigui coneguda.
Em deixeu contar el cas d'un nét meu ?
Quan Ji feia l'obsequi d'un llibre, bé que
l'agra'ia, pero no ho demostrava pas posant-sc a llegir-lo. Almenys a la vista de
la gent de casa no se'l veía llegir. Fullejarlo, encara.
Quan pcr una raó o a ltra es veia forc;:at
a llegir en veu alta mostrava ben c.larament una lectura més aviat trontollant i
deficient, a part d'una comprensió no sempre massa evident i encertada, tot i que
passava a tercer.
Per postres, el seu pare u n dia el féu
llegir mentre gravava la lectura, per després fer-li escoltar com ho feia de malament. Penso que el pare creía que produiria la reacció d'estimular-lo perque s'esforcés a fer-ho millor. De fet -i és ben
natural- l'audició no Ji féu cap gracia i

des d'aleshores evitava que se'J pogués sotmetre novament a la mateixa experiencia,
com també mostrava una cara d'angúnia
si es veía atrapat a una nova audició, com
quan el pare reprod uí la gravació per a
mi. Estímul no se'n produla cap ; ben al
contrari, la posició negativa s'accentuava
més.

E l germa gran, d'un any i mig de diferencia, en canvi es passa el dia - i de vegades hores que serien millor dedicades al
somni- llegint tola mena de llibres : aventures, h istoria, con tes .. . i també ·<<tebeos>>.
Aquest primogenit és un lector tan apassionat que fou inscrit, ja fa temps, en una
biblioteca pública i setrnanalment va a retornar i demanar llibres. Fins s'ha fet mereixedor d'una mena de premi o distinció
amb que !'ha obsequ iar la <<Caixa>> que sosté la biblioteca local. S'empassa els !libres
que és un gust i per unes i altres coses
es vanta de la seva qualitat lectora.
Un dia la mare - que normalment l'acompanya a la bib lioteca- descobreix un
ll ibre per a infants J'autor del qua! és un
celebre escriptor nord-america: William
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Faulkner.' conegut per un tipus de lite- de repensar-oc les idees i les expressions.
Em poso a llegir Icntament, entonant el
ratura forta, dura, amarga a cops, d'un
estil molt en voga entre alguns notables millor que sé i puc, cm deturo per fer
autors coterranis deis anys 20 i 30. Sor- comentaris, qüestiono sobre la bellesa de
presa pe! fet de trobar-lo en una coHecció les imatges i cls camins que obren a la
infantil, que la marca posada al 11om indi- fantasía.
Els dos més petits escolten atentament,
ca que és per a menors de 7 anys, l'agafa,
el fulleja i troba que és un conte que no perden paraula. El gran concedeix que
Faulkner mai no pensil. editar. :e.s un con- ho llegira. Primer, pero, acabara un llibre
te que escriví per a una nena vc'ineta seva d'aventures que ja ha encetat.
Segons scmbla, les aventures són la seva
i l'hi dona tal com era, manuscrit. Fou
aquesta nena que, anys més tard el féu preferencia. Parlant deis temes que hi ha
trobat surten: herois; conceptes antisoeditar.
cials i racistes; bons i dolents que no ho
~s. dones, un escrit insolit. Una narració diferent de tota la producció que ha són de forma absoluta, depen del punt de
fet !'autor. La mare imposa que el llibre vista; justícies reals; i violencia com a
es manllevi entre altres, pero ja a casa el camí que condueix a unes solucions que
noi es ncga a posar-se a llegir un llibre són discutibles i en tot cas recusables.
Pero sobretot ha quedat ciar que el relat
que no és per a xavals deis seus deu anys.
L'avi s'assabenta del que passa i tracta que conté el llibrc -sigui quin sigui el dede convencer que aquell relat bé pot me- senvolupament i dcsenlla9 del relat- mereixer de ser llegit. L'altre nét i també la reix de ser llcgit.
El nét que mai no vol llegir demana si
més menuda de la casa estan allí a la vora
escoltant. S'cnceta un dialeg una mica so- podra «veure•• el conte mentre el gran no
criltic, s'explica que algunes persones l'agafa encara. No parla de «llegir >>. Aquell
grans també semblen disfrutar llegint co- vespre, abans d'anar al Ilit s'ha empassat
ses que no s'han editat a la seva intenció i unes trenta pagines. L'endema matí, que
l'avi fa la proposició d'obrir el llibre i exa- és diumengc, abans de les deu ja s'ha Jlegit
minar el contingut, l'expressió, l'estil, les tot el Jlibre. I així ho fa saber, orgullós
dificultats de lectura. La primera pagina d'una gesta que ni cll sospitava que pogués
no conté res incomprensible. El llenguat- acomplir. I aixo que algun tras !'ha trobat
gc és planer, pero poelic, rítmic, pie d'i- una mica pcsat ... Reflexiona un moment
matges fantasioses que poden diguem-ne es decideix:
paladcjar-se i recrear-se amb cls pensa.
-La setmana vincnt, podría demanar la
ments que poden suggerir; que no cal lle•
gir corrents, ben al contrari, polscr és bo tarja de lector, marc?
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Ajudar a coneixer
i estimar
els !libres
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Aproximació a la interrelació de materies a 2a. Etapa,
amb el llibre com a tema central.
Aques ta experiencia es concreta en una
classe de 7e. curs d'EGB, un grup de 28
nois acostumats a tenir lectura lliure individua 1 des deis primers cursos d'escolarita t. A classe h i ha un prestatge amb llibres
diversos i adequats al seu nivell de lectura. Dos nois són responsables d'aquesta
biblioteca: Reparteixen els llibres, a l'hora
de lectura individual, tenen cura de J'ordre
i conscrvació deis volums, etc. Pero aquest
últim aspecte no acaba de funcionar. Els
agrada de llegir, pero. encara no han adquil"it del tot l'hábit de respectar el material que fan servir. Els dos nois bibliotecaris ho exposen més d'una vegada a
I'assemblea de classes; se'n parla, es prenen acords, el grup estableix normes ...
pero no es veuen resultats positius - els
llibres continuen deteriorant-se de forma
alarmant-, aix6 si no són els mateixos
responsables que abandonen el servei!
No cal dir que el mestre -en aquest cas
jo- no deixa durar massa temps aquesta
situació. Intervé «manu militari» i fa respectar les normcs que la mateixa classe
ha acordat: Adobar, fora d'hores de dasse, el llibre fet malbé, o restitu ir-lo, de la
butxaca particular, per un de nou, segons
els casos; !'escoJa no renovara els llibres
de la classe - «Si no sabeu respectar els
ll ibres, no cal tenir-ne»-, etc. Aquestes
mesures, necessaries, pero cl'accentuat caíre repressiu, mai no acaben de deixar tranquil. Atacaven I'aspecte exterior del pro-

blema, pero no soHucionaven el fons : Estimar el llibre, fins i tot en el seu aspecte
material. A part que creen una situació
de forta tensió difícil de mantenir molt
temps. 1 d'engegar raonaments tampoc no
m'estava, fins i tot deis més suats:
- «El llibre sempre esta disposat a comunicar-nos el seu contingut.»
- «Si es conserva, el llibre pot parlar a
generacions postcriors.»
-«Del mateix llibre se'n poden beneficiar molles persones.>>
- <<Eis !libres són fruit de l'esfor9 de
molla gent.>>
Les meves prediques -com sempre passa amb els sermons- als nois, modificaven molt poc, per no dir gens, la condvcta.
M'hi amoi"nava, n'havíem parlat tots els
mestres del curs sense trobar cap solució
satisfactoria.
Aquesta era la situació quan, a l'hora
del comentari d'actualitat - una estona
que dediquem a comentar notícies del diar i- u n noi va dur un rctall de diari on es
parlava de la commemoració del 500 aniversari de la invenció de la impremta. L'anonim periodista devia coneixer molt bé
el seu ofici. La notícia estava redactada
amb un to didactic extraordinarL Els nois
de la classe s'hi van interessar de seguida
i, engrescats, comen~aren a fer preguntes:
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-Com era aquesta primera impremta?
-A la cantonada de casa, n'hi ha una.
Són de ferro -va fer un.
-¿I com es feia abans de la impremta,
quan volien escampar els escrits?
-Amb manuscrits, ves! -va dir el savi
del grup.
-No; la sen yo reta de Cícncies Socials
va dir no sé que deis pergamins.
-1 on són ara, aquells primers llibres?
Vaig proposar que el primer que calía
era cercar més informació; després en
podríem parlar amb més seguretat. Potser podría ser la feína de llenguatge d'aquella setmana. Tots es varen comprometre a rccollir llibres, revistes, etc., que parlessin del tema. Mentrestant calia no deixar apagar el foc; vaíg rumiar un possible pla i el vaig comunicar als meus companys. D'aquesta conversa va sortir un
projecte més amplí i amb la possibilítat
d'interrelacionar materies. Tothom va estar d'acord a conservar el maxim l'«espontaneYtat »; no es tractava de dibuixar un
programa, sinó de preveure una serie d'activitats que donessin contingut a l'interes
deis nois. Calia deixar-ho córrer tan aviat
com decaigués l'atractiu. Afortunadament,
no va ser així, sinó que ens dona corda
per treballar quasi un trimestre sencer.
El temari que va sortir era:

nítzar en equips de dos a quatre nois,
triats per ells mateixos; cosa no gens facil perque tots volien ajuntar-se amb els
que ja tenien material. Salvada aquesta
dificultat, cada equip va triar un aspecte
del tema i forma de treballar.Jo: Un equip
de dibuixants havia de reproduir alguna
lamina deis !libres que ja teníem o n'inventaria de nous; l'a ltre aniria a la biblioteca de l'cscola; un altre grup partaria
amb el professor d'Arl de BUP (on hi ha
una coHecció de gravats); dos nois van
demanar poder donar una conferencia;
també hi havia el grup encarregat de catalogar i custodiar el material arreplegat, etc.
A part de la feina de llenguatge derivada
de tota aquesta activí tat (llegir en veu alta
per a tola la classe els fragments triats,
revisar i seleccionar coHectivament les redaccions, discutir-les, afinar les frases, cercar títols, fer servir el diccionari, etc.),
aviat vaig poder observar una actitud diferent cap el material que anaven recollint. Els noís que l'havien portat (encara
que fos de la biblioteca de l'escola) vigilaven gelosament cls «seus .. llibres. Almenvs
· '
eren conscicnts del problema!

-La impremta. La seva historia.
Visita a una impremta actual.

- L'escriptura a través del temps.
Recollir material.
- Com es fa un !libre.
Visita a una editorial. Contacte amb
un escriptor.
-El paper.
Visita a una fabrica.
Les malcríes compromeses eren Ciencies
Socials, Expressió Plastica i Llenguatge.
Els nois van acollir forc;a bé la nostra proposta, feta, si fa no Ca, en aqucsts termes :
Treballar el tema a fons amb la coHaboració deis altres professors i persones
de fora de l'escola.
Mentrcstant, els nois ja havien comenc;at
a portar material: Dos !libres que parlaven de la impremta, una revista i un llibre
antic (el noí que el va dur no l'amollava
per res i escrídassava tothom que gosava
tocar-lo. Li havia deixat l'avi i calia anar
alerta!). De primer, la classc es va orga-
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Un noi va dir~nos que el cap de la indústria on treballava el seu pare havia editat
un llibret dedicat a la historia de la impremta i el !libre catal1L Varem decidir escriure-li. Aixo cns va servir per estudiar els
tipus de correspond encia i com redactar
una carta d'aquesta mena.
A mesura que la feina estava enllestida,
cada grup va decidir com havia de presentar-la : Qui va decidir fer una conferencia, qui va composar un mural, qui va fer
un llibre (a Expressió Plastica els havien
ensenyat a enquadern ar), etc. Un cop acabada aquesta primera fase del pla. un matí
varem anar a visitar un taller modern
d'impremt a offset. Previamen t, a Ciencies
Socials, havien preparat un qüestionar i.
Cada noi en tenia una copia on a més deis
aspectes tecnics se Ji feia posar atenció en
els de tipus social i laboral. Les dades recollides en aquesta visita van ser afegides
a la feina que tenia cngegada cadascú.
Mentrestan t, a la classe teníem acumulat una quantitat considerab le de material
divers, aportat pels mateixos nois i alguns
professors : Plomes i tinters de diferents tipus, quaderns de caHigrafia, abecedarís i
«cartillas» de lectura, llibres d'edicions antigues ... fins i tot un manuscrit en perga.
mí autentic. Els quaderns i plomes de caJ.
ligrafia deis nostres no cxcessivam ent Jlu.
nyans anys de Normal deixaven bocabadats els nois (més d'un mestre va sentir-se
envellit de cop aquella sctmana). Amb tot
aquell material varen decidir de muntar
una exposició al vestíbul de l'escola. Orga.
nitzar aquesta exposició va ocupar-nos
unes quantes sessions de treball. A Expressió Plastica varen dissenyar projectes del

muntatge i n'elegiren un; van construir
capses i prestatgeri es, retols, instaHacio ns
electriques , etc.
-Ara només ens cal coneixer algú que
escrigui llibres -vaig dir a la classe-. Podríem convidar un escriptor a veure la
nostra exposició.
-Pío Baroja! -escopete ja en Jordi.
-Apa, nano! Aquest ja és mort!
La persona que convidéssi m havia de
ser autor d'algun deis llibres llegits a clas.
se; que connectés facilment amb un grup
de nois d'aquesta edat i, a més, facilment
localitzable . A classe havíem llegit i comentat «El país de les cent paraules». La
seva autora -Marta Mata- reunía totes
aquelles condicions . Així ho vaig proposar
als nois. Un cop de telefon va ser suficient
per quedar d'acord amb ella. Ens vam de.
dicar a preparar ]'entrevista . Va ser-nos de
molta utilitat elllibre «Quinze són quinze»,
on hi ha una carta d'en Folch i Camarasa
que explica I'ofici d'escriptor . Després de
molles discussion s va sortir un qüestionari llarguíssim , pie de preguntes, sovint
anecdotiqu es, de tot el que interessav a els
nois. Resumint, els aspectes principals
eren:
- ¿Quan de temps es necessita per es.
criure un llibre?
- ÉS important ellloc on viu I'escriptor?
-¿Les histories deis llibres són inventa.
des o reals?
- ¿Com se Ji va acudir escriure aquest
Ilibre?
- Guanya molts diners?
L'entrevist a va ser molt interessant . Els
nois I'esperaven amb molta iHusió, impressionat s de tcnir a classe «una senyora
que escrivia llibres» (després van saber
que també feia altres coses, a més d'escriure); l'astorame nt va arribar a tal punt
que molts van oblidar-se de fer les preguntes que tenien prepararles .
Encara faltava la visita a una editorial,
pero varem pensar que potser no calia exprémer tant el filó; al capdavall ja havíem
vist un taller d'impressió . I ho deixarem
córrer. Ara només calia treballar la materia de que estan fcts els llibres: el paper.
L'organitza ció d'aquest aspecte va anar a
carrec de Ciencies Socials. El tema de la
industriali tzació entrava en el programa de
curs. Per portar-ho a terme, res millor com
visitar el Molí-Musc u paperer de CapeJla.
des (un deis museus més vius i didactics
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sió, hi varcm dedicar dues o tres sessions
a Ciencies Socials i a llenguatge. La feina
en aquesta última materia va centrar-se en
l'aprencntatge d'una redacció-informe sobre un procés industrial (l'ordre en la redacció, afinar e ls verbs i vocabulari tccnic,
l'objectivitat, etc.). Tota la feina feta va
enriquir l'cxposició que tenien montada.
Per fi, i com a cloenda de tot aquell ci._
1
cle que va tcnir-nos entretinguts vora un
trimestre, varcm preparar la representació de «El país de les ccnt paraules», amb
les mil i una possibiJitats educatives dcrivades d'una activitat d'aquest tipus.
Per a nosaltres el balan<; de )'experien.
cia va ser for<;a positiu. Tampoc, pero, voldría acabar l'article amb un «Vam ser fe-~
~
li<;os i menj arcm anissos». Aquesta llarga
¡:tif;i::.:q
activitat va suposar una bona empenta pcr
ajudar a estimar els ll ibres, no hi ha dubte.
lllftl..
Pero a l nostre ofici tampoc no es produeilmllll'nll
xen miracles, ni tcnim la píndola magica
que guareixi tots els mals. Els nois van millorar )'actitud cnvers el material -i d'aixo es tractava. Van trcballar amb entusiasme tota una pila de coses que e ls interessavcn, pero tampoc es va obrar un
canvi radical, com si es tractés de nois
difercnts, noús. És a dir, es tracta d'una
que tenim al País), escaient no solamcnt experiencia més entre les moltes que e nper vcurc la fabricació artesanal del paper geguem els mcstres. Els manuals de Pesinó pcr cntendre el significat del canvi dagogía diucn: «Els habits educatius s'han
que va generar la Revolució Industrial. d'adquir ir al scu moment i cal posar esL'excursió també ens va servir per conci- for<; a aconseguir-ho». D'acord !, pero tam.
xer la zona industrial del riu Anoia. A bé cal donar tcmps al tcmps i no cstalviar
•
aquc!>t tema, a més del día sencer d'excur- jornals.

-

/

••

'

..

............

BIBLIOGRAFIA
ELEMENTAL
SOBRE BIBLIOTEQUES
ESCOLARS
Concepció CARRERAS
Teresa ROVIRA

1.

BIBLIOTEOUES ESCOLARS.
HISTO RIA 1 EST AT ACTUAL

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Comiss ió de Cultura
Biblioteques escolars ci rculants.
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1921.
Fascicle publicat per la Comissió de Cultura
de I'Ajuntament de Barcelona per tal d'infor·
mar sobre les Biblioteques escolars circu/ants
que havia organitzat. Dóna la /lista deis /libres
que les componien. Reproduit, en part, al
/libre d'Aurora Diaz-Piaja sobre biblioteques
escolars. No figura en la bibliografía d'E/isabeth Hernández. Té únicament un valor historie.

ELLIS, Alee
Library services f or young people in England
and Wales. 1830-1970 by ...
Oxford, Pergamon Press, 1971. 198 p.
(lnternational Series of Monographs in Library lnformation Science, 13.)
Historia de les Biblioteques infantils i escolars a Anglaterra i País de GaHes des deis
orígens, en la primera meitat del segle XI X,
fins a J'any 1970.

Dóna una bibliografía histórica sobre les biblioteques escolars a Barcelona. Descriu algunes biblioteques d'esco/es actua/s i fa una
breu história d'aquest tipus de bib/ioteques a
I'Estat espanyol.

JANDO, Jean-Marie i Jean-Noel Soumy
Apeu;us sur la lecture chez les jeunes de 14-16
ans scolarisés en C.E.S. et C.E.T. en milieu
rural et semi-ru ra l. Note de synthése pour le
Diplóme Supérieur de Bibliothécaire.
•Lecture et Bibliothéque•. X, 1976. n. 39-40,
juillet-décembre. p. 13-56.
Pot ésser útil com a model per estab/ir una
enquesta sobre les Jectures deis escolars, sobre la metodología a seguir. la manera d'utilitzar les dades estadistiques, etc.

MATA, Marta
La Biblioteca en la educación.
(Tesis de Llicenciatura de Pedagogía presentada a la Universitat de Barcelona l'any 1957.)
En el moment en qué va ésser escrita aques·
ta tesis va donar un punt de vista nou sobre
el tema, ja que poques escales posseien biblioteca.
Pero, a /'any 1977, tant per la bibliografía com
per /'orientació bibliotecaria, queda depassada.

HERNÁNDEZ, Elisabeth
Las biblíot ecas escolares en Barcelona.
(Memoria de fí de carrera a I'Escola de Bibliologia de Barcelona. Curs 1975-1976. Inédita.)

PI, Rosa
Les Biblioteques de les Escoles d'Ensenyanc;:a
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General Basica a Sabadell.
(Memoria de fi de carrera a I'Escola de Blbliología de Barcelona. Curs 1976-1977. lnedita.)
Estudi complet sobre /es bib/ioteques -o so·
bre els /libres- que hi ha a /es esco/es de
Sabade/1.

2.

ORGANITZACió
D'UNA BIBLIOTECA ESCOLAR

DfAZ·PLAJA, Aurora
La Biblioteca a I'Escola.
Premi •Antoni Balmanya, 1969•. Proleg de
Marta Mata.
Barcelona, Editorial Nova Terra. 1970. 327 p.
(CoBecció Nadal, 26.)
El treba/1 més important sobre bib/ioteques
escolars pub/icat fins ara en cata/a. Presenta,
pero, alguns punts discutibles:
1) Aconsella el cataleg diccionari -és a dir,
el que ordena en un mateix ordre alfabetic
les fitxes d'autors, tito/s i materias- quan
/'ús ha demostrat que resulta més ciar de
separar el cataleg d'autors i de tito/s del de
materies.
2) Recomana d'escriure e/s encapr;alaments
de matéries en tinta com es fa amb e/s d'au·
tor i tito/ sense tenir en compte que és pos·
sib/e un canvi de criteri en /'elecció d'un en·
capr;alament de materia i que, per aixo. es fa
normalment en 1/apis.
D'altra banda, la bibliografía professional és
abundant, pero no triada. La del fons de la
Blblíoteca caldria completar·fa. ja que el /libre
és publicat /'any 1969 i, a més. ampliar la
part de /libres de coneixements.

OfAZ-PLAJA, Aurora

en ·Cuadernos de Pedagogía•, Año 111, 1977,
diciembre. n.' 36. pp. 54-56.
Básicament tracta de les biblioteques des del
punt de vista tecnic. ÉS un bon article, pero
potser a una persona no familiaritzada amb
biblioteques la desorientará. ja que no queda
ciar si recomana o desaconse//a la c/assificació decimal.
Cree que no es pot recomanar /'ordenació de
cap biblioteca escolar seguint un •ordre artificial• (suggeriment 11) ni tampoc per mi,tjá de
·fitxes grafiques• (suggeriment 111).

LÉRICHE. Mathilde i Georges Prévot
Bibliotheques scolaires, Bibliotheques d'en·
fants.
París. Editions Bourrelier, 1950.
Malgrat que té més de vint·í·cinc anys, con·
tinua essent el millar /libre que s'ha pub/icat
sobre el tema.

LITTON, Gaston
Bibliotecas escolares.
Buenos Aires. Bowker ed., 1974.
(Breviarios del bibliotecario, 16.)
Dóna idees genera/s sobre les bib/ioteques
esco/ars, pero no creiem que solucioni cap
deis problemas que es poden plantejar a
aquel/ que organitzi una biblioteca d 'escola.

RUBIO , Jordi
Catalogación y ordenación de Bibliotecas.
Instrucciones elementales.
Barcelona, Editorial Wa-L-imp, 1946.

Com es forma i com funciona una Biblioteca.
Biblioteques Populars . Biblioteques Particulars.
Proleg de Jordi Rubió.
Barcelona, Editorial Barcino. 1969. 159 .p.

Llibre completament exhaurit que es troba únicament a les biblioteques. És encara una obra
útil, clara i completa.

No tracta especialment de les biblioteques escolars, pero és útil per a muntar i organitzar
qualsevol tipus de petita biblioteca.

RUBIO. Jordi

OfAZ-PLAJA. Aurora

Classificació Decimal.
Adapta cló per a les biblioteques catalanes.
3a. ed.
Barcelona. Editorial Teide , 1976, XXIII. 236 p.

Cómo se organiza una biblioteca escolar,

No és una obra específica per a biblioteques

escolars, pero és indispensable per a l'organització de qualsevol biblioteca.

condicions en que es desenvolupa la Bibliateca. l'enginy, la vocació i /'esforr; obtenen resultats molt positius.

VENTURA, Núria

4.
La Biblioteca escolar
·El Guix». Revista de Pedagogía activa, 1977.
n. 1-4.
A cada artic/e s'estudia un aspecte tecnic de
la biblioteca escolar: organització, préstec. catalogació ... Són trebal/s molt c/ars i eminentment practics.

3.

EXPERIENCIES EN ALGUNES
BIBLIOTEOUES

FONOLL, Montserrat
Experiencia B,
en ·Cuadernos de Pedagogía• , Año 111, 1977,
diciembre, n. 36, pp. 60-62 .
El libro en la escuela
S'hi analitza la biblioteca escolar com a centre
de treba/1 d'una escota activa. Els professors
i mestres podran trabar en aquest artic/e material abundant per a fer treballar els alumnes en tant que lectors .

LISSóN , Assumpció
Experiencia A,
en ·Cuadernos de Pedagogía .. , Año 111. 1977,
diciembre, n. 36, pp. 57-59.
El libro en la escuela
Parla de les biblioteques escolars com a instruments de treba/1, de la seva organitzacíó
general i de la manera de treure'n el millar
partit possible. Un bon artic/e.

VALERI , Eu lalia
Experiencia C,
en ·Cuadernos de Pedagogía•, Año 111, 1977,
diciembre, n. 36, pp. 63-64.
El libro en la escuela
ts el punt de vista d'una bibliotecaria que treballa en una escota de barrí amb malta immigració. És interessant veure com. malgrat el
curt pressupost de que disposa i ·les males

BIBLIOGRAFIES
1 LLISTES DE LLIBRES

6MNIUM CULTURAL.
Delegació d'Ensenyament Catala

Guia de material per a l'ensenyament
lectura infantil i juvenil. 1976-1977.
Barcelona, ómnium Cultural, 1977. 16 p.

la

Llista de /libres en cata/a que apareix dues
vegades /'any. Els /libres són agrupats en tres
seccions: /libres de treba/1, /libres d'esplai i
/libres per a/s mestres. Pretén d'oferir la majar part del material existent sense tractar
d'emetre cap judici de valor.

REYNES, Núria
Bibliografía basica per una Biblioteca infantil
i d'adolescents,
(Memoria de fi de carrera a I'Escola de Biblialogia de Barcelona. Curs 1975-1976. Inédita.)
Treba/1 molt útil per a la formació del fans
d'una Biblioteca infantil i escolar. Dóna, primer, una visió general de /es obres i coHeccions més importants, agrupades segons /'ordre de la Classificació Decimal Universal i, a
continuació, una bibliografía completa deis /libres que creu que poden constituir el fans
d'una biblioteca per a nois i noies.

• ROSA SENSAT ...
Seminari de Bibliografía Infantil
Ouins llibres han de llegir els nens?
Barcelona, Publicacions de Rosa Sensat, 1977.
181 p.
Selecció de /libres infantils agrupats segons
l'edat deis lectors a/s quals van adrer;ats, i
dins de l'edat per matéries. Ben triats pe/ Seminari de Bibliografía infantil dirigit per Assumpció Lissón, Marta Mata i Eulalia Valerí.
Éls ·títols deis míllors /libres són escrits en
/letra majúscula. Doble edició en cata/a i castella. Molt útil per a la formació d'un fans de
Biblioteca Escolar.
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APL I

Tacks
autoadhesius
per les dues cares

Pera treballs manuals, pera enganxar tota
mena de papers, cartrons, cromos, postals,
fotografíes, ... d'una manera neta i facil.
De venda a la vostra papereria habitual.

És un producte

CAPOSA I

M'atrau i em preocupa alhora parlar del treball
que fem a l'escola Andersen de Vic 2 la classe de Dínamíca. Em preocupa sobretot el fet
de presentar una fe ina tora de context, sense
poder donar les coordenadas que centren i
expliquen l'evolució d'aquests treballs, el perqué som on som i el perque dema ja treballarem d'una altra manera. Si més no, tingueu-ho present si s'escaígués que llegíssiu
aquestes pagines. la Oinamica és (i no la
veig d'altra manera) una materia viva, ·dínamica•. ditícilment traslladable al paper í sobretot, com en aquest cas, difícilment •resumible•.
Un cop excusat, intentaré donar unes bases
molt generals sobre els punts de partida que
avui fern servir. Remarco aquest •avui•. perqué cree que és imprescindible tenir present
la inutilitat i fins i tot el greu error que pot
representar intentar fixar una materia que ja
acceptem de donar-Ji un nom de mobilítat per
una banda i per l'altra una materia on el mestre no hí té cap mena de paper actíu.
la classe (per dir-ho d'alguna manera) de
Dinamica la tan els nens. Ells escullen que
volen ter, com. amb quínes fínalitats. quan
comen¡;aran i quan acabaran els treballs. El
mestre és alla i fa un paper d'observador acceptat pels nens, que saben que en un mo-

ment determinat li poden demanar una c.erta
ajuda tecnica. M'agrada de dir que el mestre
és a la classe, mira i. .. apren.
Caldria fer un parentesi per aclarir que em
referiré sobretot a nois de 2a. Etapa. A Parvulari i a comencaments de 1a. Etapa aquesta
posició del mestre no és ben bé igual, pero
deixarem per un altre moment l'explicació de
quin pot ser el seu lloc dins la classe.
Entenc l'expressió com a finalitat d'una acció
que tendeix a la comunicació.
En el cas de I'Expressió Oinamica. aquesta
acció, aquesta activitat, la veig potser més
amplia del que en realitat abastaría. Caldria
que les necessitats d'expressió deis noís tossin ateses particularment a tots nivells í en
cada una de les materíes. Vull dir que no és
el mateix fer mim que ter música, ni ter dan¡;a que ter gimnastica (la gímnastíca-jazz, que
considero ben important, no és dansa perqué la comunicació és només estética). Caldría, dones. que cadascuna d'aquestes materíes (i els titelles i el cinema i els audiovisuals i les ombres xineses i. .. ) es pogués
ajuntar amb les que li són més prbximes a fi
de crear unes materies de Plastica, Música,
Dinamica, Gimnastica. i les que calgués. !Os
un fet que aquestes materies no hí són i que
normalment agrupem tots aquests mitjans ex-
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pressius tan diversos i particulars en grups
tan genl!lrlcs com •Piastica•, •Dinilmica• 1
potser flns i tot en algunes escoles ·Música•.
Com que les coses estan aixi. la Dinamica
ha de carregar amb tot el que d'una o altra
manera necessiti de l'expressió física o amb
el cos o mitjan<;:ant el cos.
Sigui com sigui, la finalitat de cadascuna
d'aquestes materias l'entenc només com a
comunicació (o segons com ho enfoquem • in·
tent• de comunicacló). La comunlcacló la desitjo total o el milxim possible. Una part de
comunlcacló la considero aixo: .parcial•, o
sigui borda. Per exemple. no estic d'acord
amb treballar amb nois i noies •COm es mouen
les fu lles bressolades pel vent suau de la
tarda• perque ho trobo una niciesa; tampoc
no m'agrada de fer •Shows• on els nois s'ho
passen bé i riuen i salten depenent sempr.e
de si surt bé o no surt bé. No cito aquests
exemples perque si. sinó tenlnt present uns
estils o treballs que han circulat pel país darrerament. Cree que podem demanar: •l'es·
tetica en funció de que?· i •La gresca per
explicar que?•.
Plantejo. dones. les classes de Olnilmica de
cara a propulsar els nois i noies a trobar les
seves posslbilitats expressives 1 intentar que
estiguin en condicions d'utilitzar les que ere.
guin més adients per a comunicar-se amb els
altres. Aquesta comunicació l'exlgeixo seríosa i no banal.
1 ara, deu ser quan ve la pregunta: ·1 dones,
com ho fas?•. 1 ara també, torno al comen<;:ament: •No em velg en cor d'explicar-ho en
poques pagines • .
Intentaré mostrar el procés d'un treball concret que varem fer a finals del curs passat
amb nois i noies de 7e.
Aquest treóall ens va ocupar quatre mesos.
N'havíem acabat un altre que ens va portar
si fa no fa el mateix temps. Em van dir que
ara volien provar d'expressar-se amb dansa.
Jo hi vaig estar d'acord de seguida, sobretot
tenin t molt present que no entenc la dansa
a un nivel! perfeccionista sinó a un nivel!
d'expressió conjunt de música i moviment.
Cree que els ballarins i bailarines es formen
en escoles especialitzades de dansa i consi·
dero que a la nostra escola tothom ha de poder dansar sense que calgui haver passat per
cursos especialitzats . A un altre nivell m'estimo més una dansa que cre'in els nois que
no pas un tipus de dansa popular que neces·
sita d'unes aptituds més o menys basiques
(i j a sé que aixo ho podríem matisar molt.
pero acceptem-ne el principi).

En comenc;ar qualsevol t reball. hi ha unes
preguntes que faig ínevitablement: ¿Que voleu comunicar? Digueu , ¿per que us voleu ser·
vir de les danses? ¿Com creieu que podem
comenc;ar?. etc. Cree que cal ser molt rigorós
en el planteig, ja que considero que és la
base d'un treball ben fet. Després, quan l'esquelet esta muntat. és quan obro les portes
a la creativitat sense limitacions. a la improvisació o. si voleu. a aixo que a vegades sona
pedant: la •geniali tat ...
Tots varen escríure guions sobre temes que
els eren vigents en aquells moments. Tothom
va proposar el seu i el va defensar o va re.
nunciar-hi davant un altre que consideraven
mil lor. Ens vam decidir per un somni que era
alhora una reflexió sobre la mort.
Breument, •l'argument• seria aquest: • Un
home mor i va a parar a un espai on herbes
estranyes i personatges misteriosos 1i fa por
i acaben per destruir-lo novament. Aquesta
destrucció (que no és rea l) continua quan
!'obliguen a passar unes proves a fi de poder
arribar a un altre estadi. Passa les proves i
pot assistir a una mena de ball protagonitzat
per homes d'un matelx color, a la meitat del
ball homes d'un color diferent apareixen i
desplacen els primers tot convidant-los a ba·
llar. Bailen junts i decideixen reconciliar-se
amb els primers; ho fan i celebren una mena
de festa . Les desventures de l'home no s'han
acabat perque quan tots estan molt bé, els
personatges deis dos colors s'ajunten en una
anella i comencen una dansa diferent sense
deixar que l'home hl tingui accés. L'home
queda aterra atuH. Una maquina-mons tre l'empaita i l'engoleix deixant-ne només les restes
de les seves sabates. Un personatge de cada
color entra al lloc i molt tendrament prenen
les sabates i se'n van•.
Voldri a només insinuar unes possibilitats d'a.
nalisi d'aquest argument partint de les nostres posicions de mestres. Els temes principals que hi apareixen són: la mort. l'eternitat,
la dificuiÚ1t de comprensió, l'amistat. la crueltat. la por ... temes alguns deis quals considerem poc aptes per treballar amb nens. Va
ser el meu primer pensament: ·Com ho faré,
ara. Aixo és massa truculent•. 1 en canvi als
nois els agradava.
No justificaré ara si vaig fer-ho bé o no , pero
se'm va ocórrer que si ells plantejaven el
tema, era que el vivlen d'a/guna forma i vaig
creure en la possibilitat catilrtica de la repre·
sentació. Em vaig posar al seu costat i ho
vilrem tirar endavant. Conec molt bé qui ho
va proposar i cree que entenc per que ho
va proposar.

No em vaig estalviar unes breus discussions
sobre el tema, a ti de veure tins a quin punt
podía resultar morbós o alliberador. En veure
que aquest problema no es presentava, ja
que ells no interpretaven tot el que a mi em
suggeria, varem comenr;;ar a muntar les
danses.
L'argument va quedar seccionat en sis moments: • Les herbes •. • La primera destrucció·. •Les proves•, •1a. part del ball•, •2a.
part del ball .. i • La maquina"·
Calia trobar unes músiques que d'una o altra
forma ens ajudessin a crear els climes que
voliem donar. Vam aconseguir de posar-nos
d'acord amb les músiques que Pierre Henry
va preparar per a Bejart en l 'espectacle • Mis·
sa per als temps presents•. Ens va caldre
ategir-hi dues músiques més del mateix Henry tretes del ballet • La reina verda•.
1... vam comenr;;ar a treballar: primer moviments, després ritmes, després correlacions
de ritmes, després vestits i ambientació i
aqui si que la imaginació anava sempre al
capdamunt. (Vull aclarir que la imaginació i
les possibilitats deis nois d'aquesta edat
sempre m 'han sorpres totalment.)
Un cop acabat, a l'escola sempre hem seguit
una mena de ritual curiós. Els nois em diuen:
·Ens sembla que ja esta . El proper dia ho
tarem per tu i ens diras si ho podem presentar davant l'escola•. Ho tan. en parlen i si cree
que reuneix unes condicions mínimes (que
a vegades no he cregut que les tenia) ho
presentem davant l'escola. Si l'escola ho creu
convenient. l'espectacle es proposa per ser
presentar als pares .
Evidentment, aquesta presentació no es .. mun-

ta• en pla espectacular. sinó que tenim ciar
que cal que siguin els pares els qui s'interessin per un treball més que s'ha tet a l'escola.
Ens limitem a notificar que un día determinar
a una hora determinada, una classe presentara un espectacle. L'assistencia de pares és
sempre limitada i cree que és una !lastima pel
que es perden els pares i, segurament, pel
treball deis nois, que es podría veure més
promocionar de cara a !'exterior. De fet, a ells
aixo els preocupa relativament j a que saben
que representar davant els pares vol dir que
el seu treball ha estat important i aquesta és
la maxima posslbilitat de la representació
•portes entora•. Hem pensat moltes vegades
la possibilitat de fer intercanvis de treballs
amb d'altres escoles. pero no ho hem portat
mai a la practica. potser més que res per por
de les reaccions que podriem trobar. ~s un
punt que ens caldra tornar a replantejar.
1 bé, fins aquí he intentat de donar quatre
idees sobre com intueixo que pot funcionar
aquest tipus de treball. Suposo que a la practi ca us agradaría més. Veniu per Vic i en
parlarem.
M'he adonat, en rellegi r-ho. que hi ha pilots
de coses de les quals hauri a estat in teressant
de parlar que me les he deixades, com ara:
fins quin nivell, en la practica concreta. participo en els treballs, quines altres tecniques
hem aplicat, quin cami segueixen els nois fins
arribar a poder-se •explicar• lliurement... Caldra deixar-ho per a una altra vegada.
Joan ANGUERA
Mestre de Dinamica a I'Escola Andersen
i a I'Escola Un iversitaria Salmes de Vic
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Moltes vegades hem dit que el paper de la
historia en l'ensenyament basic ha de ser el
de donar als alumnes elements per entendre
i interpretar la realitat present. Ara bé, peques vegades hem reeixit plenament en aquesta tasca. 1 és, precisament, a Se. d'EGB on els
resultats són més minsos, tot i que és en
aquest curs on els alumnes poden arribar a
fer treballs amb un cert grau d'abstracció i
on, a més, la programació ens permet traballar els temes histories més recents. En definitiva, els aspectes fonamentals per enten·
dre el món d'avui.
Pero, capficats excessivament amb la programació oficial, que dóna als estudis histories
una dimensió cronologica i que els fa comenc;:ar a 6e. pels fets més allunyats de la nostra
realitat, els alumnes arriben a Se. amb uns
buits considerables, buits que es tenen mol·
tes vegades pel fet de comen<;ar, també, en
aquest curs la casa per la teulada.
Per tot aixo, i en la línia d'una revisió més en
profunditat de la programació global de les
Ciencies Socials a la segona etapa. hem comenc;:at ja un intent de programació nova, que
estem treballant paraHelament al Seminari de
Se. de C.S. de ·Rosa Sensat• i a l'escola
estatal •Joaquima Pla Farreras•. de Sant Cugat en collaboració amb els alumnes de
C.S. deis tres cursos de 3r. (tarda) de I'Escola Normal de Sant Cugat.

A)

¿PER QUE HEM ESCOLLIT
EL TEMA DE LA DEMOGRAFIA?

En primer lloc, perqué ens permet partir de
la realitat immediata deis alumnes -realitat
que hem de coneixer i analitzar
i a partir
de la qual podem iniciar l'estudi historie de
les causes que la configuren. Causes que ultrapassen a bastament l'estudi demogratic i
inicien els neis i noies en temes més específicament economics, socials, etc.
L'estudi de l'evolució demografica d'una so-

cietat possibilita, per tant, la descoberta de
les interrelacions que juguen en una determinada situació i també l'analisi de cada un
deis factors per separat, destriant-los del
conjunt. Fa possible també la formació del
conjunt a partir de cada un d'aquests factors.
la qual cosa significa una primera aproximació a l'aplicació del metode d'analisi historica.
Concretament, cns proposem que els alumnes puguin entendre les causes del creixement de la població durant els segles XIX i XX,
i els seus mecanismes fonamentals, així com
el marc histOrfC que permet aquest creixement. En el nostre cas, la industrialització
les conseqüencies que se'n deriven.

B)

CONCEPTES

A partir del seu entorn personal (familia) 1
social (barrí, poble o ciutat) hauríem d'estudiar !'estructura de la població i la seva
dinamica, és a dir, el creixement vegetatiu
-natalitat, mortalitat-, les migracions i les
causes i consequencies del fenomen migratori , la distribució de la població activa per
sectors, etc. i els factors que intervenen en
el creixement o disminució del conjunt: la
situació economica general i els recursos alimentaris, la politica demografica (control de
natalitat o incentius a la procreació) , els condicionants histories f les tradicions o costums. els aspectes higienico-sanitaris, el desenvolupament científlc i també la incidencia
de la població en el terreny urbanístic, etc.
Tot aixo establint unes pautes de comparació
en el temps a partir d'uns criteris cronologics
útils i facilment identificables pels alumnes.
De la mateixa manera cal, també. assenyalar
uns criteris previs per ampliar el marc espacial i comparar constantment situacions diferents en un mateix moment historie.
En concret, en l'analisi demografica s'hauria
de tenir en compte:

D E
Població
absoluta/
relativa
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LA

Població activa/
no activa
(sectors d'activitat)

Divisió per sexes

Població per edats
(Piramide)

DINAMICA

DE

LA

Població ruraljurbana
(Per la grandaria deis
agrupaments)

POBLACiú~

l

Natalitat-mortalitat

lmmigració-emigració

FACTORS QUE INTERVENEN
EN L'EVOLUCiú
DE LA POBLACiú:

C)

Política demografica de I'Estat.
Situació econbmica i sistema econbmic .
Recursos alimentaris .
Condicionan ts histories, ideolbgics, culturals , etc. (guerres,
malalti es, alta natalitat, etc.).
. Aspectes higiemico-sanitaris.
. Nivell científic i tecnic .
. Condicions socials de l 'entorn (equipaments urbans, serveis
co l~ectius , etc.).

·
.
.
.

ESQUEMA DE TREBALL

El creixement de la població d'un determinat
poble o ciutat - com el cas de Sant Cugatpot ésser degut a l'augment vegetatiu; és a
dir, el saldo positiu entre natalitat i mortalitat. Ara bé, en la majoria deis casos deis
nuclis industrials, el creixement exorbitant de
població és conseqüencia d'una torta immigració. Tota la massa de població que abandona el camp i arriba a les ciutats industrials
a buscar-hi feina i millors salaris. En el cas
de Sant Cugat es constata !'existencia de
castellanoparlants i un creixement desmesurat en els últims anys. Es tractaria de comprovar aquest creixement, dins el context de
l'evolució demografica deis últims cents anys;
analitzar les causes d'aquest creixement i
comparar-ha amb Catalunya. Espanya i zones
amb situació sbcio-econbmica diferent.

SANT CUGAT

VALLES OCCIDENTAL

Com a aspectes importants a analitzar hi
hauri a:
. La importancia deis corrents migratoris en
la població deis pa"ísos industrials, en els
canvis de la població activa per sectors i
en el pes específic de la població urbana
enfront de la població rura l de les zones
despoblades.
. La incidencia d'aquest factor en pa·isos amb
desenvolupament económic no homogeni,
amb industriali tzació tardana i amb pols industri als molt concentrats (com és el cas
espanyol).
· Les conseqüéncies de t ipus demografic, econbmic i social que provoca aquest fet en
les diferents poblacions.
Com a ampliació de l'estudi demografic, en
un marc més general, es podría estudiar el

CATALUNYA/ESPANYA

ZONES
EMIGRATORIES

La població avui (1970-75).

La població en el primer ten;; del segle XX.

La població durant el franquisme.

L'evolució de la població en el segle XIX.
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creixement de les ciutats i les conseqüencies urbanístiques i socials -des de l'optica
de la població- i tenint en compte les va.
ri ables següents: si existelx planificació ra·
cional demografica i urbanística o no i el sistema economic dominant.
En aquest sentit es podría agafar Barcelona,
una ciutat industrial de l'area capitalista amb
una certa racionalitat urbanística i una ciutat
industrial del are a socialista.
.

D)

RECURSOS DIDACTICS

Es pot iniciar el tema de moltes maneres. En
tot cas, una de les maneres que els mestres
tenim més a l'abast és la utilització de les
enquestes. En aquest cas es tractaria d'una
enquesta a tata la classe. on hi haurien de
sortir com a mínim, les següents dades:
. Any i lloc de naixement deis alumnes, deis
seus pares 1 avis.
· Feina deis pares i deis avis.
Aquesta enquesta l'haurien d'elaborar els mateixos alumnes. previa discussió sobre els
perqu é de la importancia del nombre de persones en qualsevol societat (a ser possible
convindria la introducció. per part deis professors, d'elements de reflexió i analisi propers als nois. Com per exemple: el nombre
d'alumne per classe, el nombre d'escoles d'un
poble o barrí, de metges, l'any en .qué comencena treballar. l'any que van a la •mil i•, etc.).
Un cop feta l'enquesta i passada als pares i
avis, s'han d'analitzar els resultats. En aquest
moment el mestre ha de tenir molt ciar cap
a on vol anar i quins resultats interessa utilitzar per tal d'avanc;ar. En prlncipi, i seguint
les pautes marcades més amunt. és obvi que
recollirem tres moments diferents pel que fa
als naixements. A partir d'aquestes dades es
pot suscitar !'interés per conéixer el conjunt
de la població del lloc estudiat en els respectius anys, especialment en el moment del nai.
xement deis nostres alumnes .
Aquestes dades, que es poden trabar a I'A·
juntament, permeten la realització d'una grafica lineal. en la qual es reflecteix l'evolució
de la població. 1 plantegen la primera pregunta que han de resoldre els alumnes: per
que ha crescut o no ha crescut la població

del nostre poble. Cal veure quines hipotesis
hem de comprovar: per que hi ha hagut més
naixements que morts; per qué hi ha hagut
més morts que naixements; per que ha vingut
gent de fora; per que se n'ha anat gent a fora ... En els dos primers casos pode m buscar
una altra vegada informació a I'Ajuntament o
a la parroquia -donem per fet que la majar
part de la població utilitza els serveis religio·
sos tant en el naixement com en les defun·
cions-; en els dos darrers. a més de la informació que pugui donar I'Ajuntament cal
utilitzar els resultats de l'enquesta: el lloc
de naixement deis alumnes, deis pares i deis
avis.
En el cas que es doni una mobilitat entre
avis, pares i fill s - cosa probable en molts
indrets de Catalunya, especialment en les zones industrials i que hem pogut constatar en
el cas de Sant Cugat- cal situar en el mapa
el lloc de naixement de cada un d'ells i comparar-ha amb el lloc de procedencia del conjunt d'habitants del poble. segons dades que
també ens pot .facilitar I'Ajuntament, i de la
regió. Es tractaria ara de saber el perqué del
desplac;ament de la població, és a dir les causes de les migracions i els seus mecanis·
mes. Podem utilitzar de nou les dades de l'enquesta: el treball deis avis i deis pares. L'estudi de la població activa en aquests dos moments permet conéixer l'evolució deis sectors
de producció.
A partir d'aquí s'han d'estudiar les característiques socio-economiques d'algunes d'aquelles zones que tenen un saldo migratori ne.
gatiu i de les que el tenen positiu (aixo es
pot fer no només entre regions geografiques
prou conegudes - ex.: Catalunya i Andalusia-, sino també entre comarques d'una mateixa regió) . Es pot ten ir en compte per al
primer cas. l'analisi de la situació de l'agri·
cul tura -seca/regadiu. tipus de conreus . me.
canització del camp, etc.-, el problema de
la propietat de la terra i el seu origen historie.
el grau d'industrialització, el comerc; i les comunicacions, la renda per capita, etc. En el
segon cas podem posar l'accent en l'analisi
de la situació socio-economica i a més a més
en les conseqüEmcies de la immigració, és a
dir en l'estudi de la infraestructura, deis serveis. etc. Per la qual cosa podem utilitzar a
bastament la premsa i el treball fet per les
associacions de veTns en els darrers anys.
En el prim er cas és recornana ble un pctit
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t reball d'investigació sobre dues o tres regions determinades. fet per diversos equips,
amb unes pautes comuns marcades pel conjunt de la classe i pel .mestre, que a més a
més els pot donar alguna documentació al
seu abast (articles de premsa, lectura d'una
part d'un !libre, etc.).
És útil, per rea l itzar aquest estudi, el fulletó
publicat pel Congrés de Cultura Catalana ula
immigració í l'autonomiau, centrat en l'estudi
de la immigració a Catalunya i els desequilibris reg ionals. Previa a l'utilització d'aquest
fu lletó cal explicar, encara que sigui breument,
el que és i el que ha estat !'autonomía. També, i per motivar aquest estudi , es pot recórrer a les lletres de determinades can<;ons que
tenen com a tema algun deis problemes derivats del fenomen migratori.
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Per fi podem analitzar el lligam entre el nombre d'habitants del poble o barrí objecte del
nostre estudi i les seves necessitats més
immediates. comparant l'evolució d'aquestes
en el temps. Es poden agafar tres moments
diferents, a partir de l'analisi d'aquells aspectes de la situació actual que més cridin l'atenció als nostres alumnes; per exemple: les
escales, la sanitat, el lleure, el treball, l'habitació, etc. Els moments que s'han de comparar estan en tunció de la localització previa d'informació per part del mestre. S'ha de
tenir en compte, pero, que per a l'analisi de
la situació actual no cal buscar exclusivament
material bibliografic, sinó que s'ha de potenciar l'estudi sobre el terreny dedicant les sessions que calguin per al coneixement directe
del propi medí. L'elaboració per part deis
alumnes d'un guió mínim és preví a tot aixo.
De cara a la comparació de situacions són
úti ls els estudis monografics actuals o de l'epoca que volem comparar; per la qual cosa
aconsellem la utilització de les dades del
PASCUAL MADOZ. pera mitjans del segle XIX
i del CARRER AS CANDI i de les monografies
locals de principis de segle que existeixen a
la majaría deis nostres pobles.
Les conclusions que els alumnes t reguin d'aquest estudi -que poden ser sistematitzats
a través de murals i treballs coHectius de
classe- permeten introduir nous temes molt
més ampl is en els quals els aspectes demogratics t enen un paper més secundari. Suggerim, per exemple, l'estudi del creixement de
les ciutats industrials i els problemes derivats per les grans aglomeracions urbanístiques i humanes.

Joan PAGf:S
Onofre JANER
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Tomo VI l.
CU<:.\T DEL VALLÉS (SAN): Villa
cou ayuntamiento, diócesis de Barcelona
(3 horas), partido judicial de Tarrasa (3).
Situado entre dos torrentes en la parte más
llana tlel término, aunque un poco pendiente y circuida de algunos montes; goza sin
embargo de buena ventilación y clima saludahle. Consta ele 416 ca~as inclu~as las del
campo, de disti ntas dimensiones y alturas
:;i bien las más tienen de 12 a 13 varas d~
tlim~nsión; las que componen el cuerpo de
la nlla forman \'arias calles y 2 plazas nombradns una de la Constitución, y otra del
:\lonasterio con algún arbolado; tiene escuela ele instrucción primaria dotada con
1.000. rs.,. concurrida por 50 disdpulos; y
nun tglesta parroquial dedicada a San Cugat
(Cucufatc) servida por un vicario un sacri~t~n y. 2 monacillos que nombr; aquél;
e:;ta · ~le~ta es la del monasterio de m onges
llcuc<hctlllos, que fue quemado y destruido
en . el aiio 1835 del cual quedaron también
ex tstentes los claustros y la abadía; a ella
~e trasladó la parroquia, por ser más capaz
Y. decente que. la anterior. (Sigue descripCIÓn monasteno.) En la parte interior ele la
villa se presenta una sencilla fortificación,
cuyo punto principal es la antigua iglesia
que scr\'Ía de parroquia antes de 1835, en
la cunl se halla el cementerio con libre ventilación. Los vecinos se surten de aguas
l?arn beber y demás usos domésticos, de una
J ucnlc que hay en el mona~teri o, y de los
pows que muchas casas tienen. E l TÉRMINO confina al N con Cerdaiiola ( 1f4 de
ror~); al~ Horta y el barrio ele Cracia (1);
al~ Vallvtdrcra {1) y al O Rubí (1); en él
se hallan 9 fuentes de buenas aguas, 2 ele
cHas de fcrruginosas; al S una hora distante de la población, y colocada sobre un
monte, una pequeila capilla dedicada a San
1\ledín, la cual tiene una campana construidn en el año 900; y hacia el N distante 1/4
de hor<t se encuentra una ermita llamada
den 1\t;~t:.s, dedicada a Santo Domingo, en
cuyo s1tto se celebra uua reunión (vulgo,
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aplech), el día del Santo. El TERRENO es
de mediana c-aliclacl en general; comprende
7.000 cuarteras de tierra, la parte que circuye a la villrl, como en distancia de 1¡2
hora, es ba:;tanle llana, y a propósito para
cereales, y lo demás montuoso y lleno ele
barrancos, cubiertos ele bosques arbolados
q~t_: clan mucha leiia, y de plantaciones de
nnedo; de las vertientes de esta parte alta
se fonnan 5 torrentes que vienen a desaguar
en los 2 que pasan a inmediaciones de la
\'illa, cuyas corrientes unidas forman una
r~era que confluye en el río Ripoll, fertiliZando este suelo. Los CAJ\fiNOS son locales, y el CORREO se recibe ele Barcelona
por un conductor pagado por el ayuntamiento. PRODUCCióN: toda clase de cereales, aceite, legumbres y hortalizas vino
y leña en abundancia; cría algún g~nado
vacuno, y caza de pelo y pluma. INDUSTRIA: se ejercen varias profesiones científicas, las artes mecánicas indispensables,
y hay fábrica de aguardiente. COl\lERC'IO:
exportación de Yino y leña, e importación
de otros al'tículos de consumo que escasean; se celebran dos ferias, una el di a ele
la Ascensión y otra el 8 de setiembre. POBLACION: 376 vecinos de catastro, 2.079
almas.
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SANT CUGAT 1906
«TOPOG~AFlA

:Mt:DICA DE SAN CUGAT DE L VALL~ S . Mem ori a la u reada
por la Heal Academia de 1\lcdicina y Cimg-ía de Barcelona en el concur~o de 1906.
Compuesta por don Bonfilio <:arriga y Puig,
lit-enriado en 1\Jcdicina y Cirugía. Socio
corresponsal de dicha corporación. Premiado en diYersos concnrsos. Colaborador de
\'arias re,·istas médico-qu ir úrgica~ y Jllédico titular de San Cugat del Vallés. 1906.
T ipografía relig-iosa de J uliá n Doria 1\lig( ?)
t•a l·le .\ ngel, 20, Barcelona ((;rucia). Se
,·emlc a l precio de una peseta el ejemplar
en el domicilio del autor, en !-)an Cugat
<Id \'allés. 70 págs.•

mañana, o para ir a Barcclotw a vender
comestibks , ;;::t li cndo del pueblo a pie a las
primeras horas de la madrugada, no regresando ha~ta media tarde y dedicando escasas horas al descanso.•
L' EM I GHACió A
DE LA CAN~ó

2.

L'obra consta de dues parts, amb 17 capí·
tols la primera 1 19 la segona. De tata la problematica demogratica l econbmica de Sant
Cugat a principi de segle, n'hem escolllt uns
paragrafs significatius del tipus d'informacló
que proporciona:
Fecundidad
«.. . La c-ifra má~ clr\'ada de nacimientos
se rcfic·rc a los alios clc l último q n inqucni o
( 1900-1904), período de ma yor prospcridad
de la población, quc siendo esenciahncntc
agrícola, ha potlido recolectar regu lar cantidad ele U\'a, producto de las numerosas
plantaciones de cepa!' americanas, efcctuatlas en 1899, obtl'niemlo con ellas mayor
rendimiento de las co~echas y pudiendo así
lnchar ron mayores y más venta.io~as contlicioncs para el sostenimiento y e~timu lo
de las energías vita le~.·

oLa laboriosidad y el e~pírilu ahorrador,
qm• tanto caracteri1an a los catalanes, se
ob~en·an en alto g-rado en la mayoría de
aquellos habitantes, muchos de los cuales,
<le;;pués de traba jar toda la sem ana, d esde
la aurora hasta el (TC pÍI;;ctll o, aprovecha n
los días fes ti \'os para trabajar dmante la
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Meditaciones de Severino el Sordo
( Labord eta)

A rremújate la tripa
que ya Yiene la calor
q uc hteg-o, en el mes de agosto,
no s uelta el agua ni Dios.
( ... )

Los hijos de la l\Iaría
se han marchado a ~uc,·a York,
uno trabaja de negro
otro de tn<lio en un salón.
1\larcclino y la Miguela
se han ido a la emigración .
A hora dicen •guntcntaje•
•Aufidcr~ctt•, chulico.
De l'icu vecinos que éramos
ya ~úlu quedamos do:;:
Don Florencia que es el a mo
y un :->cg-uro servidor.
Don Florencia \'in? eu H ucsca,
aquí sólo quedo yo
con una cabra mochales,
una gaita y un tambor.

Caracteres físicos de los habitan tes

-c~r11_(:' arocc.oin

T~AVeS

Un día cojo la cabra,
la trom peta y el t ambor
y 111 e \'O)' a Za ragoza
y que pregone el patrón.

de
bQM/J._.

Wo.,., ck

b~t J

c1

+-Q.o..~O-

EtA ~e? ckro'I.T€lt R..lA ~'W6 vto t\ab:O. ~~(eJlfJ el-1 e~~~~
e~ 1'tH /.lE' ~o 9kua.cfo 'ióJc, <S<MA ~Q.t- de ~fo't~ :-
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ALGUNES REFLEXIONS SOBRE LA
RECENT ORDRE MINISTE RIAL
QUE REGULA LA COMPO SICIÓ
SEGONS SEXE
DE LES PLANTILLES DE LES
ESCOLES ESTATALS D'EGB

Ordre per la qual s'estableixen provisionalment les plantilles deis CoHegis Nacionals
Mixtos.
·En qualsevol cas, la plantilla femenina haura
de superar en dues unitats la masculina. Ouan
el nombre d'unitats de regim ordinarí en el
Centre sigui impare/1, aquesta plar;a s'atribuiril a una professora. En aquests centres on a
l'actualitat la plantilla no s'ajusti al módu/ que
s'estableix, les vacants que es produeixln es
proveiran en el sexe corresponent, per tal
que es restableixi l'equilibri que es fixa• (BOE,
1-XII-77).

Fem una breu historia deis elements que han
configura! la composició segons sexe del professorat estatal d'EGB. Mentre la coeducació
ha estat prohibida (o simplement tolerada en
algun cas. quan no hi havia altre rem ei) la
cornposició del professorat quedava absolutament det erminada per la deis alumnes. En els
col-legis masculi ns. hi havia professors; en els
femenins. protessores. Per tant, la composició
del protessorat quedava fixada per aquest mecanisme. i equilibra! el pes deis dos sexes.
Amb la progressiva generalització de les escoles mixtes en els darrers anys quedava destru'it el mecanisme abans descrit. L'accés al
lloc de treball no venia ja determinat pel sexe
deis alumnes.
L'entrada al cos continua tamisada per les
oposicions. Ara bé. la composició deis que
les passen no esta determinada per cap res-

Proporció de dones, segons t ítol i nivell
on es treballa. EscoJa estatal
Primera
etapa

Segona
etapa

Mestre

58,0

39,4

Mestre que estudia
per llicenciat

57,7

28,3

Llicenciat

62,5

19.2

Conjunt

58,2

32,2

tricció legal quant al sexe. Per altra banda,
hi ha l'accés directe (establert per l'article 110
de la Llei d'Educació). Probablement (i do·
nada la composició per sexe del professorat
de les Escoles de Formació del Professorat
d'EGB) per aquest camí entri una proporció
més alta de dones que d'homes.
Finalment, hi ha el sector del personal contracta!, que també queda alliberat deis condicionants abans esmentats.
En conjunt. podríem dir que el sector estat al
ha entrat en les lleis del mercat, quant a la
determinació de la composició segons sexe
del professorat. Aixo esta alterant la proporció de cada sexe, en la direcció d'una progres-
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intu'itiva, sinó que queda perfectament demostrat en l'estudi fet pel Laboratori de Sociología de I'ICESB, sobre les escoles i mestres
d'EGB de Catalunya.'
Segons les dades obtingudes en aquest tre·
ball, la feminització augmenta en avanc;ar cap
als cursos baixos. i aixó no és degut simplement a un nivel! de titulació més alt per part
deis homes. sinó que es manifesta a igualtat
siva teminització (cosa que ja estava molt de titulació.
A primera etapa, com es pot veure, no inmés avanc;ada en el sector privat). Les causes
flueix el títol i, a més a més. el grau de fesocials d'aquest procés de teminització reminització és bastant més alt que a segona
quereixen una analisi més en profunditat : el
etapa. A aquesta. per altra part, la teminitque volia remarcar ara era que l'escola estazació varia segons el títol. Hl ha un grau més
tal ha entrat en aquesta dinamica.
elevat de professorat temení entre els titulats
En aquest context, ¿hem d'interpretar l'ordre
de magisteri que entre els llicenciats.
que recollia Perspectiva Escolar en el seu úlAquest increment de la feminltzac ió en els
tim número com un intent de frenar la femi·
primers cursos s'observa encara més claranització? Com a un intent d'evitar conseqülmment si dividim la primera etapa en dues
cies socials injustes i unes conseqüimcies
parts: els dos primers cursos ( 1er. i 2on.)
educatives negatives? Cree que la res posta
ha de ser negativa, o almenys, cal indicar clai els al tres tres (Jer .. 4rt. i Se.) . La proporció
de dones als dos primers cursos és del 73 %.
ramen t les seves 1imitacions.
contra un 50 % en els altres tres. No ens pot
L'ordre és un intent de distribuir d'una forma
estranyar si tenim en compte que a preescomés o menys homogenia el conjunt del pro·
fessorat. Pero, el problema de la feminització
lar aquesta proporció és encara més alta
(98 % ) i el que podem veure és que hi ha
no és realment el del lloc de treball. sinó el
una clara continu'itat d'aquest fenomen. sense
de les condicions laborals de la professió en
que el canvi legal de preescolar a EGB reel seu conjunt. i el lloc relatiu que ocupa dins
presentí un canvi brusc. En canvl, als lnstituts
!'estructura de la divisió social del t reball.
La qüestió resideix en l'accés a la professió i
de Batxill erat no apareix una disminució de la
no en com repartir els llocs concrets. 1 amb
fem inització. Segons dades del mateix curs,
la proporció de dones era del 52%. superior
aixb no vull dir que no sigui úti l o necessari,
únicament que no és l'aspecte clau i decisiu . al de segona etapa. Tot aixó ens fa veure que
Perque podem assegurar un repartiment equi· és una qüestió profunda, que més enlla de
la política educativa oficial hi ha uns mecalibrat de la composició del professorat d'un
centre i evitar molt poc. dins del centre, la
nismes socials que determinen aquestes conjerarquització segons el sexe i les conse- seqüencies.
qüencies pedagbgiques negatives que se 'n Per tant, no sera gens fac i 1 alterar-ho. En
qualsevol cas , la qüestió a nlvell de política
deriven.
En efecte, la distribució del professorat als educativa no es pot resoldre només a nivell
diversos cursos no és independent del sexe. de la determlnació de les plantilles. Mentre
Els •professors• tendeixen a concentrar-se existeixi la distinció entre accés i provisió de
a segona etapa i les •professores • a primera lloc de treball. cal plantejar-ho als dos nivells
etapa. 1 aixb no és només una constatació si volem obtenir algun resulta!. 1 també cal
plantejar-ho a altres nivells més protunds.

f~yJ

fii-

Jordi VIVES
1. Estudi realltzat per J. M.• Masjuan i Jordi Vives. amb l 'assessorament cient1fic d'E. Pin1lla de
las Heras. actualment en curs de publicació.

Textos legals

1

Ordre del 1S de novembre del 1977, per la
qual s'estableixen provisionalment les plantilles de les unitats de regim ordinari deis Collegis Nacionals Mixtos a efectes de provisió
de vacants.
11m. senyor: Mentre s'arriba a plasmar la nor·
mativa que en ordre a la provisió de places
en Centres estatals d'Educació General Ba·
sica té en estudi el Departament, en base al
principi d'igualtat d'oportunitats, amb la finalitat d'establir de moment l'adequat equilibri
que respongui als components que d'un i altre
sexe integren el coHectiu del Cos de Profes sors d'Educació General Basica,
Aquest Ministeri ha disposat que a efectes de
provisió de vacants les plantilles de les unitats de regim ordinari deis Collegis Nacionals
Mixtos, es considerin integrats de la fo rma
següent:
Unitats de
régim ordinari

Homes

Dones

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14

S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1S
16

En qualsevol cas. la plantilla femenina haura
de superar en dues unitats la masculina. Ouan
el nombre d'unitats de regim ordinari en el
Centre sigui imparell. aquesta plar;:a s'atribuira
a una professora.
En aquells Centres en que en l'actualitat la
plantilla no s'ajusti al rnodul que s'estableix,
les vacants que es produeixin es proveiran en
el sexe corresponen t per tal que es restableixi l'equi libri que es f ixa.
Aquestes norrnes es tindran ja en compte per
als concursos de trasllat que es convoquin a
partir de la publicació de la present. (BOE,
1-12·1977.)

Col·lecció La Rambla
Una eina d'aprenentatge i
discussió per a grups escolars,
socials, polítics. etc.
Darreres novetats:

4/

COM FUNCIONA
UN PARLAMENT?
3/

PER QUE
ES DESTRUEIX
LA NATURA?
21

'

QUE FAN ELS
AJUNTAMENTS?

(125\
~

DE VENDA
A QUIOSCS 1LUBRERIES
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HOMENATGE
A ALEXANDRE GALí
El 23 de gener a I'Auditórium de la Biblioteca
de Catalunya, I'Associació 8/anquerna {d'exalumnes. mestres i pares de la Mútua Escolar 8/anquema, 1924-1939) va fer un homenatge al qui fou el promotor i director de la més
famosa escoJa privada d'abans de la guerra
per la seva /inia pedagógica avant;ada.
Sota la presidencia del Consel/er de Cultura
i d'Ensenyament, Pere Pi-Sunyer, i amb assistencia de nombrós públic, entre el qua/ cal
mencionar la senyora Josepa Herrera, vídua
d'Aiexandre Gali, I'Abat de Montserrat i Frederic Rahola, Conseller de Governació, van g/ossar la figura del senyor Ga/i quatre personalitats del món cultural cata/8.
Antoni Badia i Margarít . Rector de la Universital Central, i antic alumne del 8/anquerna.
va fer ressaltar el clarivident treba/1 del senyor Gali com a precursor en el camp de la
lingüística i com a orientador en la seva aplicació a /'escota. Marta Mata, que va tractar
el senyor Gali en la seva darrera época aparta! de l'acció escolar directa, el va presentar
com a mestre de mestres que amb e/s seus
coneixements i experiencia va orientar el
c/andestí i incipient moviment de renovació

pedagógica a Catalunya deis anys cinquanta i
seixanta, de la mateixa manera que havia marcal les diverses etapes de la renovació pedagógica com a pedagog indiscutible des del
1909. Joan Triadú va situar la gran figura del
senyor Gali en tres grans periodes: el noucentisme. el de /'escoJa Blanquerna i el de la
postguerra; i va fer ressaltar la capacitat que
va tenir d'adaptar-se a les situacions diferents
i ser sempre un home del seu temps amb un
tre/)a/1 constant i útil per a la cultura catalana.
Finalment Jordi Gali va glos::;ar els darrers
escrits del seu pare, és a dir les conferencies de /'últim any de la seva vida, en els
qua/s es mostra com sempre havia esta/ , clarivident i orientador de pares i mes/res: va
fer res saltar la figura rica i complexa de( se u
pare com a pedagog. erudit. moralista, intellectval i de gran capacita! de treba/1.
Aquest homenatge als vuit anys 1/args de la
mor/ del senyor Ga/i (29 maig 1969) podriem
considerar-lo com un pre-homenatge. Ovan
s'acompleixin els cleu anys hauriem de tenir
prepara/ un gran homenatge com cal al senyor Gali pe/s mérits indiscotibles de gran
pedagog de Catalunya del qua/ tant es generacions de mestres han rebut /'influx i que ha
marca/ fondament allá que acostumem a qualificar com la tradició pedagógica catalana.

R. M.

---•---

Maria Jesús Cebrián. ja coneguda pel seu
anterior cimec d'inspectora cap, ha estat
nomenada Delegada Provincial d'Educació i
Ciencia a Barcelona. En unes declaracions
fetes a la premsa després del seu nomenament va mani festar: «Aquesta será una delegació de transició fuga<;:• . . . «Cree que la
qüestió básica del meu t reball ha de ser
agilitzar el traspils de funcio ns de la Generali tat ...

***
L'equip d'UCD que rege ix el MEC ha elaborat
un pla de reforma del batxillerat i formac ió

professional, el qual consis teix básicnment
en els següents punts :
1. Avan<;ar un any l'edat cronologica deis
nens per al comen<;:ament de I'EGB (é:; a dir,
als 5 anys) . Al fina l de I'EGB no hi hauria
doble ti tulació. sinó que tothom podrí a passar a batxillerat.
2. El batxi llerat constaría de cinc cursos amb
dos cicles: un prim er cicle, de tres cursos
(fins als 16 anys d'edat) . al final del qual es
podría passar al segon grau de formac ió profess ional. i un segon cicle. de dos cursos. que
permetria l 'accés a la Universitat. El COU
desapareixeri a.
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El Ministeri d'Educació i Ciencia ha dictat
una ordre. que es publicara en el proxim BOE.
per la qual es reconeixen els estudis de batxillerat realitzats durant la guerra civi l a la
zona republicana.

L'Estat torna els béns de la lnstitució Lliure
d'Ensenyan<;:a al patrimoni de la Fundació Giner de los Ríos. Per un decret del 1940 aquests
béns havien quedat adscrits al Ministeri d'Educació Nacional.

El ministre Sr. Cavero ja ha anunciat la convocatoria d'oposicions a EGB i lnstituts per
a aquest mes de febrer. Ha dit que el Ministeri s 'havia abstingut de convocar-les mentre
estava pendent la votació del Congrés sobre
la qüestió, pero un cop aquest s'ha pronunciar a favor del concurs-oposició, ara el MEC
les convocara per cobrir 1.400 catedres d'lnstitut, 11.300 agregaduries i 12.000 places de
pro fessors d'EGB. Recordem que en aquest
moment s'es ta portant a terme una vaga del
personal no funcionari impulsada per la Coor-
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dinadora lntersectorial. Les centrals sindicals
d'ensenyament no recolzen aquesta vaga.

•••
Les obres de construcció de les 100.000 primeres places escolars d'EGB acordades al
Pacte de la Moncloa han sortit a concurs
públic en el BOE del 31 de gener. El valor
d'aquestes placas és de 7.343.321.777 ptes.
Aquestes places es concentren en 196 centres de vuit i senze unitats.

•••
El dia 3 de febrer es va publicar al BOE el
Decret sobre les subvencions, amb la novetat
que aquest any no es demana soHicitud per
obtenir-ne. ja que es renoven automaticament
totes les de l'any passat.

•••
Fins al dia 1 de mar<;: els centre s de FP i
BUP tenen temps per soflicitar subvencions
per a equipament (obres, mobi liari i mat erial
did1lCtic) . Les soflicituds s'han de presentar
a les Delegacions Provincials d'Educació.
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jMa.inadal~ j
surt cada dijous al diari
Tete / eXprés
Són dos fulls pensats per introduir el nen a
la noticia. Conté un comic, una noticia i una
foto de la setmana; un tema treballat a par·
tir d'una noticia, que es pot a la vegada col leccionar; un passatemps i les novetats de
llibres, cine, TV ...
Perque arribi a tots, una pagina esta escrita
en catala i l'altra en castella.
Desitgem que realment estigui adaptat als
nois, i per aquest motiu, us demanem a vos
altres. mestres, que ens feu arribar la seva
resposta.

ES COLA
EN CATALA
PRIMEAS LLIBRES PER A
L'E.G.B. EN CATALA
APROVATS PEL MINISTERI
D 'EDUCACIÓ 1 CIENCIA
PER ALS MESTRES

ON VA l'EOUrAOD

l 'equip encarregat de MAlNADA/EXPR~S

--·--

L'educació permanent, avui
. . .. .. . .. . . .. . .. ..
Lengrand
On va l'educació
Piaget .... ... ..... ........ ....
Bilingüisme i educació.

I.C.E .

EXPOSICIÓ GRAFICA SOBRE
l'ESCOLA A CATALUNVA
l'Exposició grafica:
l'ESCOLA A CATALUNVA.
Retrobant el passat (1900·1938)
realitzada pel Seminari d'Historia de I'Ense·
nyament per al Congrés de Cultura Catalana,
és a disposició de les entitats o coHectius
que la demanin.
Per més informació, podeu connectar amb Jo·
sep González, Tel. 790 56 72.

.. ...... ................

L'educació matematica, avui
Santaló ..... . .. . .. ... ... .. ..
Gramatica catalana
Fabra .. .. ... . .... .. . .. .. .. . ..
Barcelona pam a pam
Cirici . .. ... .... . .... ...... ...
Barcelona, ciutat d'art
Cirici .......... .. ............
L'arquitectura catalana
Cirici ........................

EDITORIAL TEIDE, S.A.

Viladomat, 291
Barcelona

100
100
190
120
300
400
250
750
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..... LA LUBERTAD
D'ENSENYAMENT
El tema de la ccllíbertat d'ensenyament» esta constituínt gairebé la polémica més forta
en els darrers temps als diaris.
Arran del Pacte de la Moncloa i del coneixement de l'esborrany d'avantproject e de Cons.
titució, s'ha posat en marxa el que constítueíx una autentica campanya en favor de la
ccllibertat d'ensenyamentn. Tot fa pensar, pero, que la campanya estava ja preparada d'a.
bans i que a Madrid (que ha estat clarament el seu centre) el nucli principal ha partit de
certes esteres de I'Església 1, en particular, deis sectors relacionats amb l'ensenyament
religiós.
Hem recollit els textos que ens han semblat més significatius d'aquesta campanya.

El primer detonant de la polémica escola pública-escala pri vada fou el rumor sobre uns
·fantasmals• pactes secrets, subscrits al Pacte de la Moncloa. Aquest comentari va desencadenar una amplia campanya per la ·llibertat d'ensenyament•.
El Ministeri manifesta a ·YA·:
·Oue es vagin a reduir les subvencions és
un rumor purament fantastic.
ts impossible que les !orces poi/tiques que
van subscriure el Pacte de la Moncloa hagln
pogut propugnar l'aconfessiona litat deis centres com a condició perque se'ls concedeixin
subvencions. Aixó contradiría els pactes de
drets culturals. socia/s i económics de la
ONU. subscrits per Espanya. La partida de
subvencions propasada pe/ Minlsteri d'Educació no ha sofert modificacions en els pressupostos genera/s de I'Estat enviats per Hisenda al Congrés .• (·YA·. 9 de novembre de
1977.)

En una entrevista al director general d'EGB,
Pedro Caselles, del diari • YA • del mateix dia,
se li pregunta:
• -¿Que opina de la pugna entre escala pública i escala privada?

-Em sap moft de greu que aquest afer es
plantegi en termes d'enfrontamen t, i procedeixo de centre estatal: és a dir, no tinc connotacions de defensa d'interessos. En aquests
moments cal una gran ob;ectivitat i reffexió.
Tant en el sector estatal com en el privat hi
ha grans detectes i vírtuts que cal delimitar.
El que cal és corregir els excessos. No hi poden havcr ;a centres provocatius que puguin
lerir la sensibilitat social de la gent. Cal anar
cap a un nivel/ prudent i acceptable d'ensenyament integral per a tots e/s espanyols.•

D'una mena d'apunts crítics del • YA· del 17
de novembre sobre la llibertat d'ensenyament,
reprodu'im aquests paragrafs:
• ... su posa que la familia s'ha de subordinar
a la condició "plura/ista" de la societat.
Creiem que /'enfocament correcte és aquest
a/tre: la societat és un con;unt de persones i
grups (entre ells, la familia}, cada un amb
dret a la seva identitat. de la qua/ cosa resulta
un con;unt p/uralista. Cada persona no és pluralista. Ouant a/s grups. n'hi pot haver de
pluralistes o de coherents.
Hi ha un problema clau dintre la familia (pares-fills) . Els fills seran 1/iures d'optar. No ho
són en néixer. ts una tasca deis pares pro·
moure'ls cap a les opcions 1/iures; pero aixó
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és una evoluci6. No elegeixen necessariam ent
múltiples coses pe/ fi/1? No són ells e/s primers responsables? ¿ts el nen capar; d'optar
fins a una certa edat? ¿Com podría un pare
optar pe/ fi/1. en certes edats. en contra de
les seves própies conviccions . sense caure
en insinceritats ? ¿La imposició d'aquest patró social "pluralista" exigeix potser aquesta
insinceritat?
·Per que és "monolític" un grup social (una
escota) pe/ fet de tenir un ideari ''acceptat
1/iurement" (aquí resideix, al nostre entendre,
el nou punt del país: que ja no hí caben les
imposicions )? Si aixó del monolitisme los cert.
segons el que acabem de dir, semblaria que
es condemna a cada persona a víure les seves conviccions en soledat, a no ser que es
presentess in com a "pluralistes en el/s mateixos". cosa freqüent avui dia. que molla
gent es nega a manifestar la seva identitat
mental.• (·YA·. 17 de novembre.)
Per alt ra banda. els rumors (sempre ens movem entre rumors, qui els deu escampar?)
sobre la declaració constitucional de lalcitat
de I'Estat o sobre no se sap quina formulació
neutra sobre l'educació en l'esborrany constitucional ha provocat reaccions vives i d'amplis sectors: Federació de Pares d'Aiumnes.
de la lnstitució Familiar d'Educació. Confederació Católica Nacional de Pares de Familia
i Pares d'Aiumnes. Conferencia Episcopal 1
les ·Cartes Cristianes• de Mn. Tarancón. Hermandades del Trabajo, cartes i editorials als
diaris, a les Corts, al president i al rei, ent revistes , etc.
En una carta pública del cardenal E. Tarancón,
sobre l'educació en una societat democratica
titulada La llibertat religiosa a l'escola, es
deia:
• ... el model educatiu que s'estableixi i en el
qua/ /'ensenyanr;a de la religió católica forml
part deis plans d'estudi deis nivells educatius
correspone nts a nens i adolescents. s'ofereixi una opció clara per tal que els alumnes católics, els pares deis quals renunciin 1/iurement a /'ensenyam ent rellgiós en /'ambit del
centre escolar. puguin escollir una formació
moral apropiada sense que s'estableixi n dis·
criminacion s de cap mena.• (•la Prensa • . 14
de novembre.)

1 les Hermandades del Trabajo, en el seu
XXXII Consell Nacional declaraven:
·Ara, aquests partits voten imposar un ensenyament neutre o /ale amb el tito/ equivocat
d'ensenyam ent públic, cosa a la qua/ no tenen
dret ni pel s vots rebuts ni per la mentalitat
social del poble. •
·Ouan es parla tant de 1/ibertats, és un con·
trasentit que es vulgui privar de la 1/ibertat
d'ensenyam ent a/s pares.•
•Seria una opressió de dictadura inadmissib/e que /'Estat estatífiqués f'ensenyament, que
és un dret primari deis pares i anterior al del
mateix Estat.•
·Advoquem per la gratuitat de /'ensenyament,
1/iure de pressions estatals i de partits.•
•Les subvencion s estata/s a /'ensenyament privat no han de danyar gens ni mica el seu dret
a un ense:1yament 1/iure.•
•L'abolició de f'ensenyament 1/iure comporta
/'abolició de totes les altres 1/ibertats que hi
radiquen.• (·VAn, 19 de novembre 1977.)

Semblantment:
· Adrer;ar-nos a /es Corts cspanyoles per manifestar la necessitat que en la Constitució
que s'esta e/aborant es faci constar, de forma explícita i categórica, el dret a la 1/ibertat
d'ensenyament, el dret deis pares a f'elecció
del centre educatiu per als seus fills i /'equiparació entre els centres privats i públics, pe/
que fa a subvencions i ajudes económique s
per /loe escolar, segons un acord de la Confederació Católica Nacional de Pares de Familia i Pares d'Aiumnes. • ( • La Vanguardia •, 22
de novembre 1977.)

En el • YA .. del 26 de novembre José M. Javier re fa una entrevista a Carmen Alvear, portaveu de la Federació Católica de Pares de
Familia amb un títol eloqüent : Evitemos la
guerra escolar. En el transcurs de !'en trevista
es defensa el dret deis pares a elegir el tipus
d'educació que desitgen per als seus fills. es
delimiten les funcions de I'Estat en materia
educativa (subsidiari, no estatificador, etc.) i
es condemna el totalitarism e sigui del color
que sigui. A la pregunta del periodista:
• Refuses. dones. l'escola única'•
Respon:
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·Perque no és democratica, és totalitaria. L'escola única suprimeix la 1/ibertat d'ensenyament; a la practica constitueix una manera
d'imposar determinades ideologies.»
·Eis defensors de /'escala única diuen que
sera neutra ideológicament.»
·Mira, J'ensenyament neutre és una broma.
Tot model d'ensenyament proporciona de fet
un sentit de la vida ... •

El dia 1 de desembre. el diari «YA" publica
dues pagines dedicades al tema educatiu. En
una hi ha una entrevista amb el catedratic de
fi losofia i psicología de 1'educació Ernesto
González, que centra la problematica en el
context i necessitats actuals, on ens ve a
dir que ningú no ha de ter política •ambn l'educació sinó que s'ha de ter una política educativa correcta, adequada a la situació actual ;
els responsa bles de la política educati va han
de ser les Corts. on res ideixen els representants del poble.
A l 'alt ra pagina es reprodueix una entrevista
amb el secretari general de I'INCIE, Juan Damián Traversa., el qual assenyala les insuficiéncies del tema educatiu en l'esborrany de
la Constitució, com també pel que fa a la llibertat d'ensenyament.
L' .. ABC· i el «Diario 16· recullen, el dia 2 de
desembre. la nota de la Federació Catolica
d'Associacions de Pares d'Aiumnes de Valencia, en la qual dernana al MEC llibertat d'ensenyarnent i gratu"itat.
A Catalunya. la intensitat d'aquesta campanya ha estat bastant més feb le. Certament,
la polémica ha sortit a les pagines deis diaris
i s'han recollit signatures entre els pares. De
fet. pero. aquí la polémica ha anat molt lligada
a qui ocuparía la Conselleria de Cultura i Ensenyament. No es pot negar, de tates formes,
que també hi ha hagut una campanya, encara
que no hagi ti ngut les rnateixes característ iques que la de Madrid.
L'«Avui" del 30 de novembre reco llia la noticia que la Federació de Pares d'A iumnes de
la lnstitució Familiar d'Educació havia fet una
nota en la qual defensava l'ensenyament lliure i gratuH, tot emparant-se en els drets humans i oposan t-se a l'ensenyament estatalitzat i classista: «No estem disposats a deixar
que es "nacionalitzi" els nostres fills•, deien
en el punt 2.

• La Vanguardia • del 2 de desembre fa un resu m de la xerrada de la senadora Maria Rúbies, membre del Consell Catala d'Ensenyament. al moviment fami liar cristia de Lleida.
en la qual va reclamar el dret deis pares i de
l'escola cristiana a tenir centres pagats per
I'Estat.
Recoll im ara el que en pensen els defensors
d'una altra forma d'entendre la llibertat d'ensenyarnent. partidaris de l'escola pública, a
partir d'algunes de les respostes que han donat a la tematica que día rera día ens trobem a qualsevol diari.
En un article titulat • Llibertat d 'ensenyament
i el seu re rafonsn, de Josep M. Bas. es diu:
·El mer fet que en els acords de la Moncloa
es contempli la possibilitat d'una contrapartida concreta a les ajudes de J'Estat a l'ensenyament privat ( és a dir, necessitat de revisar el sistema de financ;ament de /es escales
privades i un estatut deis centres subvencionats on s'establís la partícipació deis pares í
deis mestres i el control en J'aplicació de les
subvencíons) ha donat /loe a /'esmentada campanya.
·A ningú no se li escapa que en el fons del
problema rau una qüestió que no té res a veure a;nb la 1/ibertat d'ensenyament (entesa amb
la seva accepció més general i que no ha de
contemplar només la 1/ibertat deis pares. sinó
també la deis mestres en la seva legítima í
irrenunciable faceta de la 1/ibertat d'expressió
docent). Desgracíadament, la 1/ibertat d'ensenyament s'esta utilitzant com una simple fac;ana huida de contingut , darrera de la qua/
es camuflen interessos com és el dret a seguir disposant, ·sense traves de cap mena,
deis recursos públics per part d'institucions
prívades. •
(TeleleXprés. 5 de desernbre 1977).

El día 8 de desernbre.• TVE va emetre el programa •Cara a cara .. sobre el t ema de la llibertat d'ensenyament, en el qual van intervenir Luis Gómez Llorente (PSOE) i Manuel
Fraire (UCD). Górnez Llorente va definir la
ll ibertat d'ensenyament amb les següents parau les:
• Un ensenyament 1/iure ha de ser un ensenyament democratic. 1 un ensenyament demo-
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cratic ha de ser. per comen{:ar, un ensenyament planificat i programar democraticament.
o sigui, amb la participació de tots els sectors
implicats en /'empresa educativa. Per altra
banda, ha de ser un ensenyament realitzat en
centres on la comunitat escolar sigui la protagonista veritable de la vida escolar. Ha de
ser també un ensenyament no discríminatorí
i per aixó ha de ser un ensenyament gratuit.•

A la pregunta del moderador de si la llibertat
d'ensenyament implica coexistencia d'ensenyament públic i ensenyament privat, Gómez
Llorente va respondre:
·Per mi poden coexistir els centres públics
i els privats pero tot centre finan{:at amb fons
públics ha de ser un centre protagonitzat per
la comunitat escolar.•

En insistir el moderador amb la pregunta :
.. ¿Gratu"itat absoluta en els centres públics 1
en la mateixa mesura en els centres privats?•,
Manuel Fraire va dir que sí, pero qJe hi havía limitacions pressupostaries en aquests
moments i que aixo seria un procés gradual.
Gómez Llorente va rcspondre:
·El que és importan/ és que aquest procés
gradual estigui regit per uns criteris autenticament socials, perqué en una societat classista especialment els mecanismes fiscals han
de ser mecanismos de redistribució de la riquesa i. per tant, cal anar primer a una escolarització a nivells anomenats convencionalment preescolars. cal prestar atenció als sous
justos deis mestrcs. que avui no existeixen, a
la proporció justa d'a/umnes-professor i, en
definitiva, que les classes més necessitades
es vegin una mica alliberades de les tremendes desigualtats discriminatorias que condiCIOnen el seu futur.•
(•Pueblo•. 8 de desembre 1977.)

Entre els que dcfensen prioritariament !'escola pública pluralista hi ha el bisbe auxiliar
de Madrid, Alberto Inhiesta.
•En principi, no es pot negar el dret a uns
cwtadans. siguin creients o no. siguin de fes
diverses esglésies o confessions cristianes o
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siguin entitats o associacions no confessionafs de qualsevol tipus. que vulguin crear escoles amb una certa homogeneitat de tendéncies, ho puguin fer. sempre que se sotmetin a les normes generals d'una 1/ei-quadre
de l'ensenyament. És el que s'anomena "plura/isme d'escoles". Respecte a si f'Estat ha
d'ajudar económicament aquestes escotes,
confesso la meva perpfexitat. En abstracte.
cree que sí. En concret. si el pressupost no
arriba per donar a tothom l'ensenyament gratuit, sewbla un classisme ajudar igualment
els ríes i e/s pobres. En aquest punt caldria
seguir dialogant amb serenitat per tal de tro·
bar solucions justes i raonables. De tota manera, seria partidari que /'ajuda es donés a
l'estudiant i no a l'escola.
•Personalment preferiría una sola escota pública per a tots e/s espanyols, de totes les
tendéncies i totes les classes. subvencionada per la societat a través de I'Estat i controlada per tots els grups més afectats, com
associacions de pares, de professors, de
veins, d'alumnes. És el que se so/ anomenar
''pluralisme a /'esco/a". Cree que efs cristians
tenim en aixó massa por. Que hi poden haver
professors que pretenguin fer proselitisme indirecta? També hi pot haver professors cristians que donin testimoni indirecte de fa seva
fe. fins i tot en les c/asses que no són de
religió. La vida social avui és aix/: pluralista.
1 si es diu que aixó engendra confusió en els
nens, els hauriem de retirar no ía de f'escola
plural, sinó de la mateixa societat. on al carrer, al cinema. a la tefe, a la premsa infantil
o no infantil i fins i tot a fa mateixa familia
poden contemplar aquest món on compartim
tantes opcions de sentit diferent. El que si
que ca/dria exigir és una igualtat d'oportunitats veritables per a totes les opcions. dins
d'uns minims comuns per a tots. És aquí on
els cristians. amb netedat. amb respecte, amb
competencia professional, amb esperit de servei i de trcbaff, podriem donar no "la nostra
batalla". sinó el nostre testimoni.•
(•Diario 16 ... 14 de desembre 1977.)

Finalment, vegem el que diu Jordi Solé-Tura.
que com a membre de la ponencia encarregada d'elaborar l'avantprojecte de Constitució.
ha tingut ocasió de seguir molt de prop aquest
deba t .

en penseu
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·Cree que és fácil arribar a la conclusió que
tenim un sistema educatiu insuficient, dolent,
discriminatori, generador de greus injustícies
socíals i perpetuador de tata mena de privi·
legis.
·Abordar la solució d'aquests problemes vol
dir en primer /loe. dedicar els recursos ne·
cessaris i programar les instaNacions i les
mesures indispensables per tal d'assegurar
l'accés de tothom a l'educació amb veritable
igualtat d'oportunitats .
·La 1/ibertat d'ensenyament comenc;a per tenir
accés a l'ensenyament. Sense tenir assegurat
aquest accés. sense un ensenyament en con·
dicions dignes per a tothom í sense igualtat
real d'oportunitats per seguir endavant en el
cicle educatiu, no hi ha 1/ibertat d'ensenya·
ment.
•Aquesta és la primera cosa. Pero /'educació
és formació. 1 si volem consolidar la demo·
cracia. /'educació ha d'ensenyar i fomentar
el respecte als valors democratics, és a dir.
ha de fomentar els valors d'igua/tat i 1/ibertat
i combatre les discriminacions i /es desigual·
tats. Aquest és l'aspecte general. 1 els poders
públics han de posar l'accent en aquest aspecte general. en alfó que ha de ser comú a
tothom. Si la societat és plural. l'educació ha
de posar /'accent en el plura/isme i en alfó
que és comú dintre d'aquest.
·En funció d'aquest respecte del plura/isme,
els poders públics han d'assegurar també que
e/s pares que vulguin donar als seus fills una
educació religiosa particular puguin fer-ho. El
que és general és el p/uralisme, la igualtat. la
no discriminació. Per aixó no es pot fer d'una
determinada concepció religiosa del món la
norma obligatoria per a tothom. Si un sector
de la societat la comparteix ha de tenir la
possibilitat que als seus fills e/s sigui donat
e/ seu ensenyament. Pero aixó s'ha d'assegu·
rar als seus fills; no imposar-ho a/s fil/s deis
a/tres.•
(•Mundo Diario», 21 de desembre de 1977.)
Com a campanya que tot just a comenc;:at fa
poques setmanes. no esta malament. Hi hau·
ra . dones, polémica . malgrat la recomanació
del ·YA· d'evitar la guerra escolar.
C. D.
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BACH. RICHARD: Juan Salva.
dor Gaviota. Ed. Pomaire,
1972. - Ilusiones. Ed. Pomaire. 1977.
D'enc;a de la seva aparició.
Juan Salvador Gaviota ha estat
un llibre realment popular entre els nois i les noies de les
nostres es coles. El seu to sug.
geridor i poetic. com una mil·
xima atemporal. és habilment
barrejat amb trets fonamentals del món modern com puguin ésser el llenguatge tecnic o el plaer de la velocitat i
el ri sc; i en resu lta una fó rmu·
la atraient per a una proposta
ideológica capa<; de capficar
els seus lectors adolescents
en l'intent d'assimilac ió de la
seva pretesa profunditat.
!Os per aixo que. davant de
l'aparició d'un segon llibre de
Bach que porta el mateix camí
d'intensa difusió a les biblioteques escolars i d'utilització
com a llibre de lectura coHec.
tiva, ens ha semblat important
de reflexionar aquí breument
sobre la seva conveniencia.
Hem d'assenyalar. primerament, que la tesi és rad icalment la mateixa en els dos
!libres. si bé apareix molt més
accentuada i explícita en el
segon - potser per la seva
localització en el món huma
i no en el de les gavines-,
de tal manera que potser algunes de les nostres conclusions poden semblar exageradas a qui hagi llegit només
el primer.
Sembla ciar que aquesta tesi,
que adopta la forma de la
simbología religiosa cristiana
i oriental. i també la seva
formulació literaria, és sim-

proposta altres premises com
ara: la hipervaloració de la
voluntat personal com a motor. lligada a l'engany de la
iH imitació humana. amb perilloses derivacions en el pla
moral des del moment en que
passen a quedar explícitament justificadas totes les
conductas a partir de la base
de la llibertat sense cap límit
( • Fes al prbxim el que vulguis fer-li•l. S'ignora absolutament el pla social, no exis·
teix el progrés coHectiu i. per
tant, queden anuHats tots els
valors que impliquin solldari·
tat. construcció comuna, mi.
llorament social. etc. "s cadascun deis nost res esperits
el que pot destacar per damunt de la • massa • humana
intuint la seva iHimitació

plement un intent més de recuperar unes certes vulgaritzacions deis idealismes tradicionals, segons les quals la
realitat resu lta inexistent i el
nostre esperi t pot anar ascendint fins arribar al coneixe.
ment total, a la perfecció ab.
sol uta.
Aquest postu lat té com a conseqüencia un replegament de
l'individu en si mateix. que
ens aporta alguns aspectes
posilius i bastants de nega.
tius. Erítre els primers, hi trobaríem la invitació a l'autoreflexió. a l'esforc; personal i
al perfecc ionament propi, així
com la crida a !'audacia. a
l'anar més enlla del costum o
de l'establert. crida que pot
potenciar la ident ificació creadora deis nois amb la gavina
o els pilots-mesies.
Pero. d'altra banda. veiem clarament dibuixades en aquesta

(•una gavin a ent re un mi.
lió·). 1 només llavors sera
ajudat pels seus •iguals•. un
món d'élite on pot accedir
qualsevol que arri bi a comprendre que tot. fo ra d'ell mateix. és una iHusió.
Pensem que val la pena que
els ensenyants ens aturem
un moment a pensar si tant
el nivell literari com els valors proposats fan aconsella.
bies aquests !libres com a
lecturas importants per als
nostres alumnes. o si bé cal
ajudar-los a fer-ne una valoració crítica i buscar altres llibres més interessants i de
més qualitat per treballar a
classe.
Teresa COLOMÉ

Col·laboracions/Debats/ Documents

FORMACIÓ
1 ACTUALI TZACIÓ
DELS ENSENYA NTS .
El MCE piamontés ha regi strat durant aquests últ ims anys una difusió notable a nivell
regional. Grups t erritorials són presents i actius avui, amb forces i característiques di·
verses. en tates les ·provincies i en les més importants ciutats del Piamonte.
El Moviment coordina la seva acció a través d'un comité regiona l que ha sabut prendre iniciativas significativas sobre temes de didactica i de política escolar. sovint en coordinació amb les entitats locals i amb les forces polítiques i socials.
L'activitat del Moviment es concreta en el treball de grups d'estudi i de recerca, sobre temes didactics específics i interdisciplinaris i en un treball encara limitat, pero que
ja s'ha mostrat útil, de coordinació d'experiencies dutes a terme en diverses escales.
El Moviment s'ha caracteritzat sempre per una presencia concreta i activa. que concep
la recerca !ligada intrínsecament a la praxis escolar directa i fuig de les formes d'elaboració abstractes i teoriques. Per aixo, la presencia deis nostres companys a les escales
es concreta en un esforc; operatiu que tendeix a realitzar una renovació qualitativa del
servei escolar. tot interpretant de manera progressista, i de vegades fins i tot forc;ant, els
límits estrets de !'actual estructura escolar, considerada unanimement com a inadequada.
Si en el passat el nostre Moviment ha t ingut el límit greu d'una orientació elitista,
que li ha impedit de desplegar tota la potencialitat innovadora de les seves opcions didac·
tiqu es. pedagogiques i culturals. no s'ha d'oblidar, pero, que aixo ha portat. a través d'una
lluita de vegades dura i marcada per la repressió, a propasar una serie de temes avui
centrals en la problematica pedagogico-didactica; basti recordar aquí: el problema de la
selectivitat, el refús de formes arcaiques d'avaluació, la lluita per instruments didactics
nous i el consegüent refús del llibre de text, la jornada completa realitzada ja des de fa
deu anys i amb exit a les escales caracteritzades per la nostra presencia, la superació de
la classe com a únic criteri d'organització del treball escolar, l'ús de les estructures del
territori amb fina litats educatives, la recerca d'una relació operativa amb el món del treball
i, fin alment, la rece rca científica com a eix d'una nova didactica basada en principis interdisciplinaris.
Una analisi més aprofundida de la rea litat escolar i cultural del país, després del gran
gir polític marcat pel referéndum i pels resultats electorals deis darrers anys, ha portat
el nostre moviment a escollir noves línies d'acció, a través d'un procés autocrític intern,
que encara esta en fase d'actuació, pero que ja ens ha permes la concreció d'un objectiu
nou: la participació de masses cada vegada més vastes deis ensenyants, en confrontació
democratica i pluralista amb tots els components culturals i ideologics de l'escola, a la
recerca d'un terreny comú d'acció que ens permeti de sortir de l'ambit estret d'una avantguarda tancada.
Una opció compromesa a la qual s'han de referir els instruments i els modes de la
nostra acció. Aquesta ha significat fins avui, per al grup piamontés, un discret augment
qua.ntitatiu del nombre d'associats. un compromís c~mstant de presencia a !'interior de les
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escoles, deis barris. de les entitats locals, la difusió i la confrontació de les nostres experiéncies, l'organització de desenes de debats, trobades i cursos a les escoles . que ens han
permés d'adquirir una consciencia nova deis greus problemes que la institució escolar avui
ha de resoldre.
Hi ha correspost una reestructuració interna que tendeix a la superació de formes
purament assemble.istes de gestió i !'obertura d'un procés de revisió global de les tematiques didactiques que ens caracteritzen. Al costat d'una proposta de t ipus llibertari. que
gira entorn de la recuperació de l'expressivitat i de la creativitat infantil, han adquirit una
importancia central la recerca científica i !'exigencia d'una nova fonamentació cultural i
didactica del saber que respect i les característiques i els processos evolutius de la intelligéncia infantil.
L'a"illament en el qual sovint, en el passat, ens hem vist fon;:ats, havia caracteritzat
inevitablement la nostra presencia en un sentit defensiu, i ens havia relegat completament
a una acció en el lloc de treball, i limitat, per tant, les nostres possibilitats d'una proposta
global de renovació didactica de l 'escola.
La voluntat de superar aquest a"illament ens ha portat a formular alguns punts ferms,
els quals es poden sintetitzar així:
1. La renúncia a les anomenades ediles felices• . que s'automarginen i són incapaces
d'incidir en la totali tat de la ínstitució.
2. La concepció de l'experi mentació no com a un fet episodic, circumscrit, que es
desenrotlla en una rea li tat escolar excepcional, en un ambient aséptic i apartat de la
dialéctica sociocultural present al país, sinó una experimentació com a actitud, com a opció
d'innovació que ha d'implicar totes les escoles; és a dir, l'experi mentació com a condició
permanent de rece rca innovadora que doni una nova qualificació a l 'acció docent i aprofiti
més la intefl igéncia deis ensenyants, la qual s'ha de posar en condicions d'abandonar el
paper foss il de mer executor d'unes ordres i de transmissor de nocions.
3. La formac ió permanent com a part integrant de la professionalitat docent, entesa
com un procés continu d'estudi i de programació de l'activitat escolar i no (tal com avui
s'esdevé en el millor deis casos) com a simple temptativa d'adequar la didactica a l'evolució cultural i cien tí fica. la qual impediría a l'escola de desplegar en aquest terreny
una acció realment innovadora i peonera.
4. La gestió col·lectiva de l 'escola com a condició per a la superació de formes deleteries d'individualisme i de tancament, encara avui dominants, que no permeten als ensenyants una recerca i una experimentació seriosa.
5. La re lació, en fi , del nostre moviment amb les altres torces operants en el terreny
escolar. La consciencia de la necessitat d'una acció unitaria com a condició preliminar
per superar l'estat actual de crisi; la disponibi litat, per tant . a una confrontació tan amplia
com sigui possible, de la qual pugui sortir una proposta coherent i unitaria de renovació
en el pla didáctic.
Respecte a aquest últim punt, el nostre grup ha actuat últimament de forma articulada. tendint a crear diversos moments de con f rontació i d'agregació. L'experiéncia del
setembre pedagogic de l'any passat ens ha portat a t reballar de forma coordinada amb
desenes d'altres associacions. amb les torces sindicals i les entitats locals.
Durant aquest any hem esdevingut promotors d'una coordinació permanent d'associacions i hem obert una confrontació amb torces de diversa extracció cultural i ideologica.
No ens hem d'amagar les dificultats d'aquesta opció, que sovint ha trobat resist€mcies
internes i externes . a causa sobretot d'una situació esclerotitzada des de fa molt temps
per contraposicions de vegades rígides, de tipus ideolbgic, pero a causa també d'una serie
de prejudicis, d'indecisions que han determinar fins ara una disgregació de les torces
presents en el territori.
L'opció de tend ir a una acció coordinada i unitaria en la institució escolar ens ha posat
davant de !'exigencia de delimitar l'especificitat de competéncies i d'accions. la qual tingui
en compte la realitat articulada de les torces i de les institucions operants en el terreny
de l'escola i superi una tendencia omnicomprensiva que encara es manifesta en el nostre
moviment.
Dins d'aquesta bptica ha semblat prioritari el nostre compromís actiu de sensibilització
deis ensenyants en el problema de la renovac ió cultural i didáctic de l'escola; aquest
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aspecte s'ha caracteritzat pel nostre intent de participació constructiva a !'interior deis
organs de l'escola i l'elaboració de propostes adre9ades als ensenyants i a les torces socials sobre temes de la gestió de l'escola i de la seva democratització.
En aquest sentit creiem particularment oportuna l'opció d'una acció coordinada, per
exemple amb les torces sindicals o amb les associacions democratiques de pares.
En un moment de greu disgregació i de manca d'iniciatives, hem tendit, a més, a
obrar amb una acció permanent de coordinació d'experiencies escolars. Respecte a aquesta
exigencia basti pensar en la realitat de les escales estatals de jornada completa, que a
Torí ja han superat el centenar i que actuen de forma completament incoordinada, i porten
a terme experiimcies potser contradictorias entre elles i sovint declaradament fallidas.
El nostre moviment ha acollit amb molt d'entusiasme la prova de sensibilitat política que
les entitats locals han ofert per a aquest fi i ha treballat per una actuació positiva de les
experiencias innovadores dutes a terme per I'Ajuntament de Torí en el terreny assistencial, postescolar, etc.
Les experiencias de l 'escola integrada i d'estiu per a nois, nosaltres les hem valorades positivament no només perqué responen a exigencias objectives, de vegades dramatiques, de servei social, sinó també per la carre ga innovadora en el pla didactic 1 cultural,
respecte a la mateixa concepció del paper de la institució escolar.
Sobre el tema específic de la formació permanent el nostre Moviment, que ja té vint
anys. treballa també directament a través de la gestió de cursos per a les escales i per
als seus membres. Sobre aquest tema s'ha fet un salt qualitatiu i institucional molt gran.
Les torces polftiques i les institucions competents hauran de demostrar que tenen el
coratge del canvi, de la innovació radical; aixo demana la capacitat de ter un estor(( creador
que prefiguri estructures, centres. modes, temps (més enila del problema cultural) per a
l'actual ització, coses totes que encara s'han de crear. Els mateixos ·decreti delegati" no
tan sinó testificar !'exigencia del problema, i en algunes ocasions hi tan referencia, pero
no ofereixen instruments precisos i concrets. L'lnstitut regiona l per a l'actualització i l'experimentació potser podra ser la solució institucional adequada, pero només amb la condició que es pugui inserir en una situació ja encarrilada, que hagi concretat uns criteris,
unes torces i uns centres adequats al problema. En cas contrari, sera només l'enesima
ocasió fracassada i es constituíra com un centre burocratic. gestor d'iniciatives deslligades de la realitat escolar i <;lels problemes rea ls deis ensenyants.
No podem , per tant, sinó acollir positivament les iniciativas actuals de les entitats
locals i de la Universitat, en les quals estem directament compromesos, en tant que constitueixen l'única instancia de sensibl li tzació deis ensenyants en el problema i la canalització d'experiimcies que reflecteixen una nova concepció de la formació permanent.
La gravetat de la situació escolar planteja qüestions a les quals cal donar respostes
immediates; el descens de participació a la vida de l'escola per part deis components
docents i estudiantils, el sentiment de desconfian((a del qual sovint avui sentim que estan
invadits els companys de les nostres escales poden portar la situació a un puf]t de disgregació tal que després podría resultar difícil i llarguissim qualsevol estor(( de recupe·
rac ió, encara que sorgís d'una precisa voluntat política de re novació.
Es tracta, dones, en aquesta fase. de ter un estor(( creatiu i organitzatiu que ens permeti de no romandre inactius. Som conscients que la resposta que avui es pot oferir a
les exigencias de l'escola és una resposta parcial. i sabem que aquesta no pot ser contradictoria respecte a un projecte més vast de creació d'estructures permanents. qualificades
i adequades als problemas. Es tracta de fer els primers passos en aquesta direcció sense
!'ambició de voler resoldre tots els problemes avui , pero vencent les posicions merament
passives d'aquells que van ajornant els problemes fin s que trobin solucions definitivas i
avui estan mancats d'orientacions concretes i factibl es realísticament. Aquesta opció
di latoria no té en compte la gravetat de la situació que estem vivint a les escales i !'absoluta exigencia d'una proposta que vingui a canviar un clima d'incerteses més aviat
sofocants.
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Els dos nuclis centrals estan constituits certament, al nostre entendre, pels organs
de l'escola i de la Universitat. En aquests terrenys (a més, obviament, de la reforma de
la secundaria) s'hi juga la possibilitat d'un canvi real qualitatiu de l'escola. La proxima
etapa deis districtes ha de ser en aquest sent it concretada com un moment essencial del
procés d'innovació; el nostre moviment s'ha adheri t, amb altres torces democratiques.
a la constitució d'un Comité que haura de treballar des d'ara fins al novembre en aquest
terreny, coordinant les iniciativas en vistes a les eleccions , elaborant propostes de programes unitaris, operant un esforc; de participació entre tates les torces democratiques
interessades pel problema.
Respecte a la Universitat. les opcions de !'actual administració regional i !'amplia
disponibilitat mostrada per la institució universitaria tan confiar en la possibilitat d'una
participació i d'una responsabi litat directa. en aquest terreny. de la mat eixa universitat.
El MCE sosté que aquest és l'únic centre capac de donar una resposta globalment ade·
quada als problemas de la formac ió i de l'actualització docent. Es tracta de fer un estorc;
en aquesta direcció que prefiguri en certs aspectes la reforma universitaria i ofereixi a
l'escola i als ensenyants un centre institucionalment reconegut per a una activitat de formació i programació, conduida fins avui voluntarísticament amb un cert grau d'improvisació.
La sensibilitat que el nostre moviment ha mostrat sempre pels problemas de renovació cultural i qualitativa de l'escola ens porta a adherir-nos a la proposta que ens ha
vingut de la Universitat per a la constitució d'una comissió que elabori projectes de
formació.
Pero, f ins i tot en aquest terreny, es tracta evidentment d'obrir una confrontació de
la qual sorgeixin tendencias decididament innovadores.
Sabem. de fet, que la Universitat no esta avui preparada per dirigir el pes de l'actualització docent; és necessari, al nostre entendre, posar en marxa una recerca a tates les
facultats, la qual les posi de seguida en condicions d'afrontar la problematica pedagbgicodidactica. que fins avui, amb les degudes excepcions, n'ha estat pract icament absent. La
garantía d'arribar a elaborar a la Universitat una proposta sobre la formació qualitatívament adequada només es pot tenir, segons la nostra opinió, amb la condició d'aconsegulr
fer.hi participar els ensenyants ja des d'aquesta fase d'elaboració.
Per acabar, com a MCE valorem de forma positiva el fet que l'últim any s'hagl obert
un debat sobre aquests temes de forma bastant capiHar; sostenim que cal que es vagin
posant les bases per a un procés d'innovació important i que respongui a les exigencias
reals de democracia i de credibilitat cultural.
Es tracta de saber expressar a través de tots aquests moments especifics una orien·
tació global al moviment democratic del país per una reforma general de l'escola. a parti r
deis nivells primaris, que superi l'opció, que ja ha aparegut com a cont raproduent, de
canvis parcials per via de decret i de prove'iments urgents.
Aquesta opció. independentment deis resultats inadequats que s'han aconseguit, ha
contribu'it a crear una divisió cada vegada més greu entre la direcció política de l'escola,
els seus gestors i els usuaris. amb una serie de prove'iments (o millar d'incompliments)
de sabor moralista o punitiu. que han empes a la classe ensenyant cap a posicions defensivas. sense saber afrontar amb decisió i claredat el problema polític central de la seva
participació en el procés global de reforma.
Cap transformacló real de l'escola no és possible si no és sentida i volguda per la
classe docent í sí aquesta no n'obté condicions de treball adequades, en el pla cultural
i professional. Dins d'aquesta óptica el MCE creu que cal assumir, com un deis problemas
centrals. la qüestió de la jornada completa per als ensenyants. que no només podra donar
una solució digna als problemas de la professíó, sinó que també permetra la configuracíó
real d'una nova professíonalitat deis ensenyants .

•••

• Reproducció de l'article publ icat a ·Cooperazione educativa•. núms. 7-8, 1977 (XXVI). pagines 243-248, que recull la intervenció del MCE piamontes a la Convenció de ·Riforma della scuola•,
sobre el tema •Formació i actualització deis ensenyants· que es va celebrar a Torí.

CORSEGA, 269, tenda esquerra.
on hi trobareu els art icles habituals:

• materials d'escriptori i dibuix
• materials per a la classe
• llibres per a infants
• llibres per a adults
• llibres d 'ensenyament
• discos i cassettes
• jocs i joguines didactiques, etc
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