
Publicació 
de Rosa Sensat 

Fchrcl" 1999 

PERSPECTIVA 

ESC 

Quan i qu 
llengües 
estrangeres 
Tallers d 'experimentació 
a parvulari 3 anys 

a través d'In 

La pregunta de la 

Els escolars de Mataró 
a dalt del tren • 

j 



p E 

S 

R 

e 

Edició i Adminislració: 
Associació de Mestres Rosa Sensat. 
Corsega, 27 1 • Tel. 237 07 O 1 
Fax: 415 36 80 • 08008 Barcelona 
E-mail : pescolar@mrp.pangea.org 

Consell de Redacció: 
Josep Callís, Antoni Domenech, 

S 

Gemma He ras, Joaquim Lázaro , Marta Mata, 
Elena Noguera. Joan Pages. 
Antoni Poch. Dolors Sanahuja 

Directora: 
CarmeTomas 

Di rectora adjunta: 
MerceComas 

Sec.relilria de Redacció: 
CarmeSuaz 

Disseny grafic i: 
Vilaseca/Aharriba 

Coberta: 
Jordi Lascorz 

Composlció i muntatge: 
Núria Hortal, lnge Trowsky 

Dlbulxos: 
Werner Thoni 

Fotolits: 
Coloren, S. L. 

Impressió: 
Romanya-Vall s 

Subscrlpclons 1 dlstrlbució lllbrerles: 
Associació de Mestres Rosa Sensat 

Diposit legal: 
B. 2090-1 975-ISSN: 0210-2331 

Subscripció anual: 
Preu soci: 6 .100 ptes. Preu no soci: 6.780 ptes. 
P.V.P. 750 ptes . 

p E 

L A 

Febrer 1999 

e T .1 V A 

R 2 3 2 

Editorial: 
Canvis al Ministeri d'Educació i Cultura 

Mooogratic: 
Quan i quantes llengües estrangeres? 
Perspectives actuals pera l'ensenyament 
i 1' aprenentatge de llengües estrangeres 
a 1 'educació obligatoria. Luci Nussbaum 2 
Contribució de l'escola a la construcció 
d' una Europa plurilingüe. M. Cambra Giné 9 
Les llengües estrangeres coma vehicle 
d • aprenentatges escolars. 
Beatriz Caballero de Rodas i Dolors Masats 19 
Dues llengües estrangeres al' educació 
primaria. Maite Corts Rovira 
i Te re Antiga Comas 26 
Aprendre llengües estrangeres a 1' educació 
preescolar. Rosa Aliaga Ugarte 36 

Escota. 
Tallers: 
Tallers d'experimentació a parvulari 3 anys. 
Marta Fornés Terrado i Lali Serra So/il 42 
Noves tecntJIJJgies: 
Relació deis objectius generals de 
1' ensenyament secundari obligatori (OGE) 
arnb un projecte d' educació ambiental 
a través d'lnternet. J. R. Vallejo, R. Álvarez 
i C. Silva 49 

Escota i societat. 
Educació sexual: 
La pregunta de la Núria. Gloria Téllez Subiza 58 
Coneixement de la ciulat: 
Els escolars de Mataró a dalt del tren. Equip 
del Centre de Recursos Pedag. de Matar6 64 

Recooeixement. 
Joan Brossa. Jaume Cela 68 

Novetats bibliogratiques. 
Educació antiracista a l'ESO. SOS Racisme 70 
Les voix de la Paix. Voices for Peace. 
Josep M. Vilar 72 
Altres novetats. 74 

Cartellera. 76 

Textos legals. 80 

Cartes a les lectores i als lectors. 81 



Canvis al Ministeri d'Educació i Cultura 

El president del Govern ha decidit canviar la maxima autoritat del Ministeri d'Educació i 
Cultura i ha substi tu'it la seva titular, la senyora Esperanza Aguirre, pe! senyor Mariano Rajoy, 
el qual dóna més la imatge de centre que vol fer realitat el senyor Aznar. 

No cal dir que ens alegrem d'aquest canvi i que estem convem,:uts que els temes que 
afecten el món educatiu només podran mil lorar, perque pitjor no poden anar i tampoc podíem 
continuar gaire més temps com fins ara. 

La senyora Esperanza Aguirre. si tot surt corn esta previst. no engruixira les llistes de 
l' atur, 1;inó que presidira el Senat, convertint-se. aixL en la primera dona que assumeix aquesta 
rc~ponsab i li tat des de la creació d'aquesta institució, de la qual cosa ens n"alegrem. Veurem 
si té rnés trar;a en aquesta nova funció que la que ha demostrar davant del l\1inisteri 
cr Educació i Cultura. Sera curiós. si més no. observar com una persona com ella, que no s' ha 
caracteritzat pel respecte a les transferencies autonómiques o a J'autonomia universitfuia. 
entoma la presidencia de la cambra territoii al del poder legislatiu espanyol. 

Enyorarem. aixó sí, les anecdotes -reals o inventades- a que ens tenia acostumats la 
senyora Aguirre, pero poca cosa més, i si hem de ser sincers i tractant-se del seri6s sentit de 
!'humor, ens estirnem més els acudits grafics de qualsevol clibuixant deis mitjans de 
comunicació o els acuelits ele la Rosa en el programa «Malalts ele tele». 

Al senyor Mariano Rajoy li demanem que mantingui una actitud dialogant amb tots els 
cstaments que configuren la comunitat educativa. Sense dialcg poc avan9arem i en materia 
educativa la recerca del conscns és imprescindible. 

Li demancn també al nou ministre que col· labori a resolclre els problemes reals que pateix la 
un iversitat espanyola, que desencal li els temes que la seva anlecessora tenia aturats i que ho 
raci amb esperit obert. 

D'altra banda si l'actitucl dcl 1;enyor Rajoy és la que voldríem caldra veure com responen les 
autoritats educatives catalanes. Fins ara els problcmes que encetava o deixava ele resoldre la 
scnyora Agu irre tapaven les mancances de la Conselleria. Per tant, demancn també al govern 
de la Generalitat més decisi6 en el tan necessari clialeg sobretot per acabar de concretar cls 
temes de la reforma que encara no estan desenvolupats o que tenen un alt nivel! de 
discrepancia. 

I posats a dir-ne alguns: anal itzar en que esta quedant el caracter comprensiu de la 
secundaria obligatória. dotar les escales de primaria de personal aclministratiu. crear escolefi 
públiques del tram 0-3 i fer realitat aquel! antic desig que dcmanava que la carrera de mestre 
tingui el rang ele llicenciatura. 
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2 Quan i quantes llengües estrangeres? 

Parrinr de 1 ·al'en~- c¡tu' represel/{a la reforma educoril·o i el 
currículum de llengües estrangeres, /'autora indica olgunes 
vies f)(! l' mi//orar-ne l'aprenentage (/lhora que su!jgereix de 
recollir les experiencies acul/lulades a partir del programes 
d'immersió i de ferlloc a !'escota a les 1/engües deis ahmu1es 
proi'ÍIIents lf'aln·es cultures. 

Perspectives actuals per a 1' ensenyament 
i 1' aprenentatge de llengües estrangeres 
a 1' educa ció obligatoria 

Luci Nussbaum 
D~panamcnt d~ Didác
tica ue la Llengua i de la 
LHcratura ( Uni\'~rsilat 
i\utonoma ue Barce
lona> 

Ara fa 1 O anys ... 

Al !lindar de la reforma. el número 125 de Perspecti\'(/ Escolar 
pre!-.entU\ a. en SÍ!-. anides. algu ns aspcctcs de 1' aprenentatge de k'> 
llengücs c~trangeres. Els temes que ~ 'abordaven en aquc ll 
monogrMic (valor fonnatiu del idiomes. ensenyar !lengua oral i 
!lengua escrita. formes ele comunicaci6 a classe. recurso~ per 
ensenyar llcngües. etc .) Ví:lren ser tractats a fons per als nous 
currícu lums integrant-los en el marc general de l' educació lingüís
tica de la nostra població jove. alhorn que es posava en marxa tola 
una serie de mesures per renovar 1' ensenyament de llengücs i pcr 
formar el professorat. 

En le~ pugines que egueixen \'Oiem aportar alguns clcmcnt'> de 
reflexió sobre l'ensenyamcnt de le!-. llengücs estrangercs al no~trc 
país, a!-.senyalar alguns punts feble!-. i obrir vie~ de debat. 



Velles idees, reptes pendents 

La reforma del sistema educatiu avan9a l'eclar de comen9ament 
de 1 'aprenentatge de llengües estrangeres a 1 'educació primaria 
alhora que obre la possibilitat que els alumnes entrin en contacte 
amb més el' un idioma. tant a 1' educació primaria com a la 
secundaria. El currículum de la reforma s' inscriu en el corrent deis 
enfocaments comunicatius i preconitza sobretot el desenvolupament 
de destreses de comunicació i d'estrategies per aprendre que han 
de contribuir a la fonnació lingüística deis nois i noies i afavorir 
futurs aprenentatges lingüístics i no lingüistics. Els plantejaments 
esmentats recullen resultats de recerques dutes a terme durant la 
segona meitat del segle XX, tant pel que fa a l'edat d'inici del 
contacte amb una nova !lengua com pel que fa a les capacitats de 
les persones plurilingües de transferir habilitats comunicatives i 
cognitives apreses en una !lengua cap a d'altres. Les conclusions 
d'aquestes recerques formen part avui de l'opinió general de la 
població sobre l'aprenentatge de llengi.ies (com més aviat millor, 
quantes més llcngües millor) i avalen les opcions polítiques de 
promoció del plurilingüisme a Europa (vegeu l'article de Margarida 
Cambra en aquest mateix monografic). 

Segu int aquest conent d · opinió. alguns centres introdueixen 
1' angles en et<Ipes preobl igatories i ensenyen dues Jlengües a 
l'educació primaria (vegeu eis articles de Maite Corts i Rosa 
Aliaga) i moltes famílies fan aprendre llengües als seus fílls fora de 
l' horari escolar o en estades a l'estranger. Així. empesa per les 
famíl ies i les institucíons, augmenta la motívació envers les llengües 
estrangeres. A títol d'exemple. podem citar els resultats de les pe
tites enquestes que duen a terme els nostres futurs mestres a les 
escales ele les comarques de Barcelona on fan les practiques, 
les quals mostren que gairebé el 100% dels alumnes de prim~u"ia, 
sigui quin sigui el seu origen sociocultural, tenen actituds rnolt 
positi ves cap a les llengües estrangeres, tant en centres on 
s' imparteix un ensenyarncnt actiu com en aquells on les formes 
cl'enscnyament són més tradicionals. 

Tot i així. existeix l'opinió, a les famílies, entre els mateixoB nois 
i noies, i la constatació entre una gran part del professorat que rep 
al umnes queja han seguit aprenentatges d' idiomcs, que els esforyos 
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4 Quan i quantes llengües estrangeres? 

esmerr;ats en els icliomes han tingut uns resultats molt limitats. ésa 
dir, que l'educació obligatoria no ensenya prou bé les llengües 
estrangeres. Com és possible aixo, malgrat unes condiciones a priori 
favorables, en el marc d'unes estructures educatives que han fet 
inversions notables en fo rmació de profes~orat especia lista i en 
dotacions de recursos materials als cen tres? Dos són <t i nostre 
entendre els orígens el' aquesta eficacia limitada: en primer ll oc. la 
insuficiencia d'hores dedicades a l'aprenentgc i. en segon !loe. el 
tractament que es fa de la !lengua estrangera a classc. 

Més temps per fer coses amb la llengua 

Si ara per ara no disposem el ' una teoría ben acabada que expl iqui 
com s' aprencn llengües, en can vi sabe m que dues condicions són 
necessaries: a) el contacte continuat amb la llengua que es vol 
aprendre, allo que s'anomena input i b) l'ús de la llengua en 
situacions significatives. de manera que l'aprenent pugui. en 
interacció amb altres persones (mestrcs o alumnes), parar atenció 
en les seves dificultats i resoldre-les en interacció amb d'altres 
persones. 

També cal tenir en comptc que el fet d'ensenyar i practicar 
determinades formes de la !lengua no vol dir que aquestes siguin 
sempre apreses. ésa dir, interioritzades i disponibles per ser usades 
en a !tres moments. El procés el' adquisició a llarg termini clepen el' un 
cúmul de circumstancies que no podem detallar aquí. Pere) poclem 
afirmar que alió que s' ensenya té un pes relatiu en allo que s · apren. 
la qua! cosa ens reafirma en la idea que cal ensenyar a usar la 
llcngua més que no pas «ensenyar com és». Un plantejament 
d' aquest tipus requereix recluir les activitats cl ' imitació i de prac
tica mecanica en favor d' aquelles que creen contextos cl ' (ls reaL 
similars als que es generen en cls programes d' immersió. 

Una de les constatacions més evidents de totes les recerques 
en aprenentatge de llengUes és que l' eficacia augmenta quan cls 
alumnes estan sotmesos a un nombre considerable d'hores 
el' exposició a la llengua meta. ésa dir. quan els aprenents reben un 
inp111 quantitativament imponant (Muñoz i Nussbaum, 1997). Com 
sabem, aquesta és una de les claus de l'exit dels programes 



tfinunersió. En el cas del nostre sistema, el contacte ambla !lengua 
estrangera, tant a primaria com a secundaria, no passa de dues o 
tres hores setmanals. El temps pot disminuir quan s' utilitza el 
castelJa o el cata] a coma llengua vehicular d'ensenyarnent, reduint 
així no solament el temps d'exposició a la llengua, sinó també la 
qualitat d'aquesta exposició. ates que el gran nombre d'enunciats i 
formes que serveixcn per concluir la classe (donar consignes, 
clemanar aclariments. avaluar, renyar, animar. etc.) es produeix en 
les Hengi.ies que els aprenents ja coneixen. 

D 'altra banda, i segurament a causa de la influencia dels llibres 
de text, trobem que a classe es fa a vegades, encara, un tractament 
de la llengua molt depenent deis continguts lingiiístics. la qual cosa 
implica que es programen les activitats més d 'acord amb unes 
suposacles clificultats plantejades perla Jlengua que no pas pensant 
en el sentit que té pera l'alumne el que ha de fer amb la llengua . 
Per exemple. si es vol ensenyar el present continu en angles per 
comptes de recórrer al model de les tres P (presentació de la forma. 
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practica i producció ). es pot pro posar que els alumnes observin la 
forma en un elocument oral i dcsprés l' usin per intercanvinr 
informacions sobre el que faran Juranl les vacances. 

Que s'ha d'ense nyar? 

La necessitat de renelibilitzar esfon;os de cara a aconseguir 
aprenentatges més cfica~os ens <.:ondueix a fer raposta forta per 
r aprcncntatge de les llengües estrangcrcs a través del seu ús com 
a !lengua vchicular d'una altra materia del currículum o de 
continguts lransversals (vegeu aquí mateix r articJe de Beatriz Ca
bal lero). Els avantatges d'aqucsta proposta han estar a bastantcnt 
provades no solamcnt per la recer<.:a internacional, sinó Lambé a 
casa nostra per algunes experiencies amb idiomcs i sobretot pds 
programe" d"immersió al catala. 

Aixo no vol el ir que la classe de Jlengua cstrangera hagi de pcrdrc 
el seu cspai i la seva raó de ser, almenys per ara. Al nostrc 
entendre, hauria ele convertir-se en l'ambit cl'iniciació als primcrs 
aprenentatgcs. ele refor~ de les compctcm:ics en !lengua estrangera 
i. sobretot. en r~unbit ele rertexió sobre les llengiies i el scu 
aprenentatgc, reprenent així un deis aspectes més innovadors del 
currículum d. educació secundaria. po<.: cxplorat encara en la nostra 
traclició <J"cnsenyament de llenglies. i transferible tamoé a 
l'cducació primaria. 

Retlcxionar sobre les llengi.ies no vol dir ara ensenyar termi
nología o antdisis fonnals, sinó proposar activitats de presa de 
consciencia deis aspectes lingi.iístics. comunicatius i culturals de 1' Lis 
de les llengües. Les tasques de rellexió, de conccptualitzaci<'> de 
fenomcn'> i d\:stabliment de relacions entre fets lingiiístic-., són 
cabdals per de..,envol upar acti tucls po!->i ti ves en ver<; les llengücs i pcr 
combatrc 1 'ctnocenll;sme. comlicions indispensables pcr a<.:ostar-sc 
a llengües i cultures alienes (vcgcu cxcmples il·lustratius d"aquc:-ta 
menad' activitats en Pendanx. 1998). E" tractaria d. aprofitar tot el 
potem:ial de <.:apacitats metalingliístiqucs que posseeix la pcr:-ona 
des de les edats més primerenques. 

D'altra banda, sabem avui que com més conscients són ds 



aprenents d'allo que fan i de per que ho fan. més sentit prenen les 
acti vitats a 1' aula. La classe de llengua estrangera és també 1 'espai 
adequat per parlar de corn s'aprenen llengües. l'espai on es poden 
estudiar i adquirir habits i estrategies per apropiar-se de les Jlengües, 
on els alumnes poden aprendre a regular els seu aprenentatge 
d' idiomes (vegeu propostes en aquest sentir en Ribé i Vida!, 1995 
i Pendanx, 1998). 

Les llengües de l'escola 

Un deis reptes que ré pendents l' educació obligatoria avui és 
J'acollida d'alurnnes procedents d'altres cultures i que parlen altres 
llenglies, sovint molr allunyades de les tres o quatre llenglies 
europees fins ara presents a 1 'escoJa. Deixant de banda aquí les 
dificultats que pot comportar l'ensenyament de les llenglies 
obl igatories a aquests alu mnes de nova incorporació, la superació de 
les quals ha de comptar amb el concurs de totes i cadascuna de les 
persones implicacles en l'educació i de totes les experiencies 
acumulacles enscnyant llengües, és evident que !'escota s'esta 
convertint en una cru11la de cultures lingüístiques. 

Al nostre entendre i seguint el fi l del pensament de Jesús Tuson 
( 1 995). cadascun deis centres educatius hauria de bastir un projecte 
d' educació 1 ingüística que inclogués les llengües de 1 'entorn 
immedial, com a mínim dues llengües europees més i que donés 
cabuda al ríe cabal que aporten els alumnes de recent incorpora
ció. Experiencies com les que relaten Brossa i Molina (1998) 
d'ensenyament de rarab escrit a nois i noies que el tenen com a 
llengua familiar amb la finalitat d'aturar processos d'acu lturació. 
haurien de ser acollides per !'escoJa; pero !'escoJa podría també 
aprofitar a les classes ele llengi.ies el potencial de coneixements 
lingüístics que tenen els nous immigrants. Aixo vol dir que les 
csmentacles activitats de presa de consciencia sobre les Jlengües i 
el sen aprenentatge podrien enriquir-se amb els coneixements 
aportats per aquests nois i noies, la qua! cosa també donaría valor 
als seus orígens i afavoriria r intercanvi cultural. 
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L 'autora propasa una rejlexió sobre les noves situacions 

plurilingües i argumenta la necessitat d'ww perspectiva 

integradora de /'ensenyament-aprenentatge de les 1/engiies 

primeres, segones i estrangeres sense oblidar les 1/engües 

d'origen deis immigrants. Tamhé exposa algunes de les 

preocupacions sobre /'aprenentatge de les /lengüe.~· estran

geres a primclria que actualment són materia d 'estudi en 

diferents projectes de la Unió Europea, amb un plantejamellf 

w1itari pero ohert a la diversitat de cada comunitat. 

Contribució de 1' escola a la construcció 
d'una Europa plurilingüe 
Per una didóctica de les llengües 

1. Augment de les situacions plurilingües Margarida 

Es cliu sovi nt que la capacitat ele transformació ele l'escola no ha 
estat mai a I'al9ada deis canvis socials. Avui. pel que fa a la qüestió 

de la construcció de la Unió Europea i d'un nou paisatge lingüístic. 

rcscola té molt a dir i molt a fcr. Tots els implicats. des deis 

rcspectius ambits. hauríem de fer l'esfor9 de modificar la nostra 

perspectiva per comprcndre les noves situacions lingüístiques del 

vell continent i actuar de manera conseqüent i responsable en 

l'educació lingüística deis nens i nenes de les nostres escoles. Si fa 

uns anys la funció deis mestres se centrava en l'adquisició i l'ús del 

catala i del castella. avui les coses són molt diferents i molt menys 

homogenies. Ja fa uns anys que Wcinreich advertía que el 

plurilingiiisme és la regla i el monolingiiisme l'cxcepció. 

Parlem en primer lloc de J'evolució de conceptes com el binomi 

«llengua materna 1 llengua estrangcnl». queja no té justi l'icació en 

unes societars on els pares i les mares es reparteixen de manera 

menys desigual le!-> tasques educatives. on augmenten les famílies 

Cambra Giné 
Profcssora del Depar
tament de Didactica de 
la Llcngua i la Literatura 
de la Uni\'ersitat de Bar
celona 
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1 O Quan i quan tes llengües estrangeres? 

monoparentals. on s'ha incrementaL moJI el nombre de parellcs 
mixtes. on la circulació deis ciutadans és un fel i on. linalment i el 
més irnportant. els immigrants procedents de ptúsos no des
envolupats. que han vingul a viure i a treballar al nostre país i a 
cl'altres de la Unió Europea. aporten el seu patrimoni lingüíslic i 
cultural. 

Tot aixo configura situacion:- familiars i socials plurilingües on 
la comunicació entre els di ferents interlocutor~ e~ produeix en 
diferents llcngücs segons xarxc~ molt si ngulars. Haurem d'cmprar 
termes provisionals com el ele Llcngües Primercs (L 1 ), Llcnglies 
Scgones (L2) i Llengües Estrangeres (LE), en plural. i acceptar que 
la diversa proporció d'aquesll!s configura diláenls reperloris 
lingüístics deis parlants. Aquí entren en joc un!-> quants criteris: el 
primer.l'ordre d'adquisició d'aqueste:-, !lengüe~ (pl!r C\cmpk. pera 
una filia d'una catalanoparlanl i d'un francofon. que apren primer 
el catala i el francesa casa. i després el castclla. podcm dir que té 
dues Ll , el ca tala i el franccs, i una L2. el castc ll ~l). Un altrc 
paramelre é~ l' e<., tatus de la llengua c.:om a propia de la comunital 
o no. la qual cosa fa que es consideri L 1 o L2 respectivament. Un 
tercer criteri é!-> la proximital o llunyania de l'entorn on s·usa una 
llengua, i aquesl ens permel ele distingir entre L I -L2 i LE (per 
exemple. un ncn que té el ca tala com a L l. pcr al qual el franccs 
o 1' alemany, o 1' arab, són LE). Si imagi nem les rnú ltipks possibilitats 
de combinació d' aquests ingredicnts. ens farem una idea de la 
diversitat a la qual poden arribare!!-> repe11ori~ lingüístics de cadascú 
en un futur molt proper. a mesura que l!l:- despla<;aments i cls 
contactes vagin augmentanl. Ens caldra acceptar d'opcrar amb uns 
conceptes relatius que no són aplicables al conjun t de la població 
sinó que es configuren de manera cliferent per a cada cas. 

En segon lloc. també hem de desenvolupar idees noves pel que 
fa al grau de coneixement i de domini d'aquestcs llcngües. Tcnir 
repertoris lingUí<>lics superiors a una sola llengua vol dir que un 
ciutadá pol concixer i usar unes detem1inades llengües, per a 
situacions i rnoments difcrents i amb persones difcrents, i que les 
coneix i domina de manera heterogcnia. Cal aclarir el conceple 
mateix de pluri lingüisme. queja no es pol entendre com un domini 
complcl dl! totl!s les llengües dt:l repertori. com una suma Lk 
compctencies monolingüe:-,. ~inó com una de difcrent. grkics a la 



qual el parlant pot usar. segons les circumst~mcies o els diversos 
moments de la sc\'a existencia. les llengües de que disposa. 
allemant-les com li convingui. Un plurilingüe. pertant, no és sempre 
capac.; de comprendre. parlar, llegir i escriure perfectament les 
llengües ele que disposa. sinó que pot tenir desenvolupades de 
manera assimetrica les diferents habilitats per usar-les. Segons 
aquesta definició funcional del plurilingüisme, el parlant plurilingüe 
pot i sol canviar de !lengua segons els temes que tr·acta o els 
contextos on interactua. 

En tercer !loe. des de la implantació generalitzada de la Reforma 
del Sistema Educatiu al nostre país. la introducció d'una LE al cicle 
mitja de primaria i la possibilitat cl'introducció d'una segona LE a 
partir del cicle superior. contribueixen obviament a una situació 
plurilingüe més complexa. Aquesta és comuna als pa'isos de la Unió 

Europea on. malgrat forr;a variacions, r inici de r aprenentagc d'una 
LE a prim~u'ia és un fcl. 

2. Actituds i ideologies en joc 

Els ciutadans europeus aniran canviant d. actituds respecte a 
aquesta diversitat de llengi.ies a l'abast i en contacte. A Catalunya 
estem ben preparats, perque el nostre bilingüisme historie (no 
exempt de conflicte. com ja ha estat descrit) ens ha permes 
descnvolupar actituds més tolerants. o, si més no, diferents que les 
de comunitats tradicionalment monolingües. com les dominants a 
fran~a. a Espanya, a AnghHeiTa. o a Italia, per eitar-ne algunes. 

Tanmateix. avui segueixen vigents idcologies monol ingi.ies que 
lants estralls han provoca t. Per exemple, a Franr;a, 1' aprenentatge 
d'una sola !lengua (el franccs) va estar garantil per l'cxclusió a 
l'escola pública i republicana de les Ilengües propies (l'occita. el 
catal~1. f'alsacia. el bretó. l'euskera. etc.). Ara hi ha. sorrosament, 
un impuls important de promoció d'aqucstes llenglies (dins de la 
mateixa escala pública!). amb programes bilingües a partir de 
l' educació infantil. Encara hi ha. pero. qui tem que la inclusió 
d' aquestes Uenglies (anomenades «regionals») es faci en detriment 
del frances. A més. eb defensors d'aquestes llenglies rcbutgen la 
introducció d'una LE a prim1uia pel pcrill que representa pera les 
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llengües propie~. El que entra en joc és l'estatus i el prestigi de 
cadascuna de les llenglies: corn pol competir l'occiüt davant la for~a 
arrasauora de l' angles? 1 és que cxistcix un altre risc: el de passar 
d'una ideologia monol ingüe d' estat a una ideologia monolingüe a 
e~cala europea, on J"angles s'imposaria coma única llengua i faria 
dcsaparcixt:r la riquesa lingüística <.k la Unió. 

També a Catalunya sentim a \egades discur~os propi~ d'idco
logies monolingües, no solament davant la qüestió del bilingüi!-.mc 
catalü 1 ca ... temt. sinó fins i tot quan tractcm el tema de la introducci6 
d'una segona LE a l'ensenyamcnt primari de manera general (i no 
solament a 1' escoJa privada. com esta passant ara). o simplcmcn t 
davant el fct que el frances com a LE s'estigui oferint molt poc. 
1' ital iü i el portugucs gens ( quan s6n llcngiies ve'lnes ). i no e~ prcvcgi. 
de rnoment. 1' ofertad' altn:s llengücs. com pcr exemple 1· lmtb (que. 
per altra banda, no solament és una !lengua de gran difu~ió ~in6 
també la Ll de molh nens i nenes t.k les nostres escole\l. 

3. lniciatives i recerques a la Unió Europea 

El projecte núm. 12 de les Llengües Vives del Consell J' Europa 
ha promogut des de 1980 eslud is sohre di fercnts temt:s i ha kt 
recomanacions pe! que fa a les poi ítiqucs lingi.iístiques de cada 
Estat. L'en-,enyament 1 aprenentatge de le<> LE a primüria és una 
de les grans preocupacions actuab. El Consell de la Cooperació 
Cultural 'a posar en m<u·xa. el 19H9. un nou projecte: «Aprc
nentatge de llengües i ciutadania europea» per tal d'ampliar el-, 
trebalb a nous scctors, entre els quals l'cnsenyament de les LE 
als in rants. Els temes prioritaris han cstat 1 'especificació d · objec
tius, la uti lització deis mitjans de comunicació i les noves tccnolo
gies. l'educació bilingüe. les visi tes i intcrcanvis. l'autonomia deis 
aprenents i l'avaluació. 

Les rcnexions comparatives deis g.rups de treball se centren en 
aquestes dicotomies fonamemals: aprcncntage de LE intcgrat o 
assignatura separada?: aprenentagc d' una LE concreta o formació 
lingüística i cultural ?; aprenentatge de les compctencics comu
nicatives o si m pie iniciació'?: en~enyament sistemMic o esporüdic?: 
a e arree de mes tres o de mes tres especial istes?: al servci de la 
secundüria, o part importan! de l'educac ió pri mi11"ia?; part integran! 



del currículum o materia optativa? S'han 
donat alguns elements de resposta. uns amb 
un arnpli conscns. altres amb més con
troversia. Tanmateix. hi ha grans difen!n
cics a !'hora de rcsoldrc aquestes opcions 
pcr part deis difcrcnts pa'isos i regions 
d'Europa. Els programes Lingua i Socratcs. 
cls tallers. els informes i les publicacions 
han demostrar que hi havia neces itats 
urgcnts: desenvolupar metodologics aclc
quades i no limitar-se a baixar 1' edat el' inici; 
buscar recursos perque els nens de mitjans 
més desafavorit!-. no en guedin exclosos: 
assegurar condicions mínimes i no crear 
falses expcctativc!-.: implicar-hi cls pares: 
a!-.segurar la continu'itat entre la prim~u·ia i la 
~ccuncliuia: modificar eb ritmes; coordinar 
la recerca. 

Pel que fa a projectes recents impulsats 
pcr la Unió Europea. 'oldria comentar més 
detalladament les activitats de la Xarxa 
sobre Ensenya111ent i Aprenentatge de 
les LE en les escotes primúries europees, la gual ha posat les 
bases de Grups de Recerca d' Especial lnten~s , ha organil7at dues 
Euroconferencics. al 1997 i al 1998, i prepara una última trobada 
peral 1999. ambla finalitat de promoure la recerca en alguns ambits 
prioritaris, i donar suport als joves investigadors. Quins són els 
ambits de recerca impulsats per aquesta xarxa de grups inter
nacionals? 

3. J. Currículums ; avaluació 

Em sembla que l'ambit deis currículums és un dels més importants 
i del icats. A la majoria deis pa'isos curopcus hi ha hagut reformes 
deis sistemes educatius (com al nostre), on en la rnajoria de casos 
s'ha dccretat la introducció de les LE a 1' ensenyament primari amb, 
tanmateix. moltíssirna variabilitat pel que fa almoment d'introduc
ció. la seva ponderació dins del conjunt. els objectius i continguts, 
1' elecció el' una LE determinada. cls rols de 1 'oral i 1' cscrit. i 
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l'articu lació amb l'aprenentatge de les Ll i L2. El repte actual ¿s 
desenvolupar currículums autenticament plurilingües. cohcrcnts i 
complcmcntaris. 

El Consell <f Europa ha fet un gran csfon; de promoc10 1 

di versi ficaci6 de 1 'ensenyamcnt de les llcngües amb final itats 
comunicatives, i ha creat un man.: de referencia que és un moJel 
d'equilibri entre. per una banda. una definició precisa d·o~jectius i 
continguts funcionals mínim<> per a tothom, i. pcr una altra. la 
incorporació de tots els factors de variació. Dit d'una altra manera. 
caldria que es mantingués aquesta sensibilital quí.! garanteix els 
mateixos drcts lingüístics a tot~> cls infants curopcus. i a la vegada 
l' especifici lat de cada context. Si no. correm el perill de currícu
lums determinats per les ohligacions de certificacions intcrnacio
nals uniformilladorcs. massa orientats al productc. centrab 
cxcessivament en el comingut lingüístic. És preferible poder cen
trar-se en la <.:lasse. amb cunícu lu ms orientats més aviat al procés, 
és a dir lli gats al viscut experiencia! deis aprcnents. a una 
comunicac ió motivada per l'actuació. Calclria valorar més la clas~e 
coma lloc :-ocia! <.l'interacció. on es comunica d'una determinada 
manera i on s · aprenen llengües tot comun icant. 

3.2. Consciencia lingüística 

Un deis corrents de recerca i experimentació méo.; intcressants és 
el de «consciencia lingüística». que es proposa el Jcsen,·olupament 
de compctcncics plurilingüe~ . po:-.ant els alumnc~ en contacte amb 
llcngües diverses i afavorint així una rcflcxió sobre el funciona
rncnt del lknguatge. Les cliver:-.es experiencie~ i recerques d'una 
didactica integrada a primttria que s' es tan fem arre u tenen re
pcrcussions molt positives en el can vid' actituds sobre les llcngües. 
en la valoració ele les llengücs deis immigranh. en el desen
\'Oiupament u·e~trategies de comunicació i d'apnmentage. i en la 
preparació deis nens i nene~ a aprendre a aprendre millor una LE. 

3.3. Consciencia cultural 

De la mateixa manera. l e~ expcricncies i recerques que es fan 
per a una cducació multicultural es proposen la formació d'una 
personalital plurilingüe capa<; de comprendrc i \aforar les di\'ersc~ 



cultures en contacte. L'educació actua sobretot en el terreny de 
les actituds i crcecnces i es proposa despla~ar el focus de l'et
nocentrisme cap a la percepció de la diversitat cultural. Aixo re
quereix que els implicats reconeguem que aprendrc a comunicar 
inclou els aspectcs socioculturals, que l'aprenentatge d'una LE és 
educatiu , sobretot pcr la confrontac ió cognitiva i afectiva amb al 

cultura que la nodreix. i que convé que la interculturalitat formi part 
deis currículums. 

Aixo requercix sens dubte la posada en rnarxa d'un trebal l in
terdisciplinari. uns plantejaments d · iclcntificació i comparació entre 
les altres cultures i la propia, i per tant una presa de consciencia 

pcr part deis nens i nenes de la cultura on estan immergits i de la 
qua l no tenen consciencia. Tot aixó es produeix mitjan~ant el des
cobriment d'altre~ maneres de fer i d'altres valors propis de les 
cultures amb les quals l'aprenentage de les LE els confronta. Hi ha 
molt de camí per fe r en aquesta línia: plantejar projectcs c~pecífics 

en cls centres, i també cercar materials adequats, de moment poc 
nombrosos. 

3.4 . Ús i alte rnances d e lle ngües en contacte 

Un altre ambi t ele recerca que s'esta consoliclant és el de l'ús ele 
les diferents llengücs que es traben en contacte a la classe de LE, 
i les alternances que fan mestre i aprcnents per comunicar, malgrat 
l'ass imetria de competencies. com una forma plurilingüe de 
cornunicació possiblc. Aquesta forma exolingüe de comunicar 
caracteritza la c l a~se de LE com un grup social amb una gran 
riquesa lingüística. on alumnes i mestre són capa9os cl'actuar en 
n1és d' una llengua i cl 'alternar-les com a recurs pcr comenc,:ar 
1" assi metria de compctencies i per marcar els can vis en el context 
(com ho descrivia B. Py en unes jornades recents a Girona). El que 
interessa ara. a diferencia d'epoques anteriors en que l"ús de la Ll 
esta va estigmatitzat com a font el' interferencies. és fomentar el 
plurilingüisme i treure·n profit. en el sentit de valorar-nc els 
nvantatges. 
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3.5. El professorat 

1 arribcm ara a una de les preocupacions dominants en aqucst 
ümbit: el de la formació del professorat. pe~a clau de la innovació 
en l' ensenyament de les LE a primaria. Pel que fa als plan~ de 
fom1aci6 inicial. els centres deis diferents p<üsos no coincidcixcn 
massa. sobretot quant a la inclusió de les LE i la formació específica 
a la ~eva didüctica: les diferent~ tradicions pesen molt en els models 
de formació. 

Tanmatcix la qüestió és: com desenvolupar un perfil europeu, tot 
respectan! les característiqucs locals? En aqucst perfil es valoraría 
més la funció del mestre de LE coma mitjancer lingüístic i cultural. 
i no solament com un tecnic compctcnt en LE: per excrnple, le~ 
cstades a l' estranger permetrien als mcstrcs d' experimcmar el xoc 
cultural i adquirir una competencia intcrcultural de comunicaci6. 

La fonnació del profcs~orat de LE rcquereix ser estudiada 
i investigada seriosament. És neccssari identificar mancanccs i 
ncccssitats de formació, ultrapassant l'estad i de les simples 
tcxniques o metodes, per abordar la capacitat deis mestt·es de 
prendre les clccisions més adcquades de programació i de gestió de 
la interacció a les aules . Una altra nccessitat és l'estudi de les 
creences i idees que tenen els mestrcs. tant pel que fa al conccptc 
de llengua. com a la manera com s'aprenen i com s·en~enyen les 
llengücs. així com el seu cstatus en aquesta professió. 

La importiHlcia que va prenent la fonnaciú permanent implica 
promourc i donar aj uts específics als grups de treball , a la re1lcxi6 
col·lectiva sobre les propies prüctiqucs. a oferir respostcs a les 
exigencies de professionalització i. en definitiva, impulsar la recer
ca a les classes, als llocs i contexto~ naturals on es produeix 
1' aprcnentatge. És un deb camins que pot contribuir a la inno' ació. 
Els investigadors no poden treballar ~ols. a't'llats de la realitab de le:-. 
practiques doccnts. i els mestrcs no poden seguir allunyats del 
concixcment teóric. impartint dasscs sensc aturar-se a reflexionar 
sobre el que passa a les seves clas:-.c~. a cornprendrc com aprcncn 
llcngücs cls nens i les nenes quan comuniquen a la clas~e. 



4 . Per una educació plurilingüe integrativa 

Sen~ duble el repte del segle vinent és de garantir als escolars 
europeus 1' aprenentage de les seves L 1 i L2. de les Ll i L2 del país 
on viuen, i de dues LE. de manera que puguin gaudir de la seva 
identitat lingüística i cultural i. al hora. participar plenamcnt de la vi
da ocia! de la seva comunitat i de la Unió. 

No hi ha només raons utilitaries per defem;ar el desenvolupament 
d'aqueM patrimoni culnrral de tothom. L'aprenentage de les llengües 
contribueix d' una manera importantíssima a l'educació en general, 
perquc aprenent a desenvolupar una competencia comunicativa 
s'cduquen molts altres aspectes: cognitius, relacionals. afectius, 
rnotors. etc. És inadmissible el discurs dominant baixarnent utilitari 
pcr convencer els pares de triar l'angles com a LE a nivells molt 
preco~os. pcrque l'aprenentatge d'una llengua sen·eix sobretot per 
créixer i aprendre moltes altrcs coses: relacionar-se, compartir, 
intercanviar. acceptar l'altre. Si perdem de vista aq uests alts valors 
de l'aprenentatge de les llengües (totes sense excepció, sia el 
tagalog sia l'angles), haurern deixat passar unes oportunitats 
ex traordinaries d'educar. 

Tots aquests plantejarnents tcnen una gran repercussro en la 
nostra actuació corn a mestres de les Ll. L2 i LE. En primer !loe. 
no podern creure que tots el aprenentatges es fan a !'interior de 
l'escola. i hem de ser rnolt sensibles a comes produeix l' adquisíció 
de les llengiies a 1' entorn social natural i a la diversitat deis repertoris 
lingiiístics deis nostres alumnes. En scgon lloc no podem seguir 
mantcnínt una perspectiva limitada a la parcel·la estreta de la 
llengua que ensenyem. sinó adoptar un plantejament conjunt i 
integrador de l'ensenyarnent/ aprenentatge de les Jlengiies que estan 
en joc a cada comunitat, a cada centre escolar, a cada grup classe. 
Aixo vol dir garantir ofertes divcr ificades, incidir en les actituds 
tlcls pares respecte al valor de les llengües i del seu aprenentatge. 
i tarnbé comprendre que hem de trobar cada cop més plantejamcnts 
did¡tctics i investigadors cornuns per tal d ' enriquir-no~ amb les 
aportacions tic les diferents tradicions didiktiques. 
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Ningú no qüestiona al'ui dia que la mil/or manera 

d'aprendre una /lengua és utilit-:_ar-la per fer-hi coses. Per 

ton!, .fer servir la /lengua estrangera a l'escola per aprendre 

conringurs d 'altres drees del currículum no solamentfacilita 

/'adquisició d'aquesta /lengua. sinó que dóna un sentit real a 

aquest aprenell!age. 

Les llengües estrangeres com a vehicle 
d'aprenentatges escolars 

lntro ducció 

Tot i que avui di a el debat sobre 1' aprenentatge de la llengua 
estrangcra (LE) és encara obert. ningú no qüestiona el fet que la 

ma11em més ejicm; d'apre11dre a parlar una /lengua és utilit:ar
la perfer-hi coses. Si tenim en compte que robjectiu fonamental 
<fincloure una LE dins el currículum d'educació primüria és 
aconseguir que els/les alumnes aprenguin a comunicar-se en 
aque~la llengua, l'escola no hauria d'ensenyar-la exclusivament 
com una materia més del currículum, sinó com un dei s mitjans per 
adquirir coneixement. De fet, només els lingüistes consideren la 
llengua coma objecte d'estudi, coma fi en ella mateix. La resta de 
persones. i particulannent els nens. consideren la llengua com el 
mitj~1 per cstablir relacions interpersonals, per desenvolupar el 

pcm.ament i per aprendre sobre el món que els envolta (Cazden. 
1997. 42). 

El nombre d'hores de contacte amb la LE és un factor clau per 
al seu aprenentalge. Els rcsultats deis programes d'immcrsi6 total 
o par<:ial que s'han dut a tenne en diversos paisos evidencien que 
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com més gran sigui 1· exposic ió a aquesta llcngua. més s· apren. L' l'ts 
de la LE com a vehiclc d' aprenenlatgc en altres arees del currku
lum permct incrementar el contacte amb aquesta llengua. 

A banda. la tasca clau del mestre de LE és proporcion<u· contex
tos escaients. en cls quals els nens i les nenes facin servir la LE 
per cons1ruir. rcbre i comunic<u· significals. L ·aula és el contc.xt 
formal idoni per aprendre una !lengua cstrangera, si tanl el 
profes~orat com l'escola creuen que aprendre en la LE és una 
forma efica9 -probablemenl la més cfica<;- d'aprendrc aquesta 
llengua. i que en la LE es poden aprcndre continguts pro pis d' al1rcs 
arces curriculars com l'educació visual i pli"lstica. les matcm~tliqucs 

i les cicncics socials, entre d'altres. o continguts d'eixos transver
sals. entre cb quals podríem citar l'educació pera la salut i la cons
cienciacicílingüística. 

És evidcnl que els continguls propis de la LE també tencn un pes 
específic en aquest plantejamcnt. encara que el programa de llengua 
queda scmpre supeditar a les necessitals lingüístiques que generen 
els continguts objecte d'aprenentatge i no a l' inrevés. 

Que aporta aquest enfocament? 

Aprendre la llengua estrangera tot aprcncnt continguts d' altrc~ 
materies ofereix un gran nombre d · avantatges: 

- L 'aprenenratge de la LE és .\i¡.:n(!icariu per a 1 'ah/11111<'. ja que 
no solament es facilita el coneixcment t.l'aquesta !lengua. sinó 
que es promou l'adquisició. la rcvisió o l'ampliació d'allrcs 
coneixements. En la sclecció deis continguts es tcnen en comptc 
les expericncies i els coneixemcnts previs tlels alumnes. les scvcs 
habi litats i eslrategies cl'aprcncntatge. així com eb seus inte
resso'> i nccessitats. Es parteix !>empre de l'entom més immc
diat per arribar posteriorment a temes més generals o ahstraciC!>. 

- /.11 comprensió de la LE rl'sulra. des del primer mome11T. més 
.fllcil que en alrres el!{ocamenrs. L'alumne esta familiarittat 
tant amb els conceptes que es presenten a classe - figures gco
mclriqucs. d tlcul mental, el sistema solar, per exemplc- com 
amb els procccliments que ha d' utili tzar per resoldre les lasques 
que se li proposen -descobriment de les formes geomctriqucs 



dins J'aula, observació del sol al llarg del dia, etc.- i només la 
!lengua és nova pera el l. D 'alt:ra banda, el vocabulari necessari 
per parlar d 'aquests temes acostuma a ser d 'origen llatí i, per 
tan t. més en tenedor. Aquest input comprensible que rep 1 'alumne 
afavoreix el procés d' adquisició de la LE (Krashen, 1982). 
L 'alumne desenvolupa una actitud receptiva i positiva en
vers la LE. El coneixement prev i deis temes tractats no solament 
ajuda l'alumne a entendre millor la LE, sinó que Ji aporta més 
seguretat en ell mateix - sap ele que s'esta parlant- i es troba 
més motivat envers aquesta llengua i el seu aprenentatge. 

- L 'tís de la LE a /'aula no crea problemes. Els alumnes de 
primaria accepten facilment que el professor empti la LE com a 
llengua de comunicació a !'aula, no se senten inhibits i intenten. 
en la mesura de les seves possibilitats, fer ús d'aguesta llengua 
s i, des d ' un primer moment, s'estableix aquesta nonna. La 
consolidació d' aquesta actitud inicial és un fet clau per garan
tir 1' ús de la LE a r aula, a 1' educació secundaria i a etapes 
d · aprenentatge posteriors. 
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- L'educoció és més global i la visió de /'aprenentatge més 
.flexible. A la classc de LE. no solament s · apren !lengua, sinó 
que a més a més es poden ampliar coneixements de matema
tiques. o es pot reflexionar sobre la consciencia ciutadana o 
l'acceptació ele les diferencies culturals, per citar alguns 
exemples (Brown. 1998). 

- L 'horari escolar és més rendible. Aquest enfocament permet 
augmentar el nombre d'hores en LE sense haver de treure-les 
d'altres assignatures. Si l'escola dedica tres hores setmanals a 
l'ensenyamenl de la LE i dues a educació visual i plastica (EVP). 
el professor de LE que tingui coneixements suficients d'EVP 
pot impartir aquesta materia en la LE; així l'alumne rep cinc 
hores de classe setmanals en LE. També es pot donar el cas que 
el professor que imparteix I'EVP ringui un bon dorn ini de la LE 
i pugui fer la seva classe en aquesta llengua. La idea és sumar, 
mai restar. 

Que implica aquest enfocament? 

La selecció de la !lengua es fa a par!ir de les necessitars 
comunicatives gellerades pels cuntinguts que es voten fra(' 

tor. La progressió no és lingüística, tot i que, evidentmenl, es 
procura anar deis conceptes n1és facils als que impliquen més 
difícultat. A banda, en la se/ecció deis continguts es renen en 
compte les capacitats co~nitil'es . lin f?iiÍstiques i co/IIIIIIÍ 

cutiFes deis nens. 

El professor lw de tenir un domini St(jtcienl de la !lenguo 
estrangera, que li permeti impartir en LE classes sobre con
tinguts d'una o diverses ~trees del curr(culum. i ser així un bon 
model pera l'alumne. 

- Hi ha cl 'haver una bono coordinoció entre els professurs de 
LE. entre aquests i els de /lengua catalana i llenxua caste
llana. i amh tots aquells que impal'leixen docencio en les 
c'irees que s'ensenyoran. totalment u parcialment en LE. 
Aquesta coordinació implica una planificació i una presa de 
clecisions conjuntes previa, un seguiment del procés i una 
valoració continuada i final de !'experiencia. Aixo reclama una 
inversió de temps i esfor9 considerable, pero els resullats 
acostumen a ser molt positius per al centre. ja que l'equip 



pedagogic - o una bona part- ha de discutir i replantejar-se 
temes que tenen a veure amb els processos d'ensenyarnent i 
aprenentatge des d'una perspectiva més global o ínter
disciplinaria. Aquest treball en equip afavoreix una visió in
tegradora de les diferents ilrees del currículum i, més con
cretament. de les llengües presents a /'escala. 

- L'equip pedagogic del centre ha de creure i involucrar-se 
en el projecte. Ha d'haver-hi un cornpromís per part del claus
tre, el qual hauria de facilitar els recursos humans i materials 
necessaris per dur a terme el projecte. Seria desitjable que més 
d'un professor pogués impartir les classes en LE. 

Possibles modalitats d'aplicació 

A) El programa de LE estaría formar per unitats didactiques que 
ti ngue.ssin 1· objectiu d · emprar la LE per introduir, refor9ar o ampliar 
continguts propis d'altres arees del currículum o eixos transversals, 
amb un enfocament globalitzador de l'aprenentatge. 

Per exemple, una urütat didactica per als alumnes del cicle mitja 
al voltant el tema de l'educació pera la salut. L'objectiu ele la uní
tal és conscienciar els alumnes sobre la irnporüncia ele prendre un 
esmorzar equilibrat cada rnatí. En aquesta unital, hi ha tasques de 
classificació i comparació d'aliments (ciencies de la naturalesa), 
d'elaboració de gráfics per coneixer els habits alimentaris deis 
alumnes ele la classe (matematiques), de calcul d' una recepta per 
prep<u-ar una macedonia (matematiques), de proposta d'un es
morzar nutritiu i equilibra! (educació per a la salut), una canyó 
(música), etc. 

B) El programa de LE inclouria una part sencera d'una o més 
arees del currículum -la geometría en el cas de les matematiques; 
el barrí, en el cas de les ciencies socials; els fruits de la tarclor, en 
el cas de les ciencies de la naturalesa; un taller de psicomotricitat, 
et.cetera. 

Implica una planificació conjunta de les programacions de les 
diferents arees involucrades i una coordinació constant alllarg del 
curs. Si les formes geornet1iques s'estudien des de la classe de LE, 
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ja nos' estudiaran des de 1 ·are a de matemátiques, o no de la matcixa 
manera o durant el matcix temps. Aquesta modalital és la més 
ex igent. pero també la més interessant ja que implica un treball 
conjunt de tot l' equip docent. 

C) Una area sencera del currículum s'impartiria en la LE, per 
exemple. l'educació física (EF). Les classes ele LE es poden seguir 
impartint seguint la modalitat A abans esmentada. 

Aquest plantejament ex igeix un coneixement profund el' amb
dues materies per part del professor que les imparteixi. o un treball 
en t~mdem d'un professor de cada ~t rea. Així es promouria un 
plantejament interdisciplinari de l'aprenentatge. sense que sigui 
nccessari un grau de coordinació tan gran com el que es requercix 
en la modalitat anterior. 

Programacions d'aquests tres tipus ja s'estan duent a terme a 
diverses cscoles del nostre país i els resultats són moll encoratja
dors. Malauraclament. avui dia enc<ml són propostes <úllaclcs i poc 
conegudes. 

Conclusions 

Utilitzar la LE coma vehicle d' aprenentatges escolars és la millor 
manera de donar sentit a l'assignatura dins el currículum. jaque 
aj ucla el nena tcnir una visi6 integradora de les 1\engües i a cn tendre 
que tota llengua és un mitja de comunicació i no solament un ub
jecte d'estudi. D'allra banda, l'ús de la !lengua promou la rerlexió 
lingüística i 1netalingüística a partir ele les necessitats comu nicati 
ves que aquest ús genera. Aquest és un aspccte el a u per a 1' ad
quisició de llengües. tal i com clemostren els últims estud is en aquest 
camp (Van Lier, 1995). 

Actualment, les autoritats eclucatives estan invertint molts recur
sos economics i humans per formar professorat de primaria espe
cialista en aquesta area i fins i tot per introduir l'ensenyament de la 
LE en el cicle inicial i a preescolar. Amb tot. aquests esfon;os no 
seran profitosos si no van acompanyats cl'un nombre cl'hores su
ficient que pugui garantir l'aprencntatge de la LE. Com més aviar 



es comenci a aprcndre una LE, millor. pero també com més 
exposició a aquesta !lengua. millor (Muñoz. 1997). El plantejament 
aquí exposat presenta dos avantatges clau: d' una banda. 1' augment 

de contacte deis alumnes ambla LE no va en detrimenl de les altres 
assignatures i, d'altra banda, l'ús contcxtualitzat i significatiu de la 
LE fa que l'input que reben els alumncs sigui de més qualitat. 
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26 Qua n i q uantes lleng ües estrangeres? 

L 'article recu/1 /'experit"~ncia d'un CEIP que i111roduci.r 
dues 1/engiies estrangeres: l 'ang!f>s. a partir deis tres anys. i 
el jt·ances a partir del cicle supaior de prinulria. Co111enta el 
prods a través del qua/ 1 'escota hi ha arribat, í ta111bé les 
metodologies emprades en cadascuna de les 1/engiies. 

Dues llengües estrangeres a l'educació primaria 

Maite Corts 
Ro vira 
Tere Antiga 
Comas 

L'angles. 1 a. llengua estrangera 
des d'EI tres anys fins a CS de primaria 

Per entcndrc com hem arribat a plantejar-nos el fet de fer anglb. 
des deis tres anys. cal explicar una mica els orígens de la nostra 
escola i l'cvolució que hem viscut com a col·lectiu. 

Fa tan !.Ols quatre anys, érem una cscola unitaria on trcballavcm 
tots els alumnc~ i mestres junts en una sola aula. Sen se estcndrc 'ns 
en aquesta situació. només direm cls avantatges que aixo va tenir 
per als alumnes quant a convivencia i estinmlació. El fet de vcurc 
els grans en la scva fe ina i la necessitat d'organitzar el treball deis 
al umnes ele manera tor~a autonoma en totes les arees ens van 
portar a mantenir. malgrat el creixemcnt. aquesta forma de treball. 
ésa dir a buscar forrnes d'aprenentatge que impliquessin un treball 
amb un col·lectiu forc;a ampli. pero a la \'egada que permeté~ 
autonomia a cada alumne. 

Pe! que fa a l'angles concretamcnt, vam pensar que si quan 
estiwcm tots junts els peti ts també sentien parlar en anglcs i 
escoltaven els cassets, no podríem pcrdre aixo ara que cns 
convertim en una escoJa gran. És pcr aixo que diern que el projectc 



de llengües estrangeres a r Escola Torre Roja va molt lligat al 
funcionament organitzatiu del centre. del qua] us doncm unes 
pinzellades. 

Es parteix de la premissa «No hi ha parets». És una concepció 
d"escola coma funcionament global en el seu sentitmés pur. Tots 
i cadascun, des del més petit al més gran, forme m 1 'escola. ens 
veicm cada dia. ens impliquem de la mateixa manera, decidint. 
felicitant-nos, compartint (jocs, obligacions. simacions. vivencies ... ) 

i no distingim entre edats, nivells, scxc o ra9a. 

Com? 
• Entrades i sortidcs d'escola conjuntes i amb participació activa 

de tots. 
• Maxim organ decisiu: l"assemblea (hi participa tota l'escola). 

• Cada alumne és un individu; tots he m de saber de tots: a ni versaris. 
informacions ... 

• Tots els mestres tenim gaiJ·ebé tots els alumnes i. cada alumne. 
a la gran majoria de professors. 

• La primera hora de cada matí és igual per a rota l"escola: 
r agrupament és totalment nexiblc. Cada alumnc va al nivell que 
necessita anar de cada cn~dit/materia. Situació constan! de grups 
flexibles i amb rnobilitat més enlla de cicle. 

• La metodología emprada en !'idioma cstranger és el Selj'!\ccess 
( autoaprenentatge ). 

• L. idioma estranger forma pan de la vida quotidiana de r e!'>cola 
ja des de tres anys. 

L'angles a educació infantil 

Amb els alumnes de tres i quarr·e anys treballem l'angles només 
oralment fent grups d"edats barrejades. ésa dir nens de tres i quatre 
anys junts, perquc els de quatre anys sempre participen més i 
estimulen a fer-ho els més petits. 

Pel que fa a aquest curs. concretament són tres persones les que 
podem fer l'anglcs a EL de manera que hern muntat tres grups 
redu"lts de tretze o catorze nens i nenes i fem una roda de tres 
acti vitats: 
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• .JOC. 

• can\=Ó. 
• conte. 
de man~ra que cada grup passa pcr cada acttvttat que es fa en 
c~pais difercnts i que dura un~ vint minuts. 

Ho explicarem una mica més. 

En una classe hi ha una mestra amb un grup cantant. pcr 
exemple. can<ró. L 'altre me~;tre esta en una altra classe explican! un 
con te ( sempre és el mateix. de manera que els nens reconeixcn 
perfectament la historia que s'explica: és un pollet que surt de l'ou 
i que busca la mare fins que la troba i pel camí va trobant difercnts 
animal-;). La tercera mestra esta en un c~pai proper a aqueste~ duc~ 
classes fent un joc de robots que pcnnct dramatitzar estructure~ 
gramatical!-. o vocabulari útiltant per entcndre millor el contc com 
per refon;ar el que han cantal a la can~ó. la qua! sempre procurcm 
que estigui lligacla a coneixements pre,· i~ que els nens tenen en la 
scva !lengua mateixa. Per exemple, ~ón can~ons com Hdlo. ftello.' 
que lots han identifica! ja com la primera salutació i és In primera 
paraula que han apresen angles. Una altra can9ó ha estat 1/apfJy 
Birlhday. que té una melodia que tots concixem en catala i que 
només dibuixant un pastís a la pissarra tots entenen pcrfectament 
que estan cantant. No cal clir que aquesta roda d. activitat!> per la 
qua! tots passcn es fa tota 1" estona parlant-los en anglcs. 

Ho he m organitzat d' aquesta manera perque amb ncn~ d ·aquesta 
edat és importan! fer canvis d'activitat sovint i que siguin curtetcs. 
de manera que no es cansin i els agrad i fer coses díferenls. Hem 
comprovat també que el fet de barrqjar nens ele tres i quatre anys 
és molt importan! ja que arnb cls de tres anys tots sob costa mó 
la participació i s'atabalen més fücilment que quan estan mnb cb 
seus companys de quatre anys. llcm de pensar que. a 1' escola. eb 
alumnes de tres i quatre anys es barregcn en moltes alu·es acti\ ita!\ 
i per tant aixo és ben normal per a clb. 

Amb els alumnes ci'El ele cinc anys, el trcball cl'anglt~s és tamhé 
completament oral, pero sen se compartir-ha amb d' al tres grup!-t. No 
necess item, diguem-ne la «segurctat» d'a ltres companys i. a més, 
si han comen~at a El tres anys a l'cscola ja sabem de qu0 va. 



pcrque continuen treballant amb el conte del pollct, pero més 
ampliat de vocabulari. i amb una altra historia d'un nen i una nena 
que és també un conte molt repetitiu d'estructures, pero que 

n · introdueix de noves. Dins la clas~c es canten també c..:ant;ons i 
se ' ls demana la participació en una ac..:tivitat que sempre serveix per 
acabar la classe on s' han de moure pcr rer la representació mímica. 

A Cl de primária treballem també 1' angles a nivell oral a partir 
de centres d'intcres. que són els que proposa el llibre. de manera 

que comencen a veure també l'anglcs escrit i a rec..:oneixer allo que 
estan dient, encara que només sigui una petita part. a més de 
dcscobrir que no s'escriu tal i com clls ho diuen. 

A pa11ir de CM fins a CS són capat;os de fer servir un llibre una 
hora a la setmana. fet que ens assegura les estructures i cxprcssions 
que volen seguir trcballant a partir també de centres d' interes. Les 
altres hores d'anglcs són de Se(f Access (autoaprenentatge). 

Self Access (autoaprenentatge) 

El Self Access és una forma de treball que comporta un 
autoaprenentatgc. pero que ens permet de fer-lo amb un grup for~a 
nombrós de nen.s i nenes bo i respectant el seu ritme de treball, 
malgrat que el fem tots alhora i dins la maleixa aula. 

Organització del Se({ Access: 

• Sempre es treballa amb parella. no de la mateixa edat, pero sí del 
mateix ni vell ele coneixement de 1' idioma i de capacitat de treball 
i ritme. 

• Les parelles, les fa el professor i es poden canviar sov int. 
• Les activitats s6n curtes: duren una o dues sessions. 
• Les activitats scmpre són lligades: exemple: 

1 r. presa de contacte amb el nou poster de vocabulari: 
2n. listening pronunciació: 
3r. memorirzació- copia i traducció: 
4t. comprovació lisrening: 
5c. avaluaci6 oral. 

En que consistcix el Self Access'? 

El material esta a la classe en forma d'exposició. 
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L'alumne hi accedeix i tria l'activitat que cal fer partint sempre 
del seu nivell real d'angles. 

Com es fa servir el Se(l Access? 
O bé el rnestre/a és el guia i pot dirigir. 
O bé l'alurnne és el que amb tota autonomía tria ractivitat que 

vol fcr. 
Les activitats que s'agafen ~;' han cracabar i fer-ne una avaluació 

abans de deixar-la. Una activitat pot durar unes quantes sessions. 

Que pretén? 
a) Que els alurnnes aprenguin a aprendre. 
b) Assolir un bon nivel! cl'autonomia i responsabilitat. 
e) Situar l'alumne coma cen tre del procés d'aprencntatge. 
d) Poder atendre la diversitat i respectar els ritmes de trcball-

Possible activitat del Se(l Access: 
Se!( Access (~r 
(Autoaprcnentatge de:) 
Reading comprehension 
(Comprensió lectora) 
Reoding maga~ine 
(Lectures ele revistes) 
Cornputer vocabulary 
(Yocabulari a l'ordinaclor) 
Yellow colll¡mter (ll'rile gomes) 
(Ürdinador groc: jocs escrils) 
Wrile games ( l'Ocobulary ami e.rpression) 
(Jocs escrits: vocabulari i expressions) 
Oro! gmnes (vocabularv and memory) 
(Jocs orals: vocabulari i rnemoritzar) 
S!ickers (oral and 1vri te sellfences or expressions) 
(Fitxes: frases i expressions orals i escrites) 
Mini arco ( cumprehension gmnes) 
(Min i arco: jocs ele comprensió) 
Listening ( prommciation, games, comprehemion. ex e rcises -

I'Ocahulary) 
(Áudio: pronunciació, jocs, comprensió. cxercicis de vocabulari) 
Multimedio compurer (games ro do, interaclit'(' lllf'lhod, listen 

and pronunciarion) 



(Ord inador multimedia: jocs per fer. metode intcractiu. audio i 
pronunciació) 

Vídeo (amb diferents activitats per fer) 

Valoració 

Hem comentat que feml'avaluació dins els Se/f Access de forma 
oral pcr a cada activitat tri ada per 1' alumne o aconscllada pel 
professor. pero volem també esmentar la valoració que fem 
d' aqucsta forma de treball des de l'escola. 

D'una banda, hem de dir que demana molta preparac ió del 
material que hem anat acumulant des de fa molts anys, per<'> també 
es pot comens:ar amb menys coses. i que J'aprofitament que en fan 
cls alumnes és molt interessant, perquc se senten moh inclinats a 
treball ar de manera diferent, amb la qual cosa tothom hiposa mol tes 
ganes. pero a la vegacla pcrmet respect<u· els ritmes de treball 
tothom s · hi pot sentir ca m ocle i a gust. 
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L' organització de la segona llengua estrangera 
a primaria 

A tesos els bons resultats obtinguts en 1' aprenentatge ele la prime
ra llcngua estrangera. varem ofcrir als pares la possibilitat que cls 
nostre'> alumnes poguessin accedir de manera voluntüria a 
l'aprencntatge d'una segona !lengua estrangera de cara al cur~ 

J 996-97. Abans de fer aquest pas va m discutir en el claustre k-, 
possibilitats horaries. els recursos human!-. i la preparació previa. fct 
pe! qua! ens vam acollir al curs d'assessorament que ens va rer d 
Departament a través del CRLLE. 

Una cop revisats tots aquests aspcctcs, vam dur la proposla a 
1' APA (en aq ucll moment encara no disposi\vem ele conscll e~co
lar). E!-. va acccptar i acordar que IOt'> cls alumnes de cicle superior 
de primaria podien fer voluntariament l' aprcnentatge d'una scgona 
!lengua estrangera. en aquest ca~ el fnmcc!-.. 

Per les característiques de la nostra e seo la - prové d ·una 
unitaria on sempre s' han compartit espa is i acti vitats- , vam dccidir 
que no exclouríem cap alumne (.(' aquest cicle, llevat que els pares 
demanessin que els seus fills no incremcntessin hores de treball arnb 
¡· aprenentatge del frances. Aixo no es \'a donar i. per tan t. tot~ cls 
alumne~ de cicle ~uperior de la no~tra escoJa participen en <K¡ue-,ta 
activ itat. Cal dir que aquest origen <f c~cola uniti:tria. on trebal lar tots 
junts era una nccessitat. s'ha con\'crtit en una manera de trcballar 
a la qual dediquem esfon;os i una voluntat expl ícita que cns l'a 
adaptar els crcdits a la metodología i no al revés. de manera que 
semprc C!-. doni mé-: importancia altrcba ll individual, a l' evoluci6 de 
cada alumne. a l'autoaprenentatgc i a la motivació. que no pasa la 
previsió deis objectius que s' haurien de demanar com a col·lectiu. 
sense que aixo vulgui dir que ens ohl idcm amb quin grup de ncns 
estem treballant. 

La primera retlexió que ens 'a m fcr és que 1' alumnc. tot i c:-'>ent 
Yoluntaria 1' elecció. no seria qui la faria. sinó que serien eb pare'>. 
J que. en tot cas, l'alumne en faria una acccptació tücita. la qua! 
cosa cns va fer pensar en la importi"tncia d'engrescar l'alumnat en 
el projcctc i quina hauria de ser la ¡·i nulitat d·aquesta activ itat. Vam 
arribar a la conclusió que la mé!-. importan! és la de la comunica-



ció ambles persones que parlen aquesta mateixa !lengua i anar fíns 
i tot una mica més lluny: coneixer els seus coslllms, les seves 
tradicions. la seva música. etc. 

Amb aq uestes renexions vam decidir que la nostra opc10 
metodologica seria fer un treball per tal lers deixant una porta oberta 
a la reconversió en estona de suporten casque pera algun alumne 
fos una dificultat exccssiva. 

Organització de tallers 

/\bans de res ens agradaria aclarir que entenem per tallers 
aquella estona de feina que comporta un treball i un aprenentatge. 
a la vegada que és una manera d'aprendre útil i engrescadora que 
manté una coherencia entre alió que pretenen i la clidactica. 

Els tallers que hem proposat pressuposen sempre el treball amb 
tot el grup dins una aula polivalent on hi ha a l'abast tot el material 
de la seva llengua estrangera, de manera que és molt facil accedir 
als cassets o als posters. jocs. etc. 

Val a dir que, si per a J'anglcs disposem de molt material, a 
vegades útil igualmcnt pcr al frances, com és el cas deis po~ters, pel 
que fa al frances no és tanta !'abundancia. pero aquest fet no ens 
ha fet tirar enrera a !'hora de treballar amb els 29 nens de que 
consta el grup. és a dir: 

11 de 6e, 
18 de Se. 

Descripció deis tallers 

Enc<u·a que amb noms diferents i act ivitats variades. sempre es 
parla en frances arnb una una insistencia constant en la cornunicació 
i procurant que a cada taller en quecli un petit recu ll en un fui! fet 
per cada al umne d' aquell vocabu lari estructura que s'ha treballat. 
Per tal que el recull no sigui només escrit, és el mestre qui clóna a 
vegades la fotocopia cl·una can~ó o d'un joc. fet que s'entendra 
millor veient a continuació quins són aq uest tallers: 
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• Atelier d'observation. 
• Atelier d'histoires. 
• Atelier des jeux. 
• Atelier de musique. 

A partir d' aquests quatre tallers que. repetí m, treballem duran t. un 
mes, és a clir, una sessió setmanal amb cada un, hem procura! 
abra~ar rotes les competencies comunicatives tant les de recepció 
(escoltar i llegir) com les de producció (parlar i csc1iure). si bé 
destacaríem que no ens preocupa tant la de producció com la de 
procurar que hi hagi una bona «comprensió)) per tal cl 'accelerar el 
procés d'adquisició d'aquesta nova !lengua. 

Recursos 

• Humans 

Maite Corts i Teresa Antiga són les dues persones que vam 
assistir al curs d'assessorament del CRLLE i també les que hem 
posat en marxa aquest projecte. Previament, toles dues feiem 
angles a !'escoJa després de repartir-nos els grups. En posar en 
marxa el frances, l' únic que hem modifical és la definició de cara 
als alumnes fent que la Maite Corts sigui la professora d' angles i 
Teresa Antiga la de frances, i mantenim com a estona compartida 
el Se(l Access d'angles. 

Compartir l' espai i el grup de nens, a més de l' area de llengües. 
fac ilita enormement la coordinació i som lotes dues també les que 
estem elaborant el 2n. nivell de concreció tanl de rangles com del 
frances. 

• Materials 

Si bé hem explicat abans que treballem per tallers i. per tanl, es 
pot entendre el material que fem servir, cal esmentar altres suports 
mate1ials que utilitzem, entre els quals bi ha un Uibre de text molt 
senziiL per bé que fa una proposta didactica molt en la línia del que 
volíem treballar, pero que «fa ressaltar» diguem-ne 1" aspectc gra
matical, perque tan 1' alumne com el mestre tinguin la referencia 
sempre present del lexic que correspon a cada estructura lingüísti-



ca. El llibre també proposa jocs, canyons amb casset. histories 
curtes. etc. 

Avaluació 

Hem comenta! en algun moment d'aquest projecte que, encara 
que utilitzem alguns continguts de les arees de música i plastica, no 

en preveiem activitats específiques d'avaluació. sinó que les 
entreveiem com a activitats de suport. També pot passar, pero. que 
el full resum al qual constantmenl hem fet referencia pugui 
entendre · s com una activitat que. en el fons, comp01ta una avaluació 
en la mesura que cada alumne sera capas; de fer-Ia si ha entes i/ 
o apres allo que en aquel! moment s'e. tava treballant. Aquests fu lls 
no Lenen aquesta intenció i. en acabar la roda de taller~. hcm utilitzat 
una activitat específica d' aulovaluació estreta del dossier Entre:. 
les copains que ens va cedir el CRLLE, tal com l'hcm adaptat per 

avaluar el que havíem lreballat després dels quatre primcrs tallers. 
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El setemhre de 1996 el Gnvern Base va ende~ar un pro

jecte plurilingüe en vint centres ¡níhlics de la comtuTitat 

aut,)nonw: tret::.e d'aquests ceJttres t'l/11 luloptar !anwdalif(/f 

d'introducció primerenca de la /lengua anglesa (a /s quatre 

anys). Aquest és el tercer curs acadhnic que tira endat'llltt 

/'e.rperilmcia i, en aquest article. amés de descriure-la. se 'n 

.fan unes primeres valoracions i conclusinns. 

Aprendre llengües estrangeres a l'educació 
preescolar. 
Presenta ció i balan~ de 1' experiencia que es duu a terme 
a les escoles públiques del País Base 

Rosa ;\liaga 
Ugarte 
Pro lc,-,ora a lntxaur
rondo l ka~tol a de Do
no.,t ia i presidenta de 
BETEl\ ( Basque En
gl ish Teachcrs Asso
ciation) 

1. lntroducció 

El '>etembre de 1996. el Departament d'Universitats i Educaci6 
del Govern Base va engegar una ex periencia plurilingüe a vint 
centres públics de la Comunitat Autonoma Basca. Els centres que 
es van presentar a la convocatoria podien cscollir entre tres 
modalitats diferents: 

a. lntroducció precoc,: ele la llengua eslrangera en el tram de 
quatre a vuit anys. 

b. Enscnyament de continguts en llengua estrangera en el trarn 
de \'Ltit a dotLe anys. Aixo comportava que a més de les hores 
reglamcntarics de llengua estrangcra es fcssin alguns continguts 
d'una assignatura o més en l'csmentada llengua. 

c. Enscnyamcnt de continguts en !lengua cstrangera en el tratn 
de dotzc a setz.e anys en les matcixcs condicions que en la modalital 
anterior. 



En aquest article ens referirem a la primera de les tres rnodalitats. 
la que compren el tram ele quatt·e a vuil anys. Són un total de tretze 
cscoles repartides en els tres terri toris bascos (Bizkaia, Gipuzkoa i 
Araba). En fer la selecció d'aquestes escoles es van tenir en 
compte criteris com el model lingüístic de cada una (model A: 
cnsenyament en castella amb euscar com a assignatura; moclel 8: 
enscnyament bilingüe en castella i en euscar: modcl C: ense
nyamcm en euscar amb castella corn a assignatura), la seva itua
ció gcogratica (medi rural o urba) i el seu entom sociocconornic 
(ni vcl ls alt. mitja o baix). O' aquesta manera es tindria una amplia 
reprcscntació ele la població escolar clins de !'experiencia i amb aixo 
es podría fer una avaluació millor deis seus exits i/o fracassos. 

Un cop seleccionades les tretze escotes. les que ho van sol-licitar 
van obtenir professorat extra espccialitzat en l'area de llengua 
anglcsa. 

Per engegar !'experiencia es va contractar una empresa as
sessoru encarregada de programar i planificar les sessions amb cls 
alumnes i les alumnes. elaborar el material necessari i assessorar o 
ajuclar el professorat durant el procés. Les reunions amb 1' asscssora 
són quinzenals i s·hi discuteixen, valoren i introdueixen cls canvis 
neces!-.aris en el disseny de les activitats presentades. 

2 . Objectius 

Ets objectius plantejats en aplicar el projecte es podrien resumir 
en cls punts següents: 

a. Motivar l'alumnat perquc vulgui aprendre i fcr coses en 
anglcs. 

b. Oferir a l'alumnat un context en llengua anglesa per treballar 
la comprensió oral. 

c. Util itzar aquest comext en llengua anglesa per assolir procluc
cions orals en situacions mol! habituals (nttines). 

d. Familiaritzar l'alumnat amb els sons i fonemes anglesos. 
c. A judar el desenvolupament integral del' alumnat (i ntel-lectual. 

afectiu, social. motor, etc.). 
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3. Metodologia 

En cls dos cursos d'infantil es donen un total de dues hores 
setmanals de classe repartides en quatre sessions de mitja hora 
cada una. Al primer curs de primaria les sessions de mitja ho
ra passen a ser de -l5 min. Totes les sessions segueixen el matcix 
esquema: 

A. Salutacions. E~ nomena el responsable de grup (canvia a 
cada scssió). 

B. Rima o canc;ó. 
C. 1\ctivitat central: conte. reprcsentac i6 teatral. trebal l manual. 

etcetera. 
B. Rima o can~ó. 
A. Comiat. 

Les rutines e:.. treballen sistemüticamcnt perque es vagi adquirint 
sen se di ficultats el llenguatge que s 'hi fa servi r: salutacion:... vcurc 
qui falta a classc, repartir o rebre material divers (colors, tissores, 
fulls. etc.). posar-se en cercle. en fi la ... En cada sessió es nomena 
un ltelpl'l' o ajuclant ele la professora. La seva missió consistcix a 
produir el llcnguatge que normalmcnt aquesta fa servir: ordrcs. 
repartimcnt de material. donar gr¡tcies. etc. Així tots els alumncs 
tenen l'oportunitat de produir oralmcnt en angles i de ser escoltats 
per la resta de la classe. 

L 'eix central al voltant del qual gi ren les activitars acostuma a 
ser un conle o una historia curta. Aqucsts cantes rellecteixcn 
normalmcnt situacions familiars o habituals de 1' alumnat: un nen que 
perd el seu ós, una nena que no troba el scu paraigua. un altrc que 
encara no sap !ligar-se els cordons de les sabates, ele. També 
s'utilil!cn contes tradicionals o can¡;ons que impliquen algun tipus 
d'activitat (dansa o moviment). Durant unes quantes session!-. (unes 
vu it o de u) es treballa el con te des de di ferents aspectes: es fan jocs. 
exercicis físics o algun treball manual. Normalment s · acostuma a 
acabar amb la seva representació teatral o amb un bookle1 o llibrct 
que l'a cada alumne per ernportar-sc'l a casa per tal que expliqui als 
seus pares la historia o el conte que ha aprcs a classe. Per aix('>. a 
les reunions de comenc;ament de curs es destaca als pares i a les 
mares la irnportüncia que té que demostrin interes a escoltar-los 



parlar en angles perque els seus fi lls o filies continuú1 manteninl 
aquesta motivació per aprendre. 

També es demana col·laboració als tutors i a les tutores de 
classe. És fonamental que mostrin una actitud positiva envers les 
classes d' angles i que s' interessin pel que fem. Moltes vegades, 
sobretot quan toca representar el conte, se' ls invita a la sessió. Els 
seus encoraljaments i lloances són molt importants perque l'alumnat 
sigui conscient que avan~a en el seu aprenentatge i que es valora 
positivament allo que fa. 

Per a aquest curs 1998-99 s'han introdüit tres aspectes nous a 
primer de primária: entre conte i conte es fan alternativament quatre 
sessions de gimnastica. quatre de matemátiques i quatre d'educa
ció artística. Amb aixó es pretén que d' aquí a dos cursos (quan la 
primera promoció cl 'alumnes arribi a tercer de primaria) tinguin una 
base mínima per treball ar aquestes arees en llengua anglesa. 
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4. Formació del professorat 

Un deis aspectes que es tenen en compre en !'experiencia és la 
formació del professorat. S'han organitzat dues estades de dues o 
tres setmanes de duradaa a Gran Bretanya (una el seternbre de 
1997 i una altra el juny de 1998) durant les guals s' han rebut classes 
de llengua i metodologia i també s'ha tingut l'oportunitat d' anar a 
centres escolars a observar les classes amb alumnes el' aquestes 
edats. Aquestes observacious han servil per conei.xer de prop el 
sistema educatiu britiuzic, pero no Izan aporta! res d'útil que es 
pugui aplicar al1wstre sistema bilingüe, perla qua/ cosa s 'han 
suggerit altres visites a pai"sos de la Comuuitat Europea on la 
llengua anglesa s'introdueixi en edats primerenques a infants 
bilingües. 

o ·altra banda. també s'organitzen periód icament reunions de 
treball amb 1· assessora o converses o confe rencies sobre temes que 
tenen relació amb ]'experiencia (tractament de la lectura i 
escriptura, els «formats» de Bruner com a base per a l'ensenya
ment de la llengua estrangera. etc.). 

5. Avaluació 

Abans d'engegar el projecte d'ensenyament pluri lingüe. el 
Departamcnt va dissenyar un pla d' avaluació per a cada una de les 
tres modalitats. Per a la que ens referirn en aquest article es 
proposava l'aplicació de diverses proves de llengua (en euscar. 
castetla i angles) peral final del segon any de !'experiencia (juny de 
1998) i a !tres pro ves també de les tres llengücs al final de 
!'experiencia (juny del 2000). Per tanl, fins almoment sois s· han fet 
les primeres i. almeu entendre, d'uua mauera superjtcial i poc 
rigorosa. No s 'han tingut en compte variables tan importauts 
com els continguts i els procediments treballats durant aquests 
dos anys, el tipus d'activitats a les quals estan familiaritzats els 
alumnes i les alumnes ni l'opinió tlel projessorat que dtw a 
tenne l 'experiencia. 

Personal rnent cree que els resultats que estem obtenint s1ín 
altament positius. S· ha aconseguit crear un ambient molt motivador 
i estimulan! pergue ralumnat desitgi fer coses en angles i aixo no 



ha pe1judicat de cap manera 1 ' aprenentatge de la segona llengua o 
el des en volupament de la primera. sinó total contrari. l' ha potenciat. 

6. Conclusions 

Amb tot el que hem exposat es pot el ir que !'experiencia és fins 
ara altament positiva, tot i que a mesura que es va avanyant van 
sorgint més dificultats i problemes, els quals s'intenta resoldre de la 
millor manera possible per part del professorat, que n'és en gran 
mesura el motor. El seu esjor~ i dedicació topen molles ve
gades amb la burocracia administrativa que no entéu en 
qualitat d'ensenyament sinó en nombres i pressupostos. Sent 
una experiencia pilot com és, el Departament hauria d 'escoltar 
amb més atenció les nostres peticions de millora. 

Personalment. i coma professora que treballa en el projecte. cree 
que s'haurien de millorar o tenir més en compte aspectes com: 

a. més coorclinació amb els tutors i tutores deis grups-classe en 
relac ió amb les a e ti vitats que es fan a 1 'aula; 

b. un plantejament més integrador de les tres llengües a les quals 
l'alumnat esta ex posat (euscar, castella. angles): 

c. i una visió de fu tur. Saber cap on anem o que és exactarnent 
el que volem aconseguir amb el que fem a llarg tennini. No hi ha 
un plantejament seriós de futur. Ningú no sap la contimti"tat 
que tindra el projecte d'aquí a dos anys, quan en teoria acaba 
el pla experimental. Hauran de tornar els nostres alumnes i les 
nostres alumnes a un tipus d 'ensenyament tradicional i no 
comu nicatiu? S' esta plantejant seriosament impartir una 
materia en llengua anglesa a partir de tercer de primaria? 
Quina materia? Com es pensa formar el projessorat? 

Si volem que /'experiencia sigui Ull exit, ham de donar 
resposta a aquestes preguntes i a d 'altres amb l'antelació 
sujicient per estar preparats quan arribi el moment i no deixar
ho tot en mans de la improvisació i la mala planificació. 
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Bibliografia complementaria 

La biblioteca Rosa Sensat esta fent el trasllat i és per aixo 
que en aquest monografic no hi consta la bibliografía, que 
sortira en la Perspectiva Escolar del número de mar~. 

La biblioteca romandra oberta a partir de 1' 1 de febrera: 
Av. de les Drassanes, 3, planta baixa. 

L·horrui sera de 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre 
iiünten·ompuclament. 
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Les autores proposen els tallers 
d'experimentació comuna manera més 
de crear situacions d'aprenentarge. En 
/' article s 'exposa e/s requisits neces
saris per dur-/os a terme, que són: el 
material. l'organit~ació de /'aula. la 
durada. el tipus d'ac!ÍI'Ífat i el paper 
del mest re. 1 a més s 'ex¡ JI ica /'e.rperiim
cia d 'un taller sobre les serradures. 

Tallers d'experimentació a parvulari 3 anys 

Marta Fomés Terrado 
Lali Serra Solil 
E~cola Voramar !Barcelona) 

lntroducció 

L ·experiencia de Lreballar a parvulari tres 
anys ens ha portat a anal itzar el treball de 
projcctes i 1' organització de 1' aula. 

L'infant de tres anys. quan arri ba al nou 
curs no té les capacitats cognit ivcs ni la 
maduresa psicologica ni la sociabil itat per 
poder desenvolupar conjuntament amb la 
mestra un projecte de trcball. Proposar. 
triar tema, mantenir tcmporalment les ac
tivitats que s' han de fer. acceptar les dc
cisions majoritaries, formular preguntes .... 
són objectius a aconseguir en el rranscurs 
del par" ulari. Nosaltres. com a mes tres. 
he m de proposar situacions d' aprenentatge 
on el nen o la nena pugui anar maclurant. 
descobrint i construint les seves capaci tats 
psicologiques. cognitives i !:>Ocials que 
després 1' ajudaran. entre al tres coses. a fer 
un verrader treball de projcctl:S. 



Pero, quines poden ser aquestes si
tuacions d' aprencntatge? De les moltes que 
n'hi ha. nosaltres proposem els tallers 
el' experi mentació. 

Tallers d'experimentació a P3 

Quan ens vam plantejar aquests tallers. 
vam adonar-nos de la importancia de: 

el material; 
- l'organització de !'aula: 
- la durada i la temporalitat: 
- tipus d'activitat: 
- el paper del mcstre. 

Material 

El tipus de material ha de ser variable. 
pero s'ha d"anar presentan! tenint en 
compte les seves caractelistiques de ma
nipulació. 

Comen~arem amb materials com la 
sorra. les serrad u res. la fari na. 1' arros ... 
que el nen o la nena pot manipular sense 
construi r res en volum. Més tard, hi 
afegirem l'aigua com a element que cns 
ajudara a modelar quan la barregem, per 
exemple, amb la fari na. 

Materials com la plastilina o el fang se
ran els últims que treballarem, perquc afa
voriran la possibi litat de crear figures. 

Paral·lelament, introduirem objectes com 
gots. ampolles. plats ... , de la fireta. i mate
rial de recuperació (tubs i capses de car
tró de diferents grandaries ... ). 

Organització de l'aula 

Primer haurem de parlar de r orga
nització física de l'espai on posarem en 
practica el taller. Si l'espai coincideix amb 
rauta. aju ntarem les tau les per fer grups de 
sis o vuit nens i nenes. Les taules es 
folraran amb paper d'embalar de manera 
que quecli fix. El color del paper dependra 
del material que treballarem, ja que hem 
d'aconsegu ir que hi hagi un contrast visual 
entre el fons i el materia l a uti litzar. Per 
exemple, si treballem amb sorra. el paper 
no pot ser man·ó: si treballern amb farina el 
papcr no pot ser blanc, etc. S'han de treure 
les cadircs. ja que el fet de manipular dret 
afavoreix el treball motor, la rnobil itat i el 
compartir. 

Quan parlem d'organització també hem 
de tenir en compte la distribució deis in
fants. Podem fer una organització lliure on 
els nens espontan iament s ·ajunten o bé com 
a mestres preveure quins grups de treball 
haurcm d'organitzar tenint en compte: 

la sociabilitat del nen o de la nena; 
- la dependencia de l'adult o d'un altre nen 

o nena: 
- la capacitat de construcció o d'imitació. 

Durada i temporalitat 

Quan haguem previst quins tallers volem 
dur a tenne al llarg del curs. haurem de 
ten ir en compte. a !'hora de distribuir-los. 
que no s'encadenin l'un amb l'altre. Les 
festes populars. algun centre d'interes ... 
poden complementar la nostra progra
mació. 
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L'experiencia en~ porta a aconscllar que 
els tallers han de durar de tres a cinc dies 
(presentació del material. manipulació lliure, 
i ntroducció d' al tres clements, verbal ització, 
activitat graficn de l tal ler ... ) i. (faltra ban
da. la durada de cada activitat haura de ser 
d'un maxim de 30 minuts. 

Tipus d'activitat 

Haurcm de diferenciar l'acti vital lliurc 
de l'activitat dirigida perla mestra. 

En el primer cas. la mestra dóna el ma
teria l perque el ncn o la nena el manipuli 
ll iurement. És importan! observar com van 
dcscobrint que és aquest material, quines 
possibi litats té. com reaccionen davant d'un 
material nou i alhora conegut. com des
cnvolupen la ~cva ~ociabilitat amb els 
companys i amb l'adult... 

En el segon cas, la mestra també dóna el 
material. pero marca unes activitats con
cretes orientades a construir els conceptes. 
procediments i valors de les diferents ürees 
d · aprcncntatge. 

Paper del m estre 

Abans de presentar el taller. la mestra 
haurü de veure quins procedimcnts, 
conccptes i va lors es podran construir. Així, 
dones, haura de fer un buidatge del currícu
lum i assenyalar clarament quins objectius 
podran ser assolits. 

Durant l'activitat és importan! observar 

i anotar. si és necessari. les actituds. les 
reaccion!>. els coneixemcnts ... que 1" alum
nat va manifestant. També caldrá orientnr 
i col·laborar amb aquells ncns i nenes que 
es mostrin insegurs. ango ixats. amb 
dificu ltats. En definitiva, el paper de la 
mestra en aquests tallers ha de ser actiu i 
motivador. 

Quan hagi m acabat les di fercnts sessiom. 
de que consti el taller. haurcm ele retrobar
nos amb tot al lo que havícm prcvist com a 
educadores. És ara quan haurcm de reco
pilar lotes les res postes. anal it1.ar-le!-. i 
comprovar si els objectius marcats han 
esta! trcba llats i assolits. l~s possible que el 
mntcix alum nat ens é~judi a ampl iar les 
propostes inicials, ja que pcr ells mateixos 
poden ha ver descobert allres procediments. 
conceptc!> i \'alors. 

Una experiencia: el taller 
de serradures 

Vam triar les serradurcs com a material 
manipulatiu, ja que. tot i que no els era 
desconcgut. no l'havien treballa! mai. 

Pcr a aquest tall er varn programar 
quatre scssions. 

la. sessió 
Elemeut: serradures. 
Organització: 
- agrupar les taules de ducs en clues per a 

nou atumnes: 
- folrar les t<tules amb paper d' embalar 

blau. 
Durada: + 30 min. 



Buídatge curricuúu·: 
l. Procedimenrs 
1.1. Aplicació d'hahits motors: 

explorar, manipular i descobrir pos
sibi litats de tractament d ' un material; 
relacionar la capac itar sensorial amb 
1' habi Ji tal motora per poder expressar-se; 
coordinar 1 'acció motora visual en el gest 
ampli i en els espais grans fins arribar al 
dornini i a la precisió en e l tra~. 

1.2. Cornprensió oral de missatges emesos 
en contextos significatius per persones: 

co mprendre les diferents inte ncions 
comunicatives . 

2. Fets i conceptes 
2. l. Elements basics del llenguatge visual i 
pl~tstic : 

- coneixer la textura v isual i tactil. 
2.2. Elllcnguatge oral com a instrumenl de 
comunicació: 
- reconeixer els e lements necessaris en 

tota comun icació: emissor, receptor i 
missatge. 

3. Actituds 
3.1. Seguretat en les propies produccions: 
- habituar-se a no depenclre de la mestra. 
3.2. Actituds d'espera i iniciativa davant 
1 'expressió i la comunicació: 
- preocupar-se per parlar amb un to de 

veu i amb un vocabulari adequat a 
l' ambient i als interlocutors. 

Activitat: 
A cada nen o nena se Ji va donar un grapat 
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de scrraclures. Van comen~ar a manipular
les de diferents maneres. 

Arnb les mans: 
cscampant: 
frcgant: 
fent for~a; 

aixafant; 
- passant d'una ma a l"altra. 

Amb els tlits: 
«dibuixant» amb un dit i tots alhora: 
prement amb un clit i tots alhora; 

- fcnt la pinc;a amb dos clits i amb tots 
al hora. 

Arnb la boca: 
- bufant. 

2a. sessió 
Element: scrradures i material de la cuina 
de jogu i na. 
Organització: la mateixa de la sess ió 1 a. 
Durada: ± 30 min. 
Buidatge curricular: 
l. Procediments 
1.1. i 1.2. de la scssió la. 

2. Fets i conceples 
2. 1. i 2.2. de la sessió 1 a. 

3. /\ctitud1· 
3.1. Participació en activitals de grup: 

compartir el material en una activitat 
comuna. 

Aclivilal: 
A cada nen o nena se Ji va clonar un grapat 
de serradurcs i a les taules es van deixar 
plats. gots. gerres, coberts ... Els ncn~ van 
comcnc;ar a jugar, la majoria individual-

ment fcnt vcure que les serradures eren 
diversos aliments com aigua. llet, sopa. po
llastre, i e lis eren cu i ners. pares i mares. 
fills ... 1\ mesura que passava el temps van 
comenc;ar a interrelacionar-se convidant
se a menjar. a bcure. demanant ajuda per 
poder omplir les gen·es. per demanar la 
cullera que falta ... També van fer partici
par a la mestra en el joc convitlant-la als 
diferents menjars. Aquest és el moment 
que la mcstra aprofita per crear situacions 
on l'alumnat pugui construir conceplcs 
com: 
- «dóna'm un gol pie d'aigua>>: 
- «ha caigut el menjar .foro del plab>: 
- «posa molt mcnjar en el plat t•em/e/1» : 
- «dóna'm la cul tera pelito». 

Duran! l'activitat, els fan falta més ser
radures, ja que van caient a terra per la 
mateixa activital. Espontaniament, van anar 
al sac on es guardava la resta per agaf'ar
ne més. 

3a. sessió 
Elemenl: serndures í material de la cuina 
de jogu i na. 
Organilzació: as~eguts en rotllana. 
Durada: ± 30 min. 
Buidatge curricular: 
l. ProcedimeiiiS 
1.1. Observació de relacions topológiques a 
nivell vivencia! í rnanipulatiu: 
- experimentar les nocions dins-l'ora. 
1.2. Comparació de mesura en objectcs 
manipulables: 
- comparar matcrials difcrcnts pcr la scva 

capacita! (ple/buit). 



2. Fets i conceptes 
2.1. Nocions basiques relacionades amb la 
geometría: 

aplicar les nocions basiques de la topo
logia dintre-fora; 

- denominar aquestes nocions. 

3. Acti!uds 
3.1. lnteres en la utilització del llenguatge 
matemiltic: 

descob1ir les aplicacions de la matema
tica en la realitat guotidiana. 

Activitat: 
L'activitat es va plantejar com un joc 
sLmbOiic. on els nens alternativament feien 
de cuiners i de el ients d' un restaurant. 
Durant el joc es van crear situacions que 
afavorien la construcció deis procedi
ments i conceptes anteriormente definits: 
«posa·m el got pie d'aigua», «posa'm el 
menjar dins del plat)> ... 

4a. sessió 
Element: serradures, cola i paper d' emba
lar blau. 
Organització: grup ele guatre (la resta de 
1' alumnat fa una activitat complementa
ria que no cal que es relacioni amb les 
serradures). 
Durada: fins que tot el grup-classe hagi fet 
1' activitat. 
Buidatge curricular: 
l. Protediments 
l.l. Aplicació de tecniques basiques: 
- utilitzar per a cada activitat les eines 

escaients seguint les pautes d'ús pre
viament clonades. 

2. Fets i conceples 
2.1. El llenguatge visual i pU:tstic com a 
instrument de representació: 
- identificar que el llenguatge visual i 

plastic és una bona eina per representar 
formes imaginacles. 

3. Actituds 
3.1. Seguretat en les propies produccions: 
- utilitzar les eines ele manera cada vega-

da més autónoma. 

Activitat: 
El nen o la nena agafa el tub de cola i 
encola un tros del paper d'embalar blau. 
Fent la pin~a. agafa les senadures i les 
escampa per damunt. Després gira el full i 
veu que les serradures fan una forma que 
ell ha de definir. 

Conclusions 

Després de dur a terme durant el curs 
diversos tallers d'experimentació, podem 
constatar que: 

- El nen o la nena ha pogut construir els 
continguts programats pera aquest curs, 
continguts que fan referencia a le . .:; tres 
arees d'aprenentatge. 

- La motricitat fina, objectiu impottant de 
P3, ha estat assol ida sense la necessi
tat de plantejar una activitat gráfica 
diaria. Quan s'ha pintat. punxonat, di
buixat... , hem comprovat com el neo te
nia facilitat motora per fer la pin~a, ja 
que hi ha hagut materials clels rallers que 
han afavorit aq uesta acció d"una ma
nera natural. 
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L'explicació oral de les acti vitats deis 
diferents tallers per part deis nens, el 
recordar el que s'ha fet, ha ajudat a 
desenvolupar r estructuració mental. 

- El «jugar», el <<fer veure que», amb els 
diferents materials i complements, ha fet 
que l'aspecte de simbolització hagi 
evolucionat durant el curs. 

- L' activitat d' aquests tallers ha comporta! 
el descobriment i la interiorització d' uns 
habits personals d'higiene i de treball 
que els nens han generalitzat a altt·es 
activitats de la seva vida quotidiana. 

- La relació entre els nens que han fet 

aquests tallers ha evolucionar en poc 
temps. D'una actitud individualista i 
egocentrica. característica de l'edat. han 
passat a volcr relacionar-se tant amb 
els amics com amb la mestra per com
partir la seva experiencia. per ajudar-sc 
quan ha calgut, perjugar ambles al tres ... 
El fet que aqucsts tallers siguin moti
vadors per als ncns i nenes, ja que res
pecta 1' interes que ells puguin ten ir a 
l'hora de provar. d'observar i de co
neixer, propicia espontaniament un 
ambient tranquil. poc sorollós. En defi
niti va, un ambient de treball. 



Una escota rural ens explica com 

han incorporat i desenvolupat una ex

periencia telemática a través d' Inter

net compartida amb escotes de 

primitria i secundaria de 1 'Argentina, 

Mexic, Brasil i Espanya. És una 

experiencia ambiciosa que incorpora 

les noves recnologies al currículum i a 

l'educació ambiental. 

Relació deis obiectius generals de 
1' ensenyament secundari obligatori {OGE} 
amb un proiecte d'educació ambiental 
a través d'l nternet 

} . R. Vallejo 
Col·lcgi San José de Vilafranca de los BmTos 
(Badajoz) 

R. Á lvarez 
C. Silva 
Centro Educal ivo Jardines de la Hacienda 
(Querétaro - México) 

lntroducció 

Breu descripció i origen 
del projecte «Fauna» 

El projecte «Fauna» és el nom que es va 
escollir per a una experiencia telematica a 
través d' lnternet. El seu objectiu era 
coneixer, estudiar i in vestigar especies 
animals de pa·isos distints mitjans:ant un 
treball cooperatiu i arribar a la creació 
col ·lectiva d'una pagina web. 

Aques t projecte tenia 1' origen en 
ED_INFO, un marc dedicat a la infor
matica educativa que va sorgir a la Univer
sidad Autónoma de Querétaro. En aquest 
espai s' intercanvien experiencies nútjan-
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c;ant forums de debat, conferencie~ virtuab 
i es treballa al voltant de pro jedes el' cdu
cació ambiental (el scu URL és: http:// 
www .uaq. mx/servi/in for/edi n fo). 

La convocatoria es dirigí a alumnes de 
si~ a quinze anys d'edat i hi \'<111 participar 
centres de primaria. secundüria de r Ar
gentina. Mexic, Brasil i Espanya (vegcu 
cscolcs participants). 

En 1' aspecte metodologic. el projecte es 
rea litJ:ü gracies a una !lista de distribució de 
corrcus o mailing-list ( Li.,ta Proycdu) 
creada per treballar en grup. Les mailing
lisf funcionen a través del corrcu clectronic 
amb una direcció comuna pcr a tots cls 
par1icipants de la llista. 

Eltreball s·organitzü en tres ctapes. A la 
primera. s'hi van fer presentacions entre 
clocents i alumnes. Els alumnes van 
intercanviar missatge~ sobre le~ seves 
afeccion~. esports. passatemps favorits i 
van donar a coneixer la fauna. la flora i els 
aspcctes socioeconomics de la se\'a 
comunitat o ciutat de residencia. També 
van fcr comentaris sobre el scu col·legi i 
alguns treballaren sobre la scvn historia 
rccent i passada. La segona etapa cons istí 
a estudiar les especies animals selec
cionades (els ocells deb estanys de la Regió 
Pampeana. l'avifauna deis humedales 
extrcmenys, balenes. ocells endcmics, fau
na en extinció. cervids. insectcs i fins i tot 
els animals domestics) i compartir les 
investigacions bibliografiques o de camp. 
Finalment, els materials elaborats van ser 
discutits en grup i es van escri ure cliaris 
murals a cada escoJa i una pügina web. 

El grau ele motivació deis no:->trc~ 

alumne:-< va ser elevat i s 'ha de destacar un 
bon nivel 1 d' arm:ncntatge sobre el conceptc 
de biotiivcrsitat grücies a la confrontació de 
regions biogeogrilf'iques tan distintcs comla 
ncotropical i la paldu1ica. 

Dificultats sorgides durant 
la realització del projecte 

Va m ten ir dos casos <úllats (j' e seo le~ 
amb baixos recurso..; econ(Jrnics o amb 
retan.l en la incorporació de le~ no\ e~ 
tecnologies a ('aula. Així. aqucsts centre-. 
no compta,·cn amb accés a Internet i 'an 
treballar des del domicili pm1icular d'un 
profcs~or o bé gravant la infonnació (c
•nail i webs) en tiisquets per treballar sensc 
connexió a la xarxa. 

Es va donar el cas d'un correu que 
contenía un \'irus anomenat «Appder». el 

qual fou detecta! ritpidamenl i no "" cau
sar cap trastorn. 

Al comen~ament, alguns e-mails ernesos 
en formal word van arrib¡u· malament a la 
ll ista Proyeclu per causes desconegudes i 
aixo va fer que optéssim per fer semprc les 
tramcscs dintrc el cos del missatgc o el 
compte per~onal de l'encatTcgat ele coordi 
nar el projectc. Tot i que no existía cap 1 ímit 
específic pcr a la tramesa de documents. 
amb la finalitat d'cvitar la saturació 
d'alguns comptc~ de COITeu que sí qul.! el 
tenien, hom decidí que els missatges que 
passessin del~ 100 Kb fossin cnviats al 
coordinador. 



Gmp d 'ai111111Ws del Culegio San Jos<: d1' Villafrancu de los Barros ( Badqio::) 

frnr el n 'nl· d ·aus aquariques. 

També hi va haver problcmc amb 
alguns signes i amb les ,·ersions deis 
proccssadors de text. Es va decidir d'es
criure sense titila. amb l'exccpció deis 
arxius adjuntats en processador. i es va 
elegir la versió 6.0 de Word. 

Re lació amb els OGE 

A continuació tractarcm d'anal itzar 
alguns aspectes del projecte util itzant els 
objecti us generals de I'ESO. 

l . «Comprendre i produir missatges orals 
i escrits ... » .. . « ... i reflexionar sobre els 
processos i mpl icats en 1· ús del llenguatge». 

Aquest objectiu es persegueix des d'tma 
doble tipología: el Sistema- Aula i el Siste
ma- Xarxa. Davant un treball com el dut a 
tenne, la informació circula des de J'aul a a 
d'altres cornuni tats allunyades geogdtfi 
cament a través d' lntcrnet. S' intercanvicn 
materials didactics amb altres centres i es 
viu el concepre de bi blioteca universa l 
gracies a la consulta de pagines web. 

Les activitats basiques necess~1ries pera 
un aprenentatge constructivista a partir 
d'idees previes (NogueraL 1994) com la 
recepció o captació <.1' informació, o la seva 
elaboració o producció i comu nicació, es 
fan d' una manera ido ni a on el corrcu 
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electronic es mostra molt eficac,:. Elements 
com la percepció. l'analisi. la s íntesi i la 
interpretació ele textos han estat presents 
durant tor el projecte i han tingut la dar
rera cxpressió en la creació el' una pagina 
wcb col-lecti va. 

El fet d'havcr-se realitzat un projecre en 
l' ümbir castellanoparlant ha proporcional 
una gran riquesa als nostres alumnes, els 
quals han quedat sorpresas amb paraules 
com «padre», la qua! a Mex ic és utilitzada 
per descriurc quelcom que esttl ben fet, i 
han entes que Mexic. Argentina o Espanya 
tenen llengües distintes. Amé\ a més, han 
rcconcgut el valor de la llengua com a part 
fonamental del seu pat1imoni. 

2. «Interpretar i produir ... codis artístics, 
cicn tífics i tccnics ... ». 

Le\ carac terístiques del Projccte Fauna 
han fet possible que els alumncs com
prcnguin la necessitat i importancia del bi
nomi linnea. Han valorat l'lls del nom cien
tílic davant el vemacle i els avantatges que 
té Llassificar els éssers viu!-.. Els conceptes 
d'ccosistema. bioma i regi6 biogeografica 
han estat assimilats de manera significativa 
pel ret cl'haver d'anal itzar. comparar i con
trasta! la regió Neotropical amb la Paleitr
tica. Fer treballs de camp i compartir- los a 
tr<l\ és de la xarxa els ha dut a reflexionar 
sobre la importancia de la comunicació so
bre i en favor del medi natural. 

Un altre aspecte que cal destacar és la 
intcrpretació de distints paisatges i especies 
animals que es feia <..lésprés de les fases 
de camp. Els alumnes més pctit~ repre-

sentaven i analitt.aven les fotografíes cs
canejades i lrameses pels més grans, amb 
la qua! cosa es produ'ia un feedback entre 
ells. Els dibuixos deis petib basats en le~ 
experiencies deis grans provocaven el re
coneixement del valor deis coclis artístic!-.. 
cientílics i tecnics en la comunicació huma
na i la seva rcpcrcu~sió en favor del mcdi 
ambient. 

3. «Üblenir i selecc ionar informació ... i 
transmetrc-la als altres participants de 
manera organill.ada i intel·ligiblc». 

Aqucst objcctiu es relaciona amb els dos 
anteriors i descriu pcrfectament la dintunica 
i procediment~ del Projecte Fauna. 

Amb l'(ls d'lnternet. abanclonem plante
jaments tradicionals on les fonts d' infor
mació eren el professor, el llibre de tcxt i, 
en tot cas. la biblioteca del centre. Els 
alumne-., aprcncn amb facilitar els sistcmcs 
de recerca i naveguen segons intercssos 
definils. Per al tractament del gran 'olum 
d'informació que obtenen. els alumnc\ es 
veuen obligats a trebal lar amb instruments 
de síntesi com 1 'claboració de m a pes con
ceptua ls, csquemes en general i resums. 

La comunicació de la infonnació va ten ir 
distintes fases durant el projectc. En pri 
mer lloc es van fer exposicions a 1' aula. 
Després, tenint en compte els treballs 
d'altres centres, cb quals arriba\en pcr 
Internet, se su.,citaven debats. Al final, la 
creació coJ.Iccti va de murals i una p;lgina 
web entre les esco les participants va 
refon;ar l'aprenentatgc signit'icatiu, jaque 
la informació. dcsprés de ser compresa, va 



Les Al/(tfides es 1'1./11 es111diar comparativwnenr a la regirí pampeann d'Argenri1W i en els 
humcd:Jles exrremem·s. A la }i>ro es 1>eu un porró com!Í (Aythya ferina) . 

ser organitzada i d' aquesta manera els 
alumnes arribaren a establir relacions con
ceptuals. 

4. «Formar-se una imatge ajustada de si 
mateix .. . valorant l'esforq i la superació de 
dificultats». 

Durant el treball, els alumnes es van 
trobar amb dificultats propies de la seva 
tematica. Amb tot, un deis cont1ictes més 
rellevants va tenir relació amb les ban·eres 
comunicacionals. Al principi, els aJumnes 
estaven una mica confosos. Els va costar 
reaccionar davant la possibilitat de comuni
car-se di~uiament amb companys d 'altres 

pa·t·sos. Se sentien insegurs amb el llcnguat
ge i dubtaven entre intentar expressar-se 
en un castellü estfmdard o introduir-hi 
modismes i localismes propis del seu país o 
regió. 

5. «Coneixer les creences, actituds i 
valors basics de la nostra tradició i patri
moni cultural. .. ». 

A la primera etapa del Projecte Fauna, 
com ja hem comentat, els alumnes havien 
intercanviat m issatges mitjan~ant la 
tramesa de presentacions personals on 
donaven a coneixer la seva idiosincrasia 
cultural. 
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La relació entre la tradicíó i el patrimoni 
cu ltural i natural va quedar ben determina
da en la dan·era fase del treball, la qual va 
coincidir amb !'epoca nadalenca. Es van 
comparti r distintes maneres ele viure i 
expressar el Nada! amb el principi fona
mental de respecte a la diversitat 

6. «Analitzar elmedi físic. .. i cont1ibuir 
activament a la seva defensa. conservació 
i millonl». 

7. «Coneíxer i valorar el desenvolupa
ment científic i tecnologic, les seves aplica
cions i incidencies en el medí físic i social». 

Aquests objectius han estal el paradigma 
i la filosofía fonamental del nostre treball, 
i en tot moment s'ha pretes mantenir una 
postura d' estima, salvaguarda i respecte 
del medí ambient. S'ha tingut un mirament 
especial en el comportament en el camp i 
s·han discutit les nonnes básics que cal ia 
seguir mentre s'hi treballava. Un cop 
acabat el Projecte Fauna, tant alumnes com 
docents només esperem que algun dia 
1 'especie humana arribi a comprendre quin 
és el nínxol ecologic. 

Aquí també entroncaríem amb el model 
didiictic del Projecte Fauna. el quaL amb 
l' ús de les telecomunicacions, hn permes 
que els alumnes treballin en el med i, sobre 
el rnedi i al seu favor. 

8. «Objectiu sobre 1' Educació per a la 
Sal u t.>> 

En el transcurs del trebaiJ, com que es 
passava molt de temps davantl'orclinador, 

es va tractar de la salut. Vam discutir com 
aquests apare lis, igual que el ' al tres com les 
fotocopiadores, generen calor, camps 
electromagnetics i electri citat cstatica. 
Aquesta electrocontaminació causa estres, 
trastorns en els i1npulsos nerviosos. efectes 
tensionals í pot estar relacionada amb el 
cancer. 

Vam arribar a la conclusió, gracies a una 
enquesta entre usuaris i metges, que seria 
aconsellable fer pauses freqüents (una 
bona mesura podría ser fer descansar 15 
minuts cada hora de lreball o 30 minuts 
cadn dues hores). La col·locació de filtres 
de pantalla lambé és una mesura que 
comentem per recluir la radiacíó i l'elec
tricitat est:üica. 

lgualment, cl'altres objectius de I'ESO, 
no pas menys importants, com els relatius 
a les estrategies de resoluci6 de problemes, 
el funcionarnent de les societats o la 
solidarital, s'han posat de manifesl en el 
projecte. Pel que fa a la solidaritat, es 
destaq uen les m os tres afectuoses des
pertades per la matan~a de Chiapas i la 
riuacla de Baclajoz. fets dolorosos que 
afecta ven di versos grups. 

Per acabar. volern encoratjar-los a la 
incorporació de les noves tecnologies al 
c urrículum i invitar-los a una nova 
convocatoria denominada «La Terra: la 
nostra casa», la qual poden consultar a: 
<http://www .geocities.com/ Athensflthaca/ 
3635/tierra/tierra.html>. 
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L'autora presenta de manera narra

tiva les inquietuds d'un infant pe! que 

fa a la sexualitat i les d~ferents actituds 

que poden mostrar els aclults davant 

del tema. Ho fa per demostrar la 

necessitat ele plantejar-se quines són 

les actituds davant del sexe abans 

d'emprendre una educació sexual. 

La pregunta de la Núria 
(Preambul a 1' educació sexual) 

Gloria Téllez Subiza Abans de comen9ar una educació 
sexual, caldria plantejar-se quines són les 
nostres actituds davant el sexe, reflexionar 
sobre les nostres temors, meditar sobre la 
nostra biografia ... Tots aquests prole
gómens són fonamentals, perque en 
depenen tots els altres. 

La Núria havia sentit a la teJe moltes 
coses sobre el president deis Estats Unüs, 
pero no entenia gaire bé ele que es tractava. 
Va demanar a la seva mare: Que vol dir 
renir re/acions sexuols completes? La 
m:ue. incomoda, no li va clonar cap res posta 
i va creure desv iar J'atenció de la nena 
parlant-li de raniversari de la Raquel. 

Pero una criatura de vuit anys no s'obli
da facilment el' un dubte que té, encara que 
calli, i se'n va anar a trabar el pare: 
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- Papa, que vol dir tenir relacions se
.ruals completes? 

- Doncs ... - després d'estossegar, li va 
contestar en unto seriós i docte- és el que 
fan els matrimonis. els marits amb les se
ves dones ... Quan et casis ja ho veuras. 

La Núria. igual que el petil príncep de 
Saint-Éxupery, mai no renunciava a una 
pregunta, un cop l'havia fonnulat. Amb 
dcsimboltura. es va di1igir a la mestra: 

-Senyo, que vol dir tenir relacions 
sexuals completes? 

La professora. que havia fet un curset 
d'educació sexual. va responclrc amb se
guretat i aplom: 

-Són les relacions que es produeixen 
entre homes i dones quan arriben a l'edat 
adequacla. en conclicions saludables i 
higieniques, formant part d'una vida sana. 

A la sortida del col·leg i, l'esperava 
1' Anna, la scva riaUera cangur. tan recepti
va i inspiradora ele confian9a i seguretat 
com sempre. A la Núria li va faltar temps 
per fer-li la mateixa pregunta. expl icar-li 
les respostes i confessar-li els clubtes que 
tenia. L'Anna Ji va contestar amb ferme
sa que no fes cas de tantes ximpleries: tot 
era pennes i no havia cl'acceptar cap pro
hibició. 

Finalment. la Núria va acudir a la seva 
tieta Llúcia, una clona d\llls grossos, i hi va 
dipositar tota la seva confusió. Amb la 
saviesa de toles les dones d'ulls grossos de 
la seva llm·ga estirp, li va explicar el que 

se sentia quan s'era un infant, una dona .... 
com es creixia. com es canviava. 

- Pero tieta, i jo que puc fer i que no puc 
fer? 

-Reina, tu va · do ve ti porta il cuore. 

Els personatges d ·aquesta historia re
presenten, de manera estereotipada, les 
actituds que poden adoptar els adults 
clavant el sexe. És obvi que. a la vida reaL 
les persones poden adoptar diversos tipus 
d · actituds. fins i tot clavanr un matcix fe t. 
dcpenent el' al tres variables personals o del 
moment concret ele la seva evolució per
sonal. 

És eviclent que, segons aquestes actituds. 
se seguira un model determina! el' educa
ció sexual, s ·intentara el' assolir cerls objec
tius, es treballaran actitucls establcrtcs, es 
fixaran valors concrets ... 

És, dones. neccssari plantejar-se. abans 
de qualsevol actuació, de qualsevol progra
ma cl'eclucació sexual pcr modest que sigui. 
quines són les nostres actituds davanl el 
sexe. Ningú. per molt innocent que sigu i. no 
s'acosta a la sexual itat amb mirada neutra, 
objectivament: si fóssim objectes. podríem 
ser objectius. pero pel fet ele ser subjectes 
no ens queda més remei que ser subjectius. 
El nostre objectiu hauria de centrar-se a 
coneixer la nostra subjectivitat més que 
no pas a lluitar contra la nostra propia 
historia. 



-Reina, tu va' do ve ti porta i 1 e u ore. 

Actituds basiques de l' adult 

davant la sexualitat 

És impossible que una persona. per molt 
ingenua que sigui , abordi d'una manera 
cündida l'educació sexual. Generalment, 
sempre ho fara des de les seves experien
cies i vivencies. des de les propies actituds. 

A més. la majoria de les persones consi
t.leren les actituds sexuals que difereixcn ele 
la seva com la visió gcoccntrica de l'univers 
scgons Ptolemeu: com més difereixin de les 
sevcs. més llunyanes i estranyes. 

J. Actitud prohibitiva 
(La more i el pare amb model 

moralista, la mestra amb model médic) 

El fet sexual huma i les seves impli
cacions estan prohibits. No es vol ni sentir
ne parlar; s' intenta evadir (pcr exemple 
amb sarcasme). es viu de manera vergo
nyant. L"epoca victoriana és la müxima 
representació del modcl moralista. Actual
ment. es dóna molt sovint en el model 
medie. 

Aquesta actitud, més o menys dog
mntica. pot ser deguda a molles causes: 
cducació. ignorancia. inercia, costums. 
religió. política, i a raons polítiques, 
sanitaries i tabú!-.. 

2. Actitud permissiva 
(La cangur) 

Es caracteritLa pel fet de permetre tot 
allo que esta prohibit. És la cara moderna 
de !'actitud prohibitiva. allo que a vegades 

s'anomena «políticament con·ecte». No 
implica una reflexió ni un convenciment 
real, sinó el seguiment de la moda i no fer 
el ridícul davant un plantejament gene
ralitzat. Cal fer ressaltar, pero, que aquesta 
actitud es basa també en la prohibició, 
perque si es permet quelcorn és perque 
estava prohibit. 

Aquesta actitud pot ser deguda a moltes 
causes: reivindicació, ansia d'alliberament. 
inercia. esnobi sme. por al ridícul. .. 

3. Actitud comprensiva 
(La tieta) 

Es basa en un autentic respecte a les 
persones. Es fonamenta en una peda
gogia de /'acompanyament ( i no és cap 
novetal. perquc java ser defcnsada al segle 
xv1 per Montaigne) en la qual el formador 
acompanya ¡· alumne en el dcscobriment de 
cada fet (en aquest cas el fet sexual huma). 
El formador no imposa les seves opinions, 
sinó que ajuda cada alumne a formar-se les 
seves propies. 

Concepte de sexualitat 
Entcnclre el conceptc de sexualitat, re

flexionar-hi. considerar-ne la i rnport~mcia. 
tant en l'educació com a la vida privada, 
ajudara a concebre la sexualitat amb 
flexibilitat i complexitat en !loe de tenir-ne 
una visió rígida i simplista. 

És molt difícil definir senzi llament la 
sexualitat. perque és un concepte molt 
complex. individual. que es pot tractar des 
de molts punts de vista (biologics. psicolo-
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gics, antropologics, sociologics. ftlosofics, 
ctics, histories, etc.). 

S'han de tenir en compte les prcmisse~ 
segiients: 

- «La vida sexual de 1 'ésser huma co
menc;a el día que neix i acaba amb la 
morl.» (Wilhelm Stekel.) La sexualitat 
és important a qualsevol eclat, encara 
que es maní festi ele manera diferent. 

- «La sexualitat constitueix una climensió 
quotidiana de les nostres relacions 
humanes, de manera conscicnt o 
inconscient. implícita o explícita. privada 

More teoric 

o pública. conformant-se com un com
ponen!, certament susceptible de rcpres
sió i ocultació. pcró no de ser c l iminat.~~ 
(Fernando Barragán). Són conductcs. 
pero també actituds, sentimcnts. vi
vcncies ... 

- «La sexualitat no és únicamcnt el coit o 
tenir relacions ~exuals (amb al11·cs per
sones o amb si mateix).» 

- Tampoc no és únicament un instint 
biologic que servcix per rcproduir-se. 

- La sexual itat no es localitza solament en 
cls organs genitab o en els reproductors: 
tot el cos és ~exuar. cada una de les 
scvcs cel·lules. 

El fet sexual huma (segons Efigenio Amezúa) 

EL SEXE LA SEXUALITAT L'EXPRESSIÓ SEXUAL 

És la \CVa e~tructura És la vivencia És el gc\t 
És fcr--;c ~cxuat És viure·~ coma sexual És exprc~~ar-se com a Sl!.\ual 

Cada un cl'ells amb formes (femcní 
masculí). matisos i particularilats. 

Hom es fa sexuat mitjan~ant el procés 
de se.nwcíó amb els ni vclls següents: sexe 
genetic <o cromosomic: XX/XY)- gonadal 
- hormonal -genital - morfologic - psíquic 
- socia l - naixemcnt - assignació -
aprenentatgc - de pubertat - axiológic -
civil - cte. 

Tesis 
Segons ele quina te~ i es parteix i. es 

comunicar~t un determinat punt de vista. és 

a dir. un enfocamcnt determinan! de certes 
actituds. Basicamcnt es poden con~iderar 
les tesis següents: 

- Reproductora: que només té en comptc 
la rcproducció. 

- Hedimica: que només es fixa en el 
plaer. 

- Sexuaut: basada en la biografia. engloba 
les dues anteriors i va més enllit. 

Conclusió 

Qualsevol persona que vu lgui cmpren-



dre una educació sexual (o sigui dedicar
se a ¡· eclucació: tots els pares. mares. do
cents .. . ) s'han de plantejar una rellexió 
seriosa sobre quines són les seves posi
cions, sentiments i actituds sobre la se
xualitat. Formar-se per ser capa<; d'elabo
rar un programa, coneixer eines aclequades 
per desenvolupar-lo. emmagatzemar recur
sos suficients per dur-lo a terme, saber 
crear un clima adequat a !'aula ... . tot aixo 
sera mol! útil, pero servira de poc si abans 
no ens plantegern quins són els nostres 
tcmors, els nostres sen ti ments i la nostra 
biografía. 
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L 'article explica com s 'han dut a 

terme les activitats esco/ars i el mate

rial elabora! per celebrar el 150 ani

versari de / 'arribada del tren a Mataró, 

el qual va ser el primerferrocarril de la 

península; /'experi(mcia va ser parti

cipatil'(;t i vil'a i cada escoJa hi l'o /re

bailar des de diferents perspectives. 

Els escolars de Mataró a dalt del tren 

Equip del Centre de Recursos 
Pedagogics de Mataró 

A r octubre va fer un any que s' inic iaven 
e n l'ámbit ciutada els actcs programats 
per celebrar e l 150 an i versari de 1' arri
bada a Mataró del primer ferrocarril de la 

penínsu la. 

Amb l' objectiu de contribuir que la 
celebració no passés de llarg de !'escoJa. 
des del Servei d ' Educació ele 1' Ajuntamcnt 
i del Centre ele Recursos Pedagogics vam 
enelegar un seguit de propostes pcr apro
par els nois i les noies deis centres escolars 
al coneíxement í estueli ele r esdevenimenl. 

En aquest article. que ens clcmana Pers
peclivo Escolar, inte ntare m e xplicitar 
aquells aspectes de la proposta que hagin 
estat més participatius, tant per part deis 
professionals, com per part deis alumnes. 

Val a dir que la idea inicial era rer un 
recull d' informació sobre e l tema. pero 



Foto: CEIP Rocafmu/a. 

ens vam ani mar i vam veure la possibil i

tat d' endegar una pro posta més g lobal. més 

viva i participativa. Yam comenc,:ar a re

collir diversos objectes relacionats amb la 

historia del fen·ocarril. imatges de !'epoca, 

pcl·lícules. bibliogratia. i el que havia de ser 

un conj unt d' inforrnació va convertir-se en 

set malctes pedagogiqucs, que l' una dar

rera l'altra formaven un tren. 

Descripció i act ivita ts 

d e la proposta 

La proposta englobava recursos ac-

cions de caire divers relacionades entre 

cl ls. enc¿u·a que també es podien treballar 

parcialment. 

Així dones, en programar les activitats 

concretes, vam voler que fossin el ma

xim d'obertes possible, per tal de faci litar 

que cada centre educatiu les adaptés a la 

seva realitat i. per tant. se les fes seves. 

Les maletes pedagogiques 

En el moment de plan tejar-nos el 

contingut de les maletes. vam pensar en 

tres blocs: 

• Per una part, les tres pri rneres recoiLir ien 

els elements més moti vadors, el material 

més suggerent per als alumnes. que els 

pem1ctés reconstruir a r aula o al vestíbul 

de l'escola l' ambient del ferrocarril i 

deis seus protagoniste.s. Així dones, 
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disposavcn d'un recull ele bitllets antics 
de diferents cpoqucs, banderins de 
senyals, fanals. gorres de cap d'cstació. 
de treballadors de via. plaques amb 
informacions di verse~ ... 

• Un altre bloc, la quarta. cinquena i sisena 
maleta contenien informació escri ta: 
dossiers. reproduccions d'elcments 
arquitectonics singular~. lübres de con
sultn, volums més espccialitzats, a partir 
deis quals els alumncs es podien apropar 
a la historia i evolució del ferrocarril. 
obtenir informació a diferents nivelb. 
més anccdotica o amb profunditat i 
u·eure'n les seves propies conclusions. 
També tenien la possibi litat d'cndinsar
se en la lectura de contes i novel-les. en 
les quals el tren era el protagoni~ta. 

• Finalment. el tercer bloc. el constitu"ia la 
setena maleta amb material audiovisua l: 
vídeos sobre aquesl mitja de transport. 
pel·lít:ules ele llargmetratge. casset~ i 
CD-Rom. 

Per donar-les a coneixer. vam pensar 
que el !loe adient era el Museu del Ferroca
rril de Vilanova i la Gcltrú. Així dones. vam 
organiltar una visita en tren a aquella 
localital. Més d'un centenar de mestres 
ens van acompanyar. Visitarem el Museu 
ambla perspectiva d'anar-hi posteriorment 
amb els alumne~ i vam acabar el matí 
compart i nt una «Xatonada». 

A partir d'aquí i durant si~ mesos. 
comen<;¡•l'itinerari de les malete~ pcls cen
tres educatius de la ciutat. 

Els alumnes pugen al tren / 
El tren vist de prop 

Paral·lelament al \'iatge de les malete~. 
i pcr tal de complementar el treball que es 
feia a les aules. vam organitza•· visites 
escolars al Museu de l errocarril de Vila
nova i la Geltrú i viatges en tren de vapor 
entre Mataró i Arcnys de Mar. 

L'esdeveniment 
als centres docents 

Durant el tcmp~ previ a la celebració 
- 18 d'octubre- . a les e~colcs es va 
tractar el tema des de difcn.:nts pcrs
pectivc~. Uns van plantejar-se el 150 
aniver~ari com a fil conductor de les 
activitats que anirien treballant al llarg del 
curs. van integrar 1 'csdcveniment al clia a 
dia de l' escola. Altrcs emmarcarcn el seu 
treball dins d'un període de temps més 
limitat. van aprofitar per descnvolupar-lo 
dins de la Sctmana Cultural. amb cxpo
sicions. sorticles. visi tes. viatges amb pctits 
trens de vapor. L ·ese ola es va obrir a la 
participació activa deis pares. mare~. a\· i~ ... 
Els centres de secundaria !robaren un bon 
objcctiu per elaborar credits de síntesi. 

D'una manera o truna altra. amb més o 
menys implicació. pero sempre amb una 
participació entusiasta. podem dir que la 
comunitat educativa de la ciulat s" ha fet 
ressó de J' esdeveni ment. 

Exposició 

Sovint. als trcballs que es fan nls cen
tres cls costa sortir del que podriem dir 



l' ambi t interior de l'escola a l'arnbit ciuta
da. És per aixo que vam pensar que aquest 
seria un bon motiu per fer-ho. Quan vam 
fer la presentació de les activitats, ja re
rnarcarern que l'objectiu final de tota la 
proposta seria acollir en una exposició 
col·lecti n l totes aquelles aportacions que 
fossin fruit del treball conjunt que alumnes 
i rnestres haurien fet durant el curs. La 
idea era que l'expos ició fonnés part del 
conjunt d'actes organirzats a la ciutat. 

Aquesta tmdor, vint centres de la ciutat, 
des d'educació infantil fins a educació 
secundaria. han exposat els seus treballs. 
Aquesta mostra ha acollit un ample ventall 
d'aportacions, trens, !libres vius. creclits, 
composicions plastiques diverses: rotes 
elles posaven en relleu els recursos i la 
imaginació deis seus autors. 

Els ciutadans han pogut viatjar per la 
historia del ferrocarril reelaborada pels més 
jo ves. 

Aquesta experiencia ha estat possible 
gracies al treball conjunt. orientar a un 
mateix objectiu. de diferents institucions: 
centres educatius, Ajuntament, Museu del 
Ferrocarril, Centre ele Recursos. La suma 
d · aq uests es fors:os ens permet a hores 
d'ara fer-ne una valoració prou positiva. 

Ens agradaría que aquest treball conjunt 
que hem fet fos una aportació. encara 
que perita. a la celebració del segon cen
tenari de 1' arribada del primer ferrocarril 
de la península a Mataró, de la matcixa 
manera que nosaltres, en plantejar- nos 
aquesta proposta, vam cercar informació 
de celebracions anteriors. 
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68 Reconeixemen t 

Joan Brossa 

.Jaume Cela 

8 
LLIJ/RES! 

l
43' ARAOEL ~~~ ~10 ~.lffiC '"OOtRN -· ... ·- ,, " . 

Som una bona colla de mestres els que 
hem apn!s molles coses sobre la poesia 
gracies als cursos d'en Nani Riera a les 
Escole!l d'Estiu. En Nani tenia el costum 
de convidar pactes i poetesses que en!> 
llegien part de la scva obra. i la comen
taYem. No cal dir com és d'enriquidor el 
contacte dircctc amb els autors i les auto
res de qualscvol obra artística per arribar 
a entendre-la i. en molts casos. fer-tc-la 
te va. 

En una d' aquestes sessions ens va visi
tar Joan Brossa. Si la memoria no em fa lla 
era a primera hora de la tarda i e~ va or
ganitzar un debat molt interessant i divcr
tit entre el poeta i el senyor Piguil lem. un 
mestre jubila! que no es perdía cap convo
catoria de les Escotes d'Estiu. Van estar 
discutint sobre el concepte «poes ia», sobre 
que es poclia considerar un poema i que no. 
pero no acabaven de posar-se d'acord fins 



que al cap d ·una bona esto na el senyor 
Piguill em va comentar que ara ju li 
semblava entendre que defensava Joan 
Brossa. Més o menys va dir: per a voste, 
scnyor Brossa, el títol d 'aquest curs ja és 
un poema. l en Bros a va assentir i vam 
celebrar el consens amb un aplaudiment. 

Quan he llegit poemes de Brossa als 
meus i a les meves alumnes -de diverses 
eclats- he constatat un fet: la scva sorpre
sa davant d · alguns poemes brossians era 
molt més petita que la meva. Potser per
quc ell s tenen una concepció del poema 
molt més oberta que la que jo tinc o potser 
pcrquc estan molt més acostumats a 
meravellar-se clavant de les novetats o ele 
les creacions que trenquen esquemes. Per 
a ells el joc és una activitat que no té se
crcls i part deis poemes ele Joan Brossa 
són jocs d'una intel·ligencia notable. Els 
nen~ i les nenes són molt més avant
guarcli~tes del que sembla i !roben molt 
més familiars les pintures de Picasso, de 
Miró o els poemes de Brossa que la majo
ría deis adults. 

A poca poc anirem coneixent tota !'obra 
clel poeta del carrcr de Genova, sobretot 
la teatral i la visual. i encara tindrem rnés 
sorprcses, perque Joan Brossa era un poe
ta total. un d'aquells autors que sap 
descobrir J'ale poeticen rnoltes situacions, 
en moltes paraules i en rnoltes construc
cions que s'escapen de la mirada atrafe
gada de la majoria deis rnortals. Aquesta és 
una de les funcions de la poesía: t'er-no~ 

descubrir allo nou que batega en el més 
quotidi~t. 

«El nen és a 1' escola 
M'ha deixat un colom perque 

em serveixi úc model. 
Ja veurem que en sorti ra!» 

Déu n·hi do. el que n'ha sortit. 

Se'm fara estrany pujar a l'autobtís 
trenta-u o al trcnta-dos i no trobar-me amb 
Joan Brossa. No semblava un poeta i és un 
dels autors més importants d'aquest seglc. 

L'enyorarem. 
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Educació antiracista a I'ESO* 

* SOS R/\CISME CATALUNYA. !gua /tal per 
I'ÍIIn'. di1•ersi1at pu cmn·iure. Crcdit vari able 
d'cnscnyamcnt secuntlar i ohligatori. Barcelona. 
1 l)tJH. 

L'Assoc iaci<Í SOS Racisme Catalunya 
ha eclitat aquc:-.t mes úe seternbrc una 
proposta pedagógica cl 'eclucació ant iracista 
pera J' educaci<Í secundaria obligatúria. Es 
tracta el' un credit variable titula! «1gualtat 
per viurc. divcr:-.ital per conviurc>) i té pcr 
objectiu descnvolupar en l'alumnat 
comportaments prosocials i de pcn..,amcnt 
crític en relaci<) amb la comprcnsi<Í i 
J' actuació deis adolcscents en el rnarc 
el' una societat diversa des del punt de vista 
etnic i cultural. 

La puhlicació está conccbuda com una 
guia didactica pcr al professorat. tot i que 
inclou alguns materiab fotocopiablcs pcr 
treballar amb els nois i les noie!'>. Prcncnt el 
format de fitxc ... classificades en una car
peta. el creJi t variable s·estrucLUra en tres 
parts difcrenciadcs. La primera inclou cls 
princ ipi:- tcorics a partir deis quals s'lw 
dissenyat la proposta: contextualització. 



mode ls reorics d · aprenentatgc. objecri us i 
con ti nguts, metodología, aval uació. 

El cos central de l' obra, pero, és el 
dl!stinat a l'explicació de les activitats. 
«lgualtal per \'Íure. di\'ersitat per con\'iure» 
és un projecte d' investigació per a un 
grup-classc de qualsevol nivel! d'ESO (de 
1 r. a 4t.) sobre !'existencia del racisme o no 
en el scu entorn immediat. Els primcrs 
capítols es dediquen a reflexionar sobre les 
caracterfstiques i els valors que transme
ten els mitjans de comunicació sobre la 
diversitat. usant com a exemples la prem
sa escrita i la publicitat. Posteriorment. es 
demana a l'alumnat d' organitt.ar-se en pe
tits cquips de recerca que. mitjan~ant di
f'crcnts metodologies, recullin infonnació 
sobre !'impacte que les ideologies racistes, 
de manera implícita o explícita, tenen al seu 
voltant. Tot plegat per acabar fcnt una re
f'l cxió a !'aula sobre tot aiiC> experimental 
ajudats d'unes dinamiques participatives 
que facilitin el debat. La feina feta, un cop 
elaborada. s'exposa amb cartclls en un lloc 
ben visible del centre educatiu perque la 
re~ta de t:ompanys i companyes, o fins i 
tol de la comunitat. puguin analitzar els 
resu ltats obtinguts. 

El tercer bloc i dcm·er inclou una guia 
informativa pcr al professorat sobre els 
principals t:onceptes i idees que aniran 
sorgint al llarg del se u treball amb 1' alum
nat, amb una intenció clara de formació 
permanent sobre la tematica del racisme. 

Finalment, convindria precisar que és un 
crcclit variable foJtament interclisciplinari, 
difícil d'assignar a una área concreta. Si a 

aixo afegim la fl exibil itat del seu disseny 
didüctic que permct des de realitzar tot el 
projecte en globa l fins a només fer ús 
d'algunes de les activitats (tot aixo sense 
perdre mai la tohcrencia). cal remarcar 
que també pot ser usat com a credit de 
síntesi o. fin~ i tot. fora del marc es
trictament escolar. Agrupaments escol
tes. centres dvics. casals ... , tots ells són 
centres que poden fer-ne un ús adaptat. 

És un material d idactic gratu"it que s' obté 
mitjan~ant distribució controlada. Per ad
quirir-lo. només cal que truqueu de dilluns a 
divendres entre 1 O h i 14 h o bé entre 16 h 
i 10 h al tciCfon 933 01 05 97 i demaneu 
per Miquel A. Essomba o Josep Guardiola. 
i es concretarü la forma d'enviament. 
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IJ. I I~IIo.')."'l ' '•Iludo ~l.,uo.oloo• k'O\ ""Milo"" ,..._,,._ 

Les voix de la Paix. Voices for Peace* 

Josep M. Vilar 

* INTERNA I'IONAL Y I~H l l lll MI \JVII IN POLI N· 
DATION. Auvidis Chorus. 

L'emincnt violinislél Yehudi Mcnuhin. 
avuí ja rctirat com a instrumentista. a tra
vés de la fnlemalíonal Yelwdi Menul!in 
Foundolion uesenvolupa múltiples 
activitats cncaminades a millorar les 
condiciom. de 'ida deis infants. scmprc a 
través de la música i posan! 1" emfasi en le!-. 
trobade!-. intcrculturals a través d'aquc!-.1 
medí. 

Les \'eus de lo pwr és el disc cnregistrat 
en di rec tc en el concerl que aquesta 
fundació va organitzar el novcmbrc de 
1997 a Brusscl·lcs. Al llarg de més tl'una 
hora. les !-.el ,·eus fcmcnines protagonistes 
del recital desgranen un total de setzc obres 
compostcs en cls estils tradicionals de le!-. 
seves cultures. Noa - israeliana d'arrcls 
icmenitcs. establerta als Estats Units 
obre el disc amb un discret acompanya
ment de guitarra i pcrcussió. La intervcm:ió 
d'Esperan;a rcrnánde1 <<por bulerías» no 



pcr ser menys exotica a les nostres o'ldes 
ó de menys qualitat: la se\'a intensitat és 
enorme. La tibetana Yang Du T~o hi pre
senta un mantra i un cant popular, amb 
acompanyament instrumental i d' un grup 
de lamas: el resulta! és magnífic. Luzmi la 
Carpio. una boliviana de !'etnia quítxua 
actua aquí com a missatgera de tots els 
pobles indígenes d' America, i ho fa amb 
dues composicions tradicionals, una deriva
da de les formes poctiques deis inques i una 
altra aimara. La seva veu, d' una bellesa i 
agudesa extraordinaries en dialeg de tu a 
tu amb la que11a, destaca per sobre de 
l'acompanyament del seu charan~o i de la 
resta ele veus i instruments propis deis 
pobles andins que 1' acompanyen. Tant ella 
com ¡·anterior hi canten sengles can~ons 
pentatoniques: un bel l paradigma de l'abast 
d 'aquest sistema. 

Marzieh és una cantant ja mítica al scu 
lran natal del qual va exiliar-se fa uns anys. 
Acompanyada per un grup de sis interprets 
d' i nstruments de corda. vent i percussió 
(11ay. kama11ché. dtlf i altres) interpreta 
tres composicions d' a1Tels tradicionals, a 
més d'una d'instrumental. La darrera in
tervenció va a carrec de Miriam Makcba, 
ele la tribu dei s Bapcdis. a Sud-africa, que 
hi canta quatre canc;ons acompanyada de 
percussions i d' un cor que hi interpreta 
les típiques polifonics a cape/la d'aquella 
cu ltura. 

Aquest suggeridor i contrastan! - tant 
pcr rapid com per vast- viatgc musical 
multicultural es clou amb una composició 
del mateix Yehudi Menuhin, constru'lda 
amb l' eclecticismc que l'ocasió dernana. i 

en la qual intervenen totes les artistes. 
Devia ser un bon colofó a racte. pero els 
millors moments del disc són als minuts i a 
les versions precedents. 

Els suggeriments d'usos d'aquest CD a 
rauta són diversos i susceptibles d'adaptar
se a molles edats. tant de l'ensenyament 
obligatori com clel de regim especial a les 
escotes de música. Per sobre de tot. roman 
la idea de la multiplicitat de maneres de 
cantar. totes elles bclles en els seus contex
tos musicals. cap de les quals -perO
encaixa precisament amb aquella que tradi
cionalmcnt i eurocentricament hom tendeix 
a considerar com a més «Correcta». 
Aquestes sct clones -moltc~ de les quals 
han hagut ue viure exiliades- ens brinden 
un missatge de tolerancia estilística i de 
cliversitat musicaJ com a via per a la Pau. 
Un bon material per contnuar fent presents 
els eixos transversals a l'aula de música. 
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LA ESTÉTICA DEl 
ESPACIO ESCOLAR 

htudln e~ un c-.o 

.-..nColr-tlfiU 

Altres novetats 
Biblioteca Rosa Sensat 

1.,, l 

d' ........ , 

Aj/"il'a al sud del Sltlwra: 1-'rinu/rio i St•cun
diiri(l: Progmma Edumr t'll la Solidariwt. 
Barcelona: lntermón, L 99X. 
::! caixcs amb vídeo5. dn!>sicrs. !libres . 
contes. etc . 

(' \RPFI"A. Anna: AGUILFRA, habel. Una 
t'.lperh'ncia en l!ahilita/.\ .\ocia/.\: t¡utu!em 
de /reba/1. Barcelona: Ro~a Sensat. 1998 
( Pcr una immcnsa minoría) 

l .a.1 t'.1cuelas e.ficace.\: cltll 'e.\· para mejorar la 
t'l/.l'eíiwr::a. Madrid: San ti llana, 1997 
(Au la XXI!Santil lana; 65) 
Extracte ele l'índex: 
La eficacia escolar y la mejora de la escuela: 
el contexto inte lectual y político: La~ metas 
de eficacia escolar y la mejora de la escuela: 
La fusión de eficacia escolar y mejora ele la 
e"cuela. La base de conocimiento~: Ejem
plo-. práticos 

C'OIIN-BRNDIT. Daniel: DUHAMt:l., Olivier. Pe
qucrio diccionario del euro. Barcelona: 
1\nagrnma. 1998 (Argumento~: 2 14) 

Ecano G 'LA VEZ. 1 mmaculada. IJireclorcs esen
Ia res en Europa: Francia. Ncino Unido y 

Daniel Olhn · Bcndit 
OJi~·ier Duluunel 

• Pequeiio diccionario 
del euro 

Es¡miia. Madrid: Escuela Espaiiola. JI)<)){ 

Eiltes per u tlllll ge.lliiÍ lllltnici¡wl c·ap a la 
sostenihiliwt: la ¡mlctica diaria de !'!\gen
da 21 Local. Barcelona: Diputació de 13ar
cdona. 1998 
Extracte de 1' índex: 
Municipi~ cap a la sostenibilitat: algun~ 
elemento; de renexió: Del conceptc a la 
practica. ~1 de,envolupamcnt de 1' Agend<l 
21: l\.lesure~ pera una gestió municipal cap 
a la sostcnihi litat; Mesures realcionades 
amb: tcrritori, urhanisme, mobilital. biodi
versitat, energía. cicle de 1' aigua, me di at
mo~feril' i rcsidus 

Lo femenino y lo mmculino en el /Jiccimwrio 
de la Lengua de la Real Academia E.lfllllio
la. Madrid: Mini ... terio de Trabajo ) A ... un
IO\ Sociales. lrNitulo de la f\ lujer. 1998 (h 
tudios: 53) 

GOLDSCI IMIED, Elinor. Educar /'in(tllll a 
/'escola bresso/. Barcelona: Ro!>a Scnsat, 
1998 (Teme~ ti ' 1nn111cia: 31) 
Extracte de l'ínclex: 
La primera i rd?111cia i e l desenvoluparncnt 



yue aporten les relacions personals i el joc, 
en l'ambient de l'escola bressol; Les rela
cion~ entre pares i personal: problemes afec
tiu ~. interpersonals i d'org:anill.aci6: El pa
pcr de l'educadora a l'escola bre~sol : El 
bebe a rambient de l"escola bressol: les 
~cvc~ relacions amb el personal i primers 
joc~: El segon any de vida: la conqueMa de 
les autonomies i de les activitats: L'hora 
deis (tpats: una experiencia agradable i sa
tis factooria per als in fants?: L'ex terior de 
l'cscola brcssol: jocs a raire lliure i visites al 
barri: L' edifici: la utilització de l'espai. del 
mobiliw·i, del material: la conslrucció del 
material de joc 

GUTIÉRREZ PÉREZ. Rosario. La estética del 
espacio escolar: estudio de 1111 caso. 
Vi las~ar de Mar: Oikos-Tau. 1998 (Práctica 
en educación) 
Extracte de l'índex: 
El e¡;pacio escolar y su comprensión estéti
ca: La percepción estética: El espacio esco
lar: <.: u forma y su función: Estudio de caso 
sobre la estética del espacio escolar: infor
me: Consideraciones finales: Una concep
ci6n más abierta del e!>pacio escolar: La 
configuración de la escuela. causa y conse
cuencia de la cultura social: Dimensiones de 
i111erés para la calidad estética y formal de 
los centros: la cualidad de los espac ios 

l!!(orl//1! 11111/Uiial de la cul111ra 1998: cultura, 
creotil'itat i mercats. Barcelona: Centre 
U N ESCOde Catalunya. 1998 
Extracte de J'índex: 
C'ultura i desenvolupament economic: Pro
ccssos <>ociocu lturals global!-.: Creativitat. 
mercal& i polítiques culturals: Opiniú públi
ca i ctica global: Metodología: elahoració 
d' indicadors culturaJs; Taules estadístiques 
i indicadors culturals 

JORN/\DF.S MARIA RÚB IES DE RECERCA I 
INNOVACIÓ EDUCATIVA (2: 1997: Lleicla). 
Lo fonnació deis protagrmistes del .filtur. 

Lleida: Un i versitat de Lleida. 1998 
LÉVY, Pierrc. La cihercultura: el seROn 

dilill'i? Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya: Proa. 1998 ( Biblioteca oberta; 8) 
Extracte de 1" índex: 
Les tecnologies tenen un impacte?; La 
tecnología és determinan! o condicionan!?: 
La infraestructura tccnica del món vinual: 
Elllenguatge numcric o la vittualització de 
la informació: La interactivitat: Elmovimcnt 
social de la cibercultura: La nova relació 
amb el coneixement: El ciberespai. la ciutat i 
la democr~tc ia elcctn) nica 

Libro blanco de la educación. Madrid: Fede
ración de Enc;eñan.al de CC.OO .. 1998 
Extracte de l'índex: 
Situación de la escolarización: Población en 
edad escolar: E~colarizac ión: educación in
fantil. Educación primaria. ESO. Bachillerato 
y Formación profesional; El primer ciclo 
de ESO en los centros ele Primaria; Ratio de 
alumnado por aula: Estudio de previsiones: 
centros nuevos necesarios. unidades y gru
pos de construcción. plantilla docente nue
va: Previsiones por comunidades autóno
mas: Encuesta sobre requisitos mínimos 

Programmes ~colaires: mude d'emploi. ParÍ\: 
OCDE.I998 
Ex trae te de 1' í nclex: 
Les problemes actucls: panorama: Le pro
gramme scolaire et la société; l'évaluation: 
théorie ct practiqué; Les enseignants el leur 
pe1fectionncment professiom1el 
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Cartellera 

DIMECRES DE ROSA SENSAT 
_l 

Viatge ¡>t•r les xarxcs de comunicació des deis 
espais domestics 

Oecowdó primaveral a l'escola 

A d rrec de: Flora Miserachs 
dia U de mar~¡ de 1999 

A dlrrec de: Empar Moreno. profcssora d'H istoria 
deis Mi tjans de Comunicaciú ;¡ la UAB. f-lora: 6 de la larda 

dia 24 de febrer de 1999 Llo(': Ass. de Mestrcs Rosa Scnsm 
Av. de les Dra~~anc~. 3 Hura: 6 de la tarda 
0800 1 Barcelona 

L/oc: Associació d~ Mcstre~> Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes. 3 • 0800 1 Barcelona 

PREMIS 

L'escola de Mcstrcs Maria Antonia Canals 
a Kathmandü 
dia 17 de mar¡;: de 1999 

Hora: 6 de la tarda 

Lluc: Associació de Mest rcs Ro~a Sensat 
Av. de les Drassancs. 3 • 08001 Barcelona 

XXI Premi d'Educació Josep Pallach 

Orgwli1::.a: Grupo Editorial CEAC amb el 
copatrocini de la Diputació ele Barcelona 

Tcnnini de {J/'('S{' /1 /{fCÍÓ: 16 de mars de 1999 

L/iura/11('11/ de trehalls: CEAC 
Cl Perú. 164 • 08020 B<.~ rcclona 
Diputació de Barcelona. Arca d'Educació 
Comtc ci'Urgell. 187, Edilici del Rellotge, la. planta 
Oll036 Barcelona 



PREMIS 

Premi Albert Pérez-Bastardas. 
lli Prcmi de divulgació de Temes 
d'educació ambiental 

Organit:a: Fundació Roca Gales 
(Coopcració Catalana) 
AJag(í, 2R 1, 1 r. 1 a. • 08009 Barcelona 

Termini de presemoció: 30 de mar~ 
de 1999 
lnfurmació: Tel.: 93 215 48 70 
Fax: 93 487 32 83 

CONGRESSOS 

SIMPOSI 

Simposi altcrnatives a la institucionalització 
en els serveis socials i d'atenció a la persona: 
Noves solucions per evitar l 'exclusi6 socifll deis 
menors 

dies 11 i 12 de mar~ de 1999 

Lloc: Centre Cul tural Fundacíó «La Caixa» 
Passcig de Sanl Joan, 108 • Barcelona 

Organir:o: EUTS OCESBl i EUES (Fundació 
Pere Tarrés) 

lt!lonnaóó: Enrie Granados. 2 • Barcelona 
Telf: 902 41 O 000 

Congrés L'educació és la clau. Congrés del Projecte Educatiu de Ciutat 
díes 7, 8 i 9 d'abril de 1999 

Seu del Congrt!s: Auditori ele Barcelona. Hotel hra Palace 
Av. de Rius i Taulct. 1-3 • 08004 Barcelona 

Organir:a: Ajuntamcnt de Barcelona 
Playa d'Espanya. 5 • 08014 Barcelona 
Tel. : 93 402 35 39 - 93 402 35 28 • Fax: 93 402 35 3 1 
E-mail: congrespcc@mail.bcn.es 

JORNADES 

Jornades sobre comunkació i educació 
Tema: Quina televisió consumim? 
dies 25, 26 i 27 de fcbrer de 1999 

l11jnrmació: Fax : 93 3 17 83 86 
E-mail: mitjans@oangea.org 111 Jornades d 'experiencies de Cit~ncies 

Socials dies 19 i 20 de mar~ de 1999 

Organil::,aciú: Ass. de Mesrres Rosa 
Sensat i SCHOLA Diditctica Activa 

L/ oc: Centre pera la Renov¡¡ció Pedagogíca 
i Cultural Rosa Sensai 
Av. de les Drassanes. 3 • 0800 1 Barcelona 
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JORNADES 

Resolució de conOictes des de 
la igualtat d 'oportunilats 
dies 14 i 15 de maig (pcr confirmar) 

Jornades tl'intcrcanvi d'expcriencies en les quals ]'alumna! 
i el professoral són cls protagonistes. 

Organit:;aci6: Associació de Mcslres Rosa Sensat 
Lloc. Centre per a la Renovació 
Pedagogica i Cultural Rosa Scnsat 
Av. de les Drassanes. 3 • 08001 Barcelona 

XIV Jornades d 'historia de l'educació als Pa·isos Catalans 
Mataró. 17, 18 i 19 de novcmbre de 1999 

La formació professional i les lransformacions socials i economiquc~ 

Orgcmitz.a: Ajumament de Matar6 i Societat tl' 1-listoria de 
I'Eclucació deis Pa·isos de Llcngua Catalana. 

Serretariu de fes)omades: Servei el' Educat:ió i Formació 
de I'.Ajunlamcnt ele Mataró 
Baixada ele Figueretes. 1 • 0830 1 Mal aró 
Tel.: 93 758 22 87 • Fax: 93 758 22 82 
E-mail: jnnc @infomataro.ner 

FERIA 

Aula '99. Salón del estudiante 
y de la oferta educativa 
dies JO a 14 de mar~ de 1999 

Une: Parque Ferial Juan Carlos 1 

Organit:;a: Feria de Madrid 
Tel. 91 722 50 90 • Fax: 9 1 772 57 95 
E-mail: prensa@ ifema.es 

~nguany Auh1 coincideix en lloc i dates 
amb luterdidac 

SIMPOSIUM 

Simposium de Didáctica de les Ciench1s 
Sociales 
Un currículum de Ciencias Sociales para 
el siglo XXI: qué conlenido.v y para qué? 
dies 23 al 26 de mar~ de 1999 

Organit::_a: Uni ver,idau de la Rioja 

11!/(mnarió: 
Tel.: 941 29 93 00 
Pax: 94 1 29 93 IH 

Coordina: Teresa García Santamaría 



:}{as vist aquest {Cibre de (jraó? 

• Aprendre i ensenyor o 1' educodó infantil 
Eulalia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé 

Aprendre i ensenyar a l'educació 
infanti l aborda des d'una perspec
tiva constructivista el procés d'en
senyament-aprenentatge d'aquesta 
etapa educativa que abasta des 
deis primers mesos de vida fins als 
sis anys. Les autores posen de 
relleu les continu"ita ts i també les 

especifitats i pecu liaritats deis dos 
cicles que componen l'etapa. Des 
d'aquesta doble perspectiva es 
plantegen els temes més rellevants 
per a la practica educativa : el 
fonament psicopedagogic de l'en
senyament i l'aprenen tatge, el 
currículum de l'etapa, l'organitza
ció i la planificació, la concreció a 
la practica educativa, l'ava luació, 
el trebal l en equ ip deis mestres i els 
processos d'elaboració de projectes 
compartits, les relacions entre el 
context familiar i !'escolar ... 
En conjunt, l'obra pretén aportar idees i orientacions útils per 

389 pagines PVP: 3.995 PTA 

analitzar i millorar el treball docent a partir del dialeg entre la practica quotid iana i els 

referents teorics. 

~ ~,.0-
e¡ F T. 32 34 Si voleu fer una comanda o rebre informació, 

\.:rY'I rancesc arrega, -
08027-Barcelona truqueu al Tel. (93) 408 04 64 
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DOGC 

24-12-1998 

Resolució d' 1 1 de desem
brc de 1998, per la qua! 
s'aproven les plantilles de 
personal doeent de centres 
el' Cll!-.Cn yaments secunclari~. 

e seo le!-. oricials d · idiomes, 
escolc!-. d'arts apl icade!-. i 
ofici-, anístics i serveis edu
catius dependents del De
partament ci'Ensenyamcnt 
pcr al curs 1998-99. 

30-12-1998 

Resolució de 7 de cle
sctnbrc de 1998, per la qua! 
s · atorguen subvencions a 
les corporacions locab titu
lars d'escoles d'educació in
f;mt i l. 

4-1-1999 

Ordre de 22 de descmbre 
de 1998, per la qua! es modi 
fiquen els crcd its variables 
tipificats de r area de religió 
catolica. 

Rcsolució d' 11 de de~em

bre de 1998. per la 4ual 
~ · autoritzen els nous progra
mes de garantía social que es 
podran impartir durant el 
e u rs 1998-99. 

5-1-1999 

Resolució d'll de descm
hrc de 1998. per la qual es 
resol la convocatoria pcr a la 
conccssió de subvencions 
als centres docents privats 

en el nivell de segon cicle 
d'educació infantil. 

Rcsolució d' 11 de dc~cm

brc de 1998, per la qua! es 
resol la co nvocatória de 
subvencions per al ~o-.te

niment de llars d'infams i 
centres d' educació infantil 
de primer cicle de titularitat 
privada sense finalitat de 
lucre. 

Rc~olw.: ió de 22 c.lc c.lc
sembre de 1998. pcr la qual 
es crea la comissió d'estudi 
tk l'escolarització d'alum
nat proceden! de famílies 
immigranls. 



Carta a les lectores 
i a ls lectors 

El constructivisme 

i el tractament 
de la diversitat 
entre els professors 

Bcnvolgudes amigues 
i bcn volguts amics: 

To1 procés d ' innovac ió 
porta incomoditats refe1ides a 
la novctat. a f" obl igatorietat 
de nou~ plantejaments i de 
noves aclivitals i. a la vcgada, 
genera una nova terminología 
que la ident ifica. 

La rl.!forma educativa que 
comporta !'ESO aporta als 
profes~ors un munt de nous 
tcrmc!>. alguns deis quals de 
mica en mica anirem incor
poran! al nostre vocabulari 
quotidia. i d' altres potser no 
arrclaran e ntre nosaltrcs 
perquc prd'crirem reciclar ler
me s a n t i c~ dotant-los ele 
noves accepc ions. Dos deis 

tcrme~ més identificadors de 
r actual refonna educativa. i 
que estan influinL més pode
rosa mcnt (en pos itiu o en 
negutiu!) entre nosaltres. són: 
d constructivisme i el trac
tament ele la diversitat. Se' ns 
cliu que l'alumnc ha de ser 
conscient que participa ac
livarnent en un procés 
d'aprcnentatge. que ha d'anar 
construint nous coneixement~ 
a partir del seu estat actual. 
que només partint de les 
se ves idees previes assol i ri.\ 
aprencntatges signi ficatius. 
És reina del professor anar a 
buscar cada alumne en el seu 
e~tal preví , personal i indi
vidualitzat. sense oblidar el 
seu potencial de creixement i 
el scu entorn familiar-socio
ambiental per. a partir d'alla. 
establir una estrategia d'ac
tuació adequada per ta l 
d'aprox imar l' alumne a un 
esmt que estigui d'acord amb 
cls objectius marcats. Que el 

crcixcment ha de ser har
monic. que ha de ser inte
grador i que no ha d' oblidar 
cb aspectes procedimentals i 
de valors i normes. En dir-no!-. 
tot aixo, es rebutgen fron 
ta lment e ls tractaments 
u ni fi cadors (els programes 
vülids per a tothom) i cls 
plantejaments que dcmancn 
ments en blanc als alumne!- i 
que pretenen afai~onar una 
materia pura. sense conta
minacions ni vicis. En caso!> 
cx trems, caldea una adaptació 
curricular que asseguri que 
l' alumne, to t i no assolir 
alguns deis o~jectius mín ims 
eslablerts, sí que -com a 
mínim- progressa en un 
scntit correcte i evita pos
sible~ inadaptacions i margi
nacions socials. 

Qui ha de portar a terme la 
pan opera tiva dei s nous 
plantejaments? De quina ma
ne ra canvie m les noslre!> 
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tncrcics com a profes~or~? 
Quin é~ el paper que en~ toca 
fer a cadascú de nosaltres'? 
Com cns situem davanl del 
procé~ innovador? Quina 
moti vació en tenim? 

Com a l'aula. en cada 
claustrc de professors hi ha 
una gran divcrsilat de ma
ncrc~ de ~er. el' inkrcssos i 
motivacions. ele tlexibili tats 
ada¡Haiivcs (en genera l, 
di:-m inu'ides ). el' ex periencie~ 
educatiH.:'>. d'entorns fami
liar-.. d'intcressos polítics. i 
un munt d' idees previe), que 
han am.:lat fort. a base d'anys. 
en cada un de nosaltre~. Amb 
tot aixb e:- fa ben eviucnt que. 
a l'hora d'implantar la inno
vaci6 en cada centre i ele dur 
a tcnnc cls desplegaments 
corrcsponents. caldr~1 auto
aplicar-no), entre eb pro fes
sor'> duc.., idees basiqucs: el 
con\tructivisme i el tracta
mcnt uc la diversital. L · i m
pul~or. ge~tor o responsable 
de dur a terme la innovació 
haur;, de tcnir- les moll 
prcscn t1'. Els profcssors es-

tcm immersos en un prm:és 
d'aprcncn tatge inacabal. No 
va len e ls tractaments un i
formats, no és possible l' e-.
tratcgia única. no podcm prc\
cindir de le::. nostre!> idt:\!'
pr~vics . deis nostres prcju
dici<;. Res no aconseguircm 
~CII\C una motivació inicial 
que en~ porti cap a la par
ticipació activa en el proc~~ 

innovador. Hem d'aclonar-nos 
que sc'ns reclama construir 
une!-. noves formes amb un" 
nou.., objectius. 1 cal evitar 
inadaptats actius o marginal\ 
pa'>\ius: el sistema sc·n pot 
rcsscntir. 

Tot el que hi ha al uarrcrn 
del., conceptes de const ruc
ti vismc i tractament de la 
divcrsilat és perfectamcnl 
a pi icable als professor~. Pcr 
tunt. i com tot educador a 
!'hora de dissenyar l'estra
t~gia d'intervenció a !'aula. 
el-; responsables o dina 
mi11adors de la posada en 
marxa de 1' ESO en cada ccnt re 
hauran de part ir del conc i
xcment real i concrct del scu 

claustre tenint en comptc tant 
cls aspcctes individuals cnm 
e l ~ grupa h.. A partir de 1' C'>

tat d'aque"t claustre. i tenint 
com a referencia ds ohjectiu" 
gcnerals a assolir. hauran 
d' establir una serie d' ohJCC
tius rcalistes. concrcl\ i a 
l'abast. Caldril di),scnyar n 
continuació !'estrategia d'ac
wació i dur-la a tcrmc amb 
una rctroalimentaci(> constant 
d'acord amb els canvis que 
es vagin observan!. Els rnc
canismes de control hauran 
d' indicar les intervcnc.:ion-. 
puntuab ncccs~aric... . . . Igual 
que a cla::.sc, pero amh el" 
profc,sors! 

1 pujan t un e~g l aó més, 
l'aclministració ed ucativa ha 
de procurar plantcjamcnts 
\Cmblanto; respecte ab cquips 
ge-.tors de cada centre. 
adaptant-~e a cada rcalitat i 
amb un coiTectc tractamcnt de 
la di\'crsital. 1 ho ha de fcr 
amb convenciment i encrgia: 
posant-hi ganes! 

Autoni Colomer Vnllicrosn 



r----------- - - ---------
Butlleta de subscripció 

PERSPECTIVA 
ESC .QLAR 

Coqnoms 

Adre <fa 

CP Població 

NIF 

INSCRIU-TE: 

Envia aquesta butl leta o truca 
al tel. 934 817 373 
E-mail: rsensat@ pangea.org 
Atenció ininterrompuda de 1 O a 20 h 

No m 

Tel. 

Provincia 

Has obtingut aquesta butlleta a:-----------------

DA DES PROFESSIONALS: 

• Estudis: ________________________ _ 

• Ambit professlonal : ---------- ----- ---- -

Des de quin any trebal las a l'ensenyament? ___ Garree: ______ _ 

Centre: Públic O Priva! O Concertat O 

Et subscrius a Perspectiva escolar per a l'any 1998 ( 1 O números) 

Preu soci/a: 6.275 PTA. Preu no soci/a: 6.975 PTA 

Preu ex.: 775 PTA (IVA inclos) 

Pagamen t: Per xec nominatiu a favo r de I'A. M. Rosa Sensat 
adjunt a la butlleta O 

Per domiciliació bancaria O 

L- - - --------- ----------

---------------------, 
Butlleta de domiciliació bancaria 

Cognoms No m 

Cognoms i nom del titular (en casque sigui un altre que el de la subscripció) 

Banc o caixa 

Adrec;a de l'agéncia 

Població Provincia 

Entitat Oficina OC Comptelll ibreta 

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 [[] ,.--,1 l-;,l---,1---,l---,l---,l---,l---rl---rl---.l 

Senyors: els agrairé que amb cárrec al meu compte/llibreta atenguin el 

rebut que anyalment els presentara l'Associació de Mestres Rosa 

Sensat per al pagament de la meva subscnpció a la revista Perspec

tiva escolar. 

Signatura del titular 

---------------------~ 
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Associació de Mestres 
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Apartat de Correus 486 F.O. 

08080 Barcelona 

NO 
NECESSITA 
SEGELLS 

Franqueig 
a destinació 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L--------------------------------------------~ 
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La resposta 

Un nou servei. Un nou teléfon' 

que pot resoldre alguns tramits 

sense haver-se de desplaQar, que 

dóna resposta i orientació, princi

palment, sobre temes relacionats 

amb 1' Administració de la 

Generalitat 1 també sobre d'aJtres 

serveis. 

El 012 posa, a l'abast de tot· 

hom, infmitat de dades d 'interés. 

Només cal telefonar. 

012( 

'91.Z ptes. eiS 3 mmvcs o rracc•o 

atenció 
ciutadana 

~ lnfoCat 

W1lD Generalitat 
WW de Catalunya 



NOVETAT 

• • • Educar l'infant a 
l'escola bressol 

in-fan-ci-a 

• • • 

R Ür<l: -S E N 
S A T 

Elinor Goldschmied 

Col·lecció: "Temes d'lnfancia", 31 
200 pagines 

La finalitat d'aquest ll ibre és de contribuir, de manera molt 

practica, a la comprensió de l'objectiu de ter assimilar els 

nous coneixements en la realitat de cada dia i aconseguir-ne 

un canvi. Sobretot en el sentit de garanti r als infants petites 

relacions estables i sati sfactories amb els adults que se'n 

ocupen, i estímuls vius i apropiats gracies a una amplia 

gamma d'activitats de joc. El !libre ofereix, a més, suggeriments 

per a la construcció de joguines adaptades a l'educació 

moderna a baix cost, fent servi r materials de recuperació. 

Associació de Mestres 
Rosa Sensat 

Av. de les Drassanes. 3 • 08001 Barcelona 
Tel.: 934 817 373 • Fa x: 933 017 550 
E-mail: rsensat@ pangea.org 
http://www.pangea.org/rsensat 

Distribució: Triangle S. L. 
lepant, 135-137 
0801 3 Barcelona 
Tel.: 93 26518 21 
Fax: 93 265 15 94 


