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Globalit zació, desenvo lupamen t i pobresa

1999. Fa deu anys que el Programa de les acions Unides peral Desenvolupament va
comenpr a introduir l"Índex de Desenvolupament Huma i. després. I'Índex de Pobre!.a Humana
per «mesurar>> el grau real de desenvolupament deis pa'isos del món .
s' ha donat a coneixer rlnforme corrcsponent a l'any 1999 i també la
concreció a Catalunya en un e¡,tudi dut a terme pcr la Catedra UNESCO de la UPC.
Aque~ts die~

~cva

«La separaciá llllllldial e111 re els ríes i els pobres. e11t re els i11stmits i els ig11orants. s ·esta
ciiii(Jiiant. ( ... ) !;última decado ha registra/ 1111 augme111 de la c:oncentraciá de la re11da. els
n•cursos i la riquesa en perso11es. empreses i pai·sos. »

Menu·e la globalirzació ofereix grans oportunitats per al progrés hum(t i «obre les l'ide:, de
les persrmes o la cultura i o /ola la se\'(1 crealil•ilat. al.f7ux d'idees i crmei.rements, ( ... ) la
població i els pai:ws pobres corre11 el rist de ser empc.ws cap a lo morg i11ació en oquest
r1~gim de la propietat que colltrola el COIIeixemelll 1111111dial. >>
L ·índex de Desenvolupament Huma e~ calcula tenint en compte tres dimensions: la
longevirat, el nivell de vida i els coneixemeuts.
L' Índcx que mesura la Pobresa Humana en els pa'isos industrialitzats. afegeix a les anteriors
una nova dirncn~ió fruit de la penúria de les anteriors: la marginació ~ocia!.
L' eseola ha de coneixer aquestes real itats, que en molts casos companeix de manera di recta
i. fins i tot, rrapanl. No es tracta de situacions a'illades viscudes dolorosament per alguns, ni
de realitats alienes o llunyancs pera d'altres.
L'escola. a més del seu trcball solidari a través de l'educació en valors democrarics. ha
d'adonar-se del scu valuós paper de mediadora pel que fa a la incorporació deis noi!-. i noies a
aquesta anomenada << societat del cmu•ixenlelll "·
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Aprendre de lleglr 1 d 'escriure: un procés de recerca de sentit

L 'escriptura és un exemple privilegiar wnb que es poden
mostrar les connexions de la nostra cultura wnb llll passat
mif.lenari: som l'ls hereus deis escril•ans mesopotám ics i
e~ipcis. l. com ells, reprodul'm cada dia un .wlt semiótic i
sensorial que lw estat re\•olucionari:fer durar en/a dimensió
griifica i I'ÍSua/les realitatsfug isseres de la 1/engua oral.

El valor cultura l de 1'escript ura
J esús Tuson
Univcrsit:H ele Barcclona

Hem pensat alguna vegada que quan feu «A» mujúscula esteu
dibuixant (amb un gir de 180 graus) el cap esquem~Hic (run bou
«'V ». una lletra que es llegia alef ésa dir «bou »'? Us ha vingut mai
a la mem que la « Ü >> és la nincta que resta d'un ull egipci? O que
la <<N» és la simpliticació cartesiana d'una serp? Qücstions curioses
com aq uestes i d'altres no són pas el fruit de les visions boirases d' un parapsi<.:óleg desvagat. ni tampoc són construccions
esbojarrades d'un cap imaginatiu que fa ficcions sobre hist(>ria de
la cultura. Esta prou clemostrat. des deja fa temps. que el nostre
alfabet no el van crear els llatins: és el resultar d'una tradició molt
vella que comenr;a amb els jcrogl ífics de 1' antic Egi ptc. és recoll ida
pels fenicis i. escampada perla Meditcrrilnia. arriba flns a nosaltres
fenl un trajecte de cinquanla scgles. Co111 va dir sir AJan Gardiner.
«els jcroglífics egipcis. de manera transmutada. sohreviuen encara
en cls nostres alfabets». És pcr aixü que la nostra escriptura
alfabética. tan sen7illa i funcional. ens !liga. tant si ho sahem com si
no, amb una cultura cinc vcgades mil·knüria.
Fer durar la parla

Val a dir que el fct cul tural de 1' escriptura ens va arribar mnlt tard
ab humans: quan ¡· Homo sapiens anatl>micarnent modern ja ha vi a

3

Fi~. l. De /"e~-cripwra egípcia a /"a/fabf.'l /latí
(Dmú. IV. V.. Egyptian Hieroglyphs. London:
llrilish Mu.\'f' /1111 Pubfic(l(iolls. 1987).
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l'et la seva aparició sobre terres africanes; aixo fa més de cent mil
anys abans que es produ'issin tes primeres passes de 1' escriptura, a
les amigues terres de Mesopotamia. L'expressió «molt tard». pero.
no s ' ha el ' entendre com un retret dirigir als nos tres avantpassats.
De fet. l'escriptura va néixer quan uns grups humans (a
Mesopot~unia . a Egipte i més tarda d'altres indrets del món) en van
ten ir la necess itat. perque 1' organització social es va complicar
cxtraordinariament i la memoria humana es va haver d'ajudar amb
tot d'anotacions fetes sobre tauletes de fang, sobre papirs o sobre
qualsevol altra mena de suport durable.
Aixo és.justament.l 'escriptura: un istema enginyós i practic per
no haver de sobrecarregar innecessari ameot el magatzem de la
me moria . O. si voleu d'una manera menys metaforica, el
procediment gracies al qua! donem durabilitat visual als productes
sonors de la parla. lluitant contra !'evanescencia de l'oralitat.
Diguem-ho d'una manera un pe! més estricta: rescriptura és una
tccnica específica per fixar l'acti vitat verbalmitjan9ant l'ús d'uns
signes grafi cs que representin la proclucció lingüística, i que es

T
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Aprendre d e llegir i d' escriure: un procés de recerca de senti t

rcalitzen sobre la superfície d"uns materials de caractcrístiques
aptcs per aconscguir la fina litat basica d'aquesta tecnica. que és
dolar el missatgc d'algun grau de durabi litnl.

Una necessitat cultural

Avui tothom ha de reconcixer que el nostre món cu ltural tan
complicat no seria el mateix sen~e el supon de 1" escriptura. Fins i
tot podem fer un exercici d. imaginació molt curiós i productiu:
pensar com canviarie n les coses s i de cop desaparegués
J'escriptura: co1n seríem si. també. s"esborrés del nostrc cap la
noci6 mateixa de l'escriptura. Scnse llibrcs. ni diaris. ni revistes:
sen'>e poder enviar missatge!> escrits {ni pcl correu convencional. ni
pcl COITeu electronic): le~ ciutats ~ense indicadors el.crih (ni tan
sob les plaques amb els noms del!> carrers i tlc les place!\): sense
registres de naixcment. ni documents comcrcials: scnsc codi!\ lcgals
e!\crits. Órfen-. de coses tan imprescindibles com una recepta
medica O eb paperets arnb les inStrtiCCiOn!\ <fÚS del\ productes
farmaceutics: o els apunts i guions tl"unes classcs. És deltot C\'ident
que la nostra cultura faria un gir absolutament radical. 1 encara hi
ha qui diu - innocent!- que una imatge valmés que mil paraules.
La invenció de l"escriptura. a partir de la ncce~sitat de conservar
autentiques muntanyes d 'informació. és el fruit d'una idea
transcendentaL d'un cop genial d' imaginació: representar de manera grüfica i. dones. visual a!lo que té una dimcnsió \oc al i auditi\ a:
é:-. a dir. sonora. l hem de fer justícia als nostres avantpassats
anonims de fa cinc mil anys i a la tradició cultural de que som
hereus. perquc potser no som prou consc ients del que representa
fixar gdrficament cls productes de la parla: de l que significa. done~.
la transferencia sens01ial de 1" escriptura. Ancm. ara. pam a pam.
Una poma és una realital visible que es pot representar. o imitar. en
un quadre. també visible. Els retilets d' un rossinyol són un fet auditiu
que es pot imitar mitjan~antuns xiulcts. En aquests dos casos n"hem
fet una representació o reproclucció tot mantenint-nos dins del
mateix ambit sensorial: \'Í~ual d primer i auditiu el scgon. Cap
problema. don<.:!\.

S

Com sortir d' un cul-de-sac

Els problemes comcncen quan la representació d'una rcalitat es
vol fer traduint-la als elements cr un altre domini sensoriaL Per
cxemple: com representar una poma a base de sorolls, o com imitar
el cant d'un ocell mitjanc;ant una pintura. És, en principi. un afer del
tot impossible. Dones bé. l'aportació cultural de l'escriplura (que
molts especial istes consideren com una autentica revolució
tecnologica i un deis invents m6. transcendentals de la historia)
consisteix precisament en una reconversió sensorial: a crear un
sistema d'elements visuals amb que es puguin representar uns
alu·es elements, els sonors. 1 aixó només és possible si es
uescobrcixen les possibilitats de les representacions purament
convencionals o arbitraries. És aixo, exactament, el que van
descobrir cls primers escrivans. fa cinc mil anys.
Grúcies a aquestes convencions, ara mateix podem pactar que
ens refe1ircm a la poma semprc que sonin les notes fa-do-re o que
al·ludirem al canl del rossinyol cada cop que dibuixem la scqüencia
que apareix a continuació « l- 1». És a dir, podem crear un signe
<;onor - fa-do-re- per remetre a una realitat visual - la pomao. en ¡· altre eas. produir una seqücncia visual de tres signes per fer
al·lusió a una realitat sonora: el cant d'un ocell. Sonor, clones. es
traclucix a visual, en el primer cas: visual es tradueix a sonor. en el
segon. És el' aquesta manera, purament convencional, que es poden
construir sistemes de transferencia: aquest és el cas de 1'Cl.criptura,
un dcscobriment del tot revolucionari tanL des del punt de vista
intersensorial com. obviament. cognitiu.
Més en concret. Quan volem pronunciar la paraula amb que ens
rcferim a una gran massa aquosa, fem el segücnt: primer ajuntem
els llavis, fem vibrar les cordes vocals i expel·lem !'aire pel nas: a
continuació, obrim la boca i situem la llengua en posició central i
baixa, sen se que s · aturi r acció vibratoria ele les cordes; per acabar.
la punta ele la llengua fa uns quants cops contra la zona alveolar. El
resulta! és ben conegut: mar. 1 tot aixo pertany al domini deis
moviments amb que proclu!m el so, i té una rcalitat sensorial auditiva.
Res a veure. done~. amb les figures visuals de l'escriptura. Dit
d'una manera potser més clara: quina relació es podría donar entre
el fet d"ajuntar els lla' is. etc.. i el dibuix d'una m? Cap altra que

a
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Aprendre de ll egí r i d'escriure: un procés de recerco d e sentit

1' atribució arbitrfu-ia (convencional) d ·una conncxió voluntária i
conscient. És pcr aixo que somicn truites cls qui diuen: «S'ha
(J'escriure com hom parla». Litcralment impossible.

El que és sorprenent d ·aquest descobrimenl és que aquesta
connexió es va fer per a tot el sistema: cadascun deis elements
sonors típics i distintius de la parla (rnés o menys. els fonemes) va
ser associat amb una representaci6 grafica. i és per aixo que es van
obrir de cop. i de bat a bat. totes les pones per traduir a aquesta
nova dimensi6 grafica qualsevol producte verbal: des deis rebuts
mesopotamics escrits en cune'ifonne sobre tauletes d' argila. en que
es deixava constüncia de la venda ele ccreals, ovellcs o cervesa ...
fins a les obres mestres de la ciencia i de la literatura ele tots els
temps. sense cap limitació ele !lengua.

Fi~. l . Una de fes Jll'imeres 11/0slres d 'esrriplllra: 1wde!c1 d'argifa trubada
a Meso¡mliunia. de fa més de cinc mil mn·s 1André- Lcid..IW/11. 8émrícc.
:-.lai~~ancc de l'écnture. París: Mllléc'l Natímum.r. 1982!.

L'alfabet

En aquests moments, al món s 'usen diferents ti pus d'escriptura.
no cal que siguem etnocentri stes: sembla que els xinesos se·n
surten prou bé amb un sistema forma! per milers de logogrames. i
que alla on hi ha escriptures sil·labiques també fun ciona tot a plena
satisfacc ió. En el nostre cas, la traclició cultural cns ha Ilegal
1'alfa bet (com també als hebreus. als arabs i a tols cls pobles eslaus)
que és. en teoria. el sistema més funciona l i més economic.
Aquest sistema té una historia que es pot resseguir amb relativa

7

raciUtat. El s egipcis. ara fa uns cinc mil anys (potser inspirant-se en
l'cscriptura m esopot~ltni ca) . van elaborar un alfabet amb dues
dotzenes de figures, aproximadarnent; un alfabet que coexistía arnb
la compl icada escripturajerog lífica. A la península del Sinaí, cap al
1700 aC. es va simpli ficar el sistema egipci i es van usar grafies del
tot fu ncionals. les quals són la base de ralfabet fenici (cap al
1000 aC). Els fenicis, al seu torn , van rer coneixer l'escriptura als
grecs. aqucsts als etruscos i, finalmen t, els llatins es van apropiar de
l'alfabet i el van escampar per tot de territoris.
Alf. protosinaític
(c. 1700 aC)
30 signes

1\1r. fcn ici

JOs i gne~

(c.

2::!

1000 aC)
~igncs

""~

Alf.
XO() aC)
::!2 \Ígncs

(c.

A lf. hebn:ll
(c.

Alf.g""
900 aC}

(c.

17 signes

500 aC)

2~ ~igne..,

1
Alf. Batí

(c. 600 aCl
:!O signes
Alf. gotic
!c. 400 dCJ

27 signes
Al f. árab
(c. 500 dC)

A lf.ciríl· lic:

JO signes

(c.

800 dC)
12 signe~

Fig. 3. Arhre simi!tic de la d((usió de ra(/tlbct (TIIS0/1. JI'SIÍS. L'et-criptura. Una
in1roducció a la cultura al fahi!tica. Barcelona: l~lllp!Í ries, 1996).
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El que s' ha anomenat «triomf de l'alfabet» ha estat espectacu lar,
i s'cxplica per la facilitat del seu aprenentatgc i pe! scu caracter
plenament funcional. No cal ser artistes o dibuixants expcrts pcr

arribar a dominar la materialitat de l'escriptura. Una altra cosa,
pero, és el mestratgc d'un estil excel·lent (o. si més no. con·ecte i
agil). fruit de la paciencia. de la lectura abundant i de l'aplicació de
tecniques apropiadcs. 1 una de les glbries cu lturals de l'cnscnyament
és la transmissió material del llegat de l' cscriptura i tamhé el
descnvolupament de les tecniques d' estil que fan ele la comunicació
escrita el mitjá ideal per superar les distancies de 1' espai i el flux
irreversible del temps.

Alguns elements bibliografics

Albertine ( 1987). Historia de fa escrit11m. Madrid: Pirámide/Fundación G. Sánchez Ru ipérez. 1990.
ÜNG. Walter ( 1982). Oralidad y escritura. Tecnología.\ de fa
palabra. Mexic: Fondo de Cultura Económica. 19R7.
ROBINSON. Andrew (1995). Historia de fa escritum. Barcelona:
Destino, 1996.
T USON, Jesús. L 'escriplum. Una introduccú) a fa cullllra a(fábetica. Barcelona: Empúries. 1996.
GAUR.
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L ·article aborda dos temes: en primer lloc, la continuilat i,
alhora, la diferencia que existei.x entre aprendre a llegir i ser
lector. En el segon aparta!' s 'ocupa de la lectura en la se va
dimensió de problem.a que cal resoldre.

El problema de llegir

«(. .. ) los maesrros y los dise1iadores de polí1icas educalivas
pueden equivocarse al considerar que aprender a leer es una
''habilidad" que puede entrenarse, y no un logro inTelectual:
llegar a comprender cómo lo dicho puede representarse mediante un c01~junto de s(mbolos gráficos (Ferreiro, 1991 ).»

(Oison, 1998, p. 291 ).
Moltes activitats i operacions prenen el nom ele «lectura» : la
imitació que fan els petits de la lectura adulta, els intents deis
debutants. la lectura experta que ens permet aprendre, la que ens
fa gauclir ele la qualitat literaria cl'un text, la que esta implicada en
una amplia successió d 'activitals quotidanes ... en tots els casos
poclem dir que s'esta llegint. malgrat que sota aquesta denominació
s' amagu in processos el ' intencional itat, complexitat i repercussió
di verses. En aquest article tractarem dos aspectes d' aquesta
diversitat que, si en un sentit problematitzen la idea de lectura -tot
fent-nos abandonar la noció el' habilitar per fer-nos acostar a la
d'assoliment intelectual-, en un altre sentit enriqueixen els nostres
conceptes sobre que és llegir, enriquiment de tot punt necessari per
aprofunclir la nostra comprensió sobre els processos implicats en la
lectura i per millorar la practica cl'ensenyament. En primer lloc,

Isabel Solé
i Gallart
Dept. de Psicologia
Evolutiva i de I'Educació. Univcr$itat de
Barcelona.
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abordarcm la continui·tat i alhora la diferencia que ex isteix entre
aprendrc a llcgir i ser lector. En el segon apartar ens ocuparem de
la lectura en la seva dimensió de prob lema que cal resoldre.

Apre ndre a ll e gir i ser le ctor

L ·aprenentatge de la lectura no implica necess~uiament e~dc\'c
nir lector. Per a alguns. 1" aprenentatgc de la lectura és una exigencia
que s· inicia en un context de vida - !"escolar- en el qual es trobcn
immersos durant uns anys: una cina necessária per a promocionar en aquest sistema i a la qual es potll·¡¡ recórrer en d'altrcs rnoments pcr sarisfer noves necess itats. Pero també. per d'altres. l'aprenentatge ele la lectura pol consistir en la continuació natural de
les característiques d'un context lletrat -la familia. 1" escoJa- .
característiques que situen en el individu mateix !'exigencia de llegir. si vol participar de manera aut()l)oma i activa en eb seu~
contextos de vida.
S' ha parlat molt sovint de la fum:ió de les practiques cducativcs
farniliars en el desenvolupament deis infants i, en concrct, de la scva
influencia en l'exit en l'aprencntatgc de la lectura i l'escriptura
(Teberosky. 1996: Wells. 1982). Sabem que la interacció parcslrilb
al voltant de la lectura de cantes contribueix de manera decisiva a
mostrar als infants un model lector. a po~ar-lo~ en contacte amb le~
característiques del text escrit. a aco~tumar-lo~ a respondre i formular preguntes que tenen coma refercnt el text... En definitiva. en
aquestes ~ituacions es donen le~ condicions per a la construcci6
progressiva d'un conjunt de coneixemcnts sobre l'cscriptura i la
lectura que conformen la base sobre la qual s'an irá edifican! el
lector i 1' escriptor autonom. Convé no perdre de vista que en
aquestes ocasions la lectura i l'escriptura, la conversa al voltant
tf allo que s ·escri u i que es llegeix. 1a cli versi tat de suports i formats
en que es presenta el text escrit. semblcn formar part de la cultura
de la família. de manera que el procés de socialització apareix com
inseparable d'aquest procés d'immcrsió en l'uni\'er~ e~crit.
Aprendre a llcgir i a escriure és en aquestes situacions una pas~a
més en el procés de creixemcnt que permet l'infant participar
activament en la vida comuna.
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El fet que moltes practiques educatives familiars no comportin
el mateix tipus de relació amb el text escrit -o fins i tot que no
comportin cap relació intencional amb la lectura i l'cscripturacstabieix evidentmcnt diferencies entre els infants. Així, mentre que
alguns arriben a l'escola amb un intens bagatge ele lectures fetes
per cl'altres i amb una no menyspreable practica d'escriptor no
convencional, cl'altres hauran de trobar en rescola no sols els
rudirnents d. aquestes tecnologjes. sinó sobretot les raOJIS, els rnotius
pcr apropiar-se· n. En aquest sentit. de la mateixa manera que un
context familiar pot caracteiitzar-se per un ús infreqüent de la
lectura i l'escriptura. també una escola pot resultar. encara que
semb li una contradicció. pobre coma context lletrat i, pcr tant, amb
poques possibil itats de sed uir a través de la lectura i 1'escriptura
aquclls que més ho necessiten.
Per interpretar correctament 1' afirmació del paragraf anterior,
precisaré que a l'cscola no s'aprenen cstrictament les activitats de
llcgir i d'escriure, sinó maneres de 1/egir i d'escriure que tindran
un impacte determinar en la fonnació intel·lectual de l'individu i en
1' ús que podra fcr posterionnent d ·aquests aprenentatges. En aquest
sentit convé interpretar la citació amb que iniciavem l'article.la qual
de fet estableix dues posicions extremes en la conceptualització de
la lectura i l'escriptura i, conseqüentment. en la manera cl'ensenyarles. Des de la primera posició, llegir - i esc1iure- són activitats
vinculades a la codificació i tractacles com a habilitats: la seva
ensenyam;a i el seu aprenentatge no condueixen necessariament
l'aprenent a esdevenir lector o escriptor. La segona posició
assumeix que amb la lectura, els alumncs poden aprendre a «dir el
coneixement» que hi ha en un text, o poden aprendre també a
di stanciar-se' 11 , a renexionar-hi i, a la fi, a «transformar el coneixement» (Bereiter i Scardamalia. 1987) que tenien gracies al
que han Lrobat escrit. En aquesta posició. a través de la lectura.
aprenem a distingir la intenció que podem intuir en !'autor de la
interpretacíó que nosaltres en podem fer i de la que podría fer-ne
un lector suposat: aprencm a relativitzar la nostra propia posició.
a distanciar-nos momentaniament tant del text com de les nostres
idees per acceptar que un matcix text I?Ot tenir diverses interpretacions.
Quan aprendre a llegir és aprendre a dir el que esta escrit -quan
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s'ensenya 1 !-. aprcn de~ de la primera posició-. malbaratem el
poder que té la lectura de posar-nos en contacte amb el problema
de la intcprctació; no neces~ite m , lla vors. parlar del que hem llcgit.
i trobar arguments que avalin la nostra comprensió i contraargumcnts per rebutjar-nc d'altres. No necessitem lampo<.: pensar en les intencions de !'autor. en allo que pretenia i en els
condicionants que ha\'ia de -;alvar pl!r tra-,metre-ho. Tanmatei x. un
contcxt llctrat po11a indefectiblemcnt aque~tes discu~sion~. aque~t
debat. la ubicació deis texto'> en el scu moment historie. en rclació amb la intcnci6 que els va !-.U'>Citar. i porta el lector a trobar
argumcnts que facin plausible la scva interpretació: en d'altres
paraulcs. el porten a pensar sobre el que ha llegit. no sois des de la
scva perspecti va. sinó també des de la pcr~>pccti va que s'intueix en
1' autor mateix.
Si bé en ch. dan·ers anys :(ha a\ anc;at molt en la comprcn-,it) del-,
a través deis qua! eb dcbutant~> s' apropien la llcngua
escrita, així com de les condicion' pcrque puguin fer-ne un ús
indcpendent en diferents circumstanc.:ics. pel que fa a la lc<.:tura
~>emb l a romandre una idea scgons la qua lun cop resolt el problema
de la seva aclqu isició. es tracia si mplement d'ol"erir t.extos adcquats
per tal que cls lectors incipients puguin entrenar i dominar cls
proced imcnb adquirit::;. Les aportacions de diversos autors
qüestionen l'afirmació preceden!. i cstablcixen que la lectura és un
problema que cal resoldre. i que es plantcja amb caracterí,liqucs
peculiars al llarg del procés que condueix a esdevenir lector.
proccs~>O'>

La lectura com a resolució de problemes

Probablcmcnt estem més acostumats a pensar que la lectura
provoca problemes als in vest i gador~> i mcstres -com definir-la,
com enscnyar-la, quan enscnyar-la. corn avaluar-la. com compaginar practiques estructurades i priu.:tiqucs informa ls de lectura. quin
tipus de recerca és prioritária ...- que a pensar en la naturaksa
dcb problemes que formula als aprencnts. En el que seguei\.
considernrcm alguns d'aquests problcmes. cadascun deis quals
mcrc ixcria un tractament molt més profund.

13

Que cal fer per llegir aquest text?

Per comprenclre el problema que suscita aquesta pregunta. hem
de pensar simult?m iament en el caracter alfabetic del nostre sistema d'escriptura í en els primers intents de lectura que en fan els
debulants. El progrés en la lectura depen de nombrosos aspectes
q ue abasten eles de les interaccions signiflcatives amb adult.s entorn
deis textos fins al sentit que l' infant es capa~ d'atribuir al fet de
llcgir, i al grau en que aixo el condueix a interessar-se perla lectura.
Per<'> com és sabut, llegir una escriptura com la nostra implica la
comprensi6 ele la relació existent entre les grafies i els aspectes
sublexics (sil·labics i fonologics) de la paraula. Quan els infants
comenccn a llegir, habitualment ho fan reconeixent globalment
algunes paraules, com ara el seu nom, o el d'alguns companys.
Aquesta lectura - i l'escriptura corresponent- pennet d'identificar la paraula independentment del conlext extra lingüístic
(Teberosky. 1996): no ca l que hi hagi cap clibuix o d ' altres signes
perque un infant reconegui l' escriptura del seu nom com «el seu
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nom». A més, sobre la base del seu nom, eventualment podra fixarse en elements que el componen. és a clü. en les Hetres. sobretot la
inicial que passa a ser «la seva». Aquesta segona operació requereix justament que l'infant pugui fer algun tipus de segmentació de
la paraula; si la veu com un tot, no hi ha raó per destriar-ne els
elements.
En la lectura i l'escriptura, hi intervenen cliferents estrategies.
L'escriptura d' una paraula exigeix, en algun grau, la segmentació
de que estem parlant, la qual cosa porta el debutant a marcar en el
paper tantes grafies -convencionals o no- com segments identifjca. Les escriptures sil·labiques i les si l·labicoalfabetiq ues són
testimoni deis intents cada cop més reeixits per comprendre el
sistema i ajustar-s'hi. Pero quan es tracta de llegir, és possible que
el lector debutant vulgui fer ús d'aquella estrategia que li ha resultat
útil previament i que implica la identificació global de les paraules;
tanmateix, aquesta estrategia no serveix davant ele paraul es
desconegudes. situ ació que requereix precisamenl ¡·estrategia
d ·analisi i correspondencia a que ens he m referit una mica més
amunt, en parlar ele 1' escriptura. I en aquest punt se situa precisament el problema: saber utilitzar 1' estrategia adequada en el
rnoment oportú. Com han assenyalat Bryant i Braclley ( 1988, p. 85)
«{. .. ) lzay una sorprendente similitud entre la forma que
tienen los niños de enfi'entarse a problemas cognitivos y lo que
deben aprender sobre la lectura v la escritura. En ambas cosas
tienen que elegir la estrategia correcta y aprender qué estrategias distintas .fúncionan mejor en circunstancias d(ferentes
(.. .). Hay formas dil'ersas de lectura -fonológica. Fisual, ortográjlca o contextua/- v todas se requieren en momentos
distintos ( ... ). Por tanto. es muy posible que el niílo se equivoque al leer o escribir simplemente porque no sepa usar la
habilidad adecuado en eí momento justo.)}

La possible separació que fan els nens entre les cstratcgies que
necessiten per llegir i les que necessiten per escriure indiquen un
camí per a la intervenció didactica. L'escriptura i la lectura es
necessiten i es reforcen mútuament. i totes dues afavoreixcn la
reflexió sobre el llenguatge que es necessita justament per llegir i
escriure. Res no impedeix d'aborclar-les s im u l t~miament. i al contrari.
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tot ho aconsella. Pcr altra banda, s' ha insistir moltes vegades en el
fet que la lectura és un procediment i que apropiar-se·n exigeix
assistir a la scva execució experta i practicar-la fins al seu domini.
Essenr certa aquesta afim1ació. convé completar-la afegint que tant
el model com la practica necessiten, per a ser útils, que es facin
públiques les condicions en que és adequat utilitzar una estrategia
o una altra - pcr exemple. de rcconcixement visual: o quan és
adequat utilitzar l'anaJisi sublexica de la paraula-. Alguns nens
s'adonaran que poden fer una CO!>a o una altra: pero també n'hi
haura que «s'cspec ialitzaran» (Bryant i Bradley. 1988) i trabaran
moltes dificultats per Jlegír textos nous, encara que disposin
potenciahnent de les estrategies que cls ho penneten.

Llegir i estrategies de lectura

Els últíms anys. la insistencia en les estrategies ele lectura ha
gcnerat un import ant nombre de pub licacions en psicología i ha
familiaritzat els mestres i les escales amb el treball explícit sobre
idees principal s, resums, hipotesis i inferencies, etc. La import~mcia d'aquests aspectes. junt amb la idea abans esmentada
respecte del caracter procedimental de la lectura i la necessitat del
seu modelatgc i pr~tctica per assolir-ne el domini. ha condu'it a
propostes diclllctiques centrades en l' ensenyanc;a i practica intensiva i a'illada de subhabilitats seqüenciades, des del reconeixement
rapid de paraulcs comunes a la identificació de la idea principal en
fragments de diversa longírud. Els estudiants aprenen a resoldre
aquests exercicis. pero molts s'enfrontcn al problema de no saber
transferir el que han apres en aquestes situacions a el' a!tres en que
es tracta de llegir un text no prepara! per entendre'l o utilitzar-lo
d'alguna manera.
Per ubicar adcquadament el problema de que parlem. convé
<N-.enyalar que allo que es demana que es faci és problematic.
rerque sovint s' ha apres afer un ús tccnic d' un proced iment i no
a utilitzar-lo estrategicament (vegeu Pozo, 1990: 1996). D'altra
banda. en la nostra opinió no es tracta que aquesta enscnyanc;a sigui inútil o perniciosa. sinó que és insuficient o simplement esta
crroniament enfocada. Com han posat de manifest diversos autors
(Bruer. 1995: Palincsar i Brown. 1986: Solé. 1992). cal tenir algu-
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nes precaucions perque l'ensenyan9a d'estrategies de lectura tingui alguna utilitat:
• Les estrategies s' han de fer explícites, s' ha de dir i mostrar com
s'utilitzen:
• cal utilitzar-les de manera integrada i en un context funcional i
real en que calgui comprendre un text:
• els estudiants han de tenir informació respecte ele quan és adequat utilitzar una estrategia, i quan no és necessari o recomanable fer-ho;
• els estudiants han de rebre informació respecte de com han
d'utilitzar les estrategies i, si cal, de com podrien millorar-ne l'ús;
• a poca poc. o rapidament quan sigui possible, els alumnes han de
poder treballar de manera autonoma, la qual cosa implica que
el professor haura anat transferint gradualment la seva
responsabilitat en la direcció i supervisió de 1' aprenentatge als
esrucliants.
Les estrategies de lectura són un mitja per comprendre un text,
per poder- lo treballar i utilitzar-lo; no s'han de veure com una
finalitat. sinó coma instruments per assegurar una lectura personal.
autoelirigida i autocontrolacla. Per assegurar una manera ele llegir
propia d' aquell que ha esdevingut lector.
El problema de la interpretació
La interpretació és un problema crucial en la lectura. Tret de
casos en que la lectura es troba al servei de la recerca ,.runa
infonnació molt concreta i que remet a fets o clacles. llegir es troba
indissolublement lligat a interpretar. perque només som capa\OS
cl'accedir al significat del text si ens hi acostcm amb cls nostres
instruments conceptuals: la interpretació. a rnés. no és aliena a la
intenc ió amb que llegim, ni a les emocions que ens suscita la lectura. De fet. estem parlant de l'eq uilibri necessari entre el lector i
el text, equi libri que fa plausible una interpretació i l'allunya de la
mera especulació.
En una perspectiva historica, el problema ele la interpretaciú s'ha
resolt ele di verses maneres. Olson ( 1988) refereix aquesta historia
en la lectura de la Bíblia i les Escriptures. L'autor rnostra corn s' ha
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fet, al llarg dels segles, el camí que ha conduH des de la preocupació estricta per la lletra -el significa! literal- passant per la
recerca del sentit espiritual , arnb més preocupació pel que no estava dit en el text que pel que es deia, fins arribar al reconeixem.ent
que tots els textos tenen un significat literal, vincular a allo que
!'autor volia dir -que no coincideix necessariarnent amb el que hi
entenem- , i que calia trabar metodes que permetessin aproximar-s'hi.
Des de la perspectiva de l'ensenyament i l'aprenentatge de la
lectura, convé ret1exionar sobre el fet que llegir no és sinonim de dir
el que un text diu. Interpretar correctament un text-el que vindria
a ser sinonim de llegir-lo adequadament- implica pensar en allo
que !'autor volia trasmetre i els mitjans de que es dota per
aconseguir-ho: implica pensar al hora en allo que nosaltres hi veiem
i el que es pretenia que rnanifestés. Aquesta lectura crítica i
indagadora constitueix, sense cap dubte, un repte que no tots els
aprcnents assoleixen, encara que sapiguen llegi r i puguin t'er-ho per
a resoldrc situacions que ho requereixen. Pero és també un repte
pera les institucions educatives. el compromís de les quals ambla
lectura té múltiples vessants.
En aquest sentit, l'adopció d'una perspectiva que amplü el
concepte de lectura -indagant amb més profunditat els problemcs que planteja- i el propósit de contribuir a «fer Jectors», pot
ajudar a trobar contingut, més enlla de l'alfabetització. a una
ensenyan<;:a de la lectura. Si el text no és només quelcom per dir,
sinó una font d'informació, de problemes, de valors, de plaer... ,
Jlavors la lectura deixa de ser una rutina més o rnenys valorada, i
es converteix en el nucli d' un context Jletrat es canega de significar
i esdevé. més que una ei na pera 1' alurnne, una dirnensió constitutiva
del seu avenr,: personal.
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L 'autor centra la discussió sobre els metodes per ensenyar
i aprendre a 1/egir i escriure entres nive/ls o dimensions: Ulla
dimensió tecnica, una dimensió educativa i una dimensió
política. L 'article comenta e/s tres nivel/s.

Les discussions sobre els metodes

En la nostra cultura, rensenyarnent corn a institució va néixer
amb un objectiu fonamental: ensenyar a llegir i a escriure. Escola
i llcnguatge són dos fenomens culturals que tenen una relació molt
cstreta. No cal dir. pero, que les funcions que avui día s'assignen
a la institució escolar sobrepassen de bon tros les que tenia quan va
comen<;:ar. Avui es demana a 1' escola que formi ciutadans lliures,
crítics i responsables. ni més ni menys, i a aquest objectiu s'adrecen els aprenentatges concrets que aquesta concepció del ciutada
requereix. La relació estreta entre escoJa i llenguatge escrit. dones.
s' ha dilui't un xic en aquest pretensiós objectiu sense. pero. que el
seu ensenyament i aprenentatge hagin deixat de formar pa11 de
l'eix cl'activitats escolars. Des que l' ensenyament va deixar de ser
una practica indiv idualitzada i es convertí en una activ itat pública i col·lectiva. des que va comen~ar a ser objecte de reflexió. el
com cnsenyar comem;a a ser un assumpte importan t. o· aquesta
manera. com ensenyar a llegir i a escriure va ser i continua essent
un deis problemes centrals i un deis grans ternes que preocupen
docents i investigadors.
És possible que aquestes arrels historiques siguin les que justifiquen que l'assumpte de com ensenyar a llegir i a escriure concreta!
en els metodes hagi cstat l'objecte perenne de tals preocupacions.

José Lino Barrio
Valencia
Depanamcnt de Didactica de la Llengua i la
Literatura. Universitat
de Valladolid.
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La querella estudiada per BRASI.A VSKY (1962) ja fa uns quants anys
és sempre un cal iu que es revifa amb la més lleugera bufada, i a
vegacles les llames creixcn. com quan es discut ía si el metode
natural ele Frcinct era la causa de la dislexia. o com quan ara es
conve1teix en un assumpte de debat polític als Estats Units.
Tomem, dones, a aquest assumpte i comencem per pensar en el
significat que té la querella. Sobre que es discutcix. essencialment?
L'oposició tradicional entre cls dos principals tipus de mcrotles.
com se sap. rau en la manera tr iniciar l'ensenyament. Rccordem
que els metodes sintetics (scgons la denominació que utilitza
Braslavsky) comcncen per l'cnsenyament de les unitats mínimes.
siguin lletres. sons o síl·labcs. de manera que per aprendrc a llegir
els nens han de fer una operació de síntesi. \uma. d'unitats més
petites per arribar a unitab més amples. com la para ula o r oració
escrita. Els mctodes analítics comencen pcr l'cnsenyamcnt de les
unitats més grans. com paraulcs o frases, i cls nens han de fer
operacions d'an~1lisi per aprcndre les unitats més petites. Pero. per
que se li ila donat tant de valor... »
En parlar de climensió tecnica em rerereixo a la discussió que
utilitza arguments basats en la investigació ~obre els processos
psicologics i psicolingüístics que tenen lloc en la lectura i en
1'cscriprura, com també en el se u aprenentatge.
La dimensió educativa fa referencia al fet que en aquesta
discussió s 'han identificat dctcrminades mancres d ·cntendre
l'ensenyament. de manera que es discuteix \Obre distintcs concepcions educatives.
Quan parlo de dimensió política. finalment. cm refereixo al fet
que sovint s'ha establert una rclació entre mctode. conccpció educativa i posició política. i el tlebat. de manera explícita. al-ludeix a
aque.st darrer component.
Aquesta di ferencia entre dimensions distintcs pot ser útil pcr
entendre primer i prendrc posició, després. al voltant del problema
deis metodes per cnsenyar el llcnguatge escrit.
Pcl que fa a la primera dimcnsió. potser la més concguda, els
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arguments que s'han esgrimit i es coninuen esgrimint en un sentit
o altre, es basen en dades empíriques preses fonamentalment de la
investigació psicológica. Així, per exemple, es discuteix sobre el
paper de la informació visual i la no visual en el lector expert i en
el noven9a; es discuteix sobre els processos fisiologics de la lectura;
es discuteix sobre el paper de la consciencia lingüística, entre
d'altres temes sempre interessants. La nostra intenció no és insistirm, perque hi ha bibliografía abundant sobre tot aíxo. Són, dones,
discussions entre investigadors, discussíons «tecniques» que no
justifiquen per elles mateíxes la fogositat que sempre les ha
acompanyat. El que passa és que se n' extreuen els arguments per
defensar o rebutjar un tipus o altre de metode d'ensenyament, fet
que ens situa en una altra discussió que pertany a la que hem
anomenat dimensió educativa. El teneny de la discussió canvia.
Els distints metodes s'han associat des de sempre amb determinada pedagogía o manera d 'entendre l'ensenyament. Quan
esdevenen objecte de debat, ja no són arguments ernpírics els que
s'esg1imeixen, sinó gue en el fons són arguments ideologics que es
recolzen en una determinada manera d'entendre l'ensenyament, la
institució escolar i els seus objectius, el paper del professor, etc.
Cree que la querella antiga i moderna és, sobretot, una querella
ideológica, cosa que n'explica !'acritud. Sobre aquest punt recullo
només una referencia -cUtssica- entre les que insisteixen en la
mateixa idea. Mialaret, quan respon a la crítica habitual contra els
metodes globals, és a dir, la necessitat que tenen de mestres
excel·lents per aplicar-los bé, afirma:
«Es pot citar un ''metode" digne d' aquest no m que no exigeixi un
bon educador, digne també d'aquest nom... ? Fins i tot voldríem
afirmar que un bon educador utilitzara necessariament el metode
global i que actualment hom es pot preguntar si un mestre que apl ica
el metode si l·l ~tbi c esta fent realment educació. Si no és que
acceptem l' equivalencia: muntar mecanismes =educar (1979: 123).>>
La querella sobre els metodes, dones, s'inclou en una discussió
sobre J'educació. Cal recordar que sov int els metodes estan
vinculats estretament amb moviments pedagogics. No cal insistir en
els metodes naturals coma exponent del moviment freinetia, o en
el moviment del llenguatge integrat, que tanta importancia té en els
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l. É' difícil donar una
definicicí concisa del
ll cngualge integral
(w/wle

/anguage).

Segon ~

C. Wcavcr. la

nlo~ofia del llenguatge
integral é<. «ll ll si~terna
de crccnccs sobre la
naturalesa de l'aprenentatge i com e~ pot promoure a le~ cla~se!-. i a
le\ e\COIC\. o és un
cnfocament. tot i que
algun~ tipu' d'activitats e' poden caracterilt.ar raonab lement
com a llenguatge integral perqui' cstan d'acord amb aq ue~ 1a filosolia.. . El llcnguatge es
con, idera en la scva
totalitat. no fragmenta!
en "habililah": les habilita!~ i le~ C\trategie~
de la lectoe\criptura es
de,cn\'Oiupen en el
contcxt global de situacions rcab que impliquen el llcnguatge escrit . mentre que les
expcricncies de lectura i
c~cri ptura cnvaixen el
currículum en la seva
totalitat: i l'aprenentatgc din' de la dassc
C\ta in1cgrat en la vida
real de l'e~ludiant>>
(Wcan:r. C'onstancee.
1960. Uru!l!n-ttmding
who/e languagl!. Portsmoulh, NH: Heineman n
Ed ucat iona l
Books. p. 309).

Estats Units (Barrio-Domínguez. 1998). El mateix carés es pot
observar en un altrc importan! moviment que ha sorgit els úarren;
anys en el nostre país, l'enfocament del qual es presenta com a
alternativa a la manera tradicional d'abordar l' ensenyament del
llenguatge escrit. Es basa en investigacions d'E. Ferreiro i A.
Teberosky i s'organitza al voltant del treball sobre els distint~
generes textuals que tenen sentit en 1' cúucació infantil: cartc~.
receptes. contes endevinalles, rime~ . etc. Podem veure aquí també
la influencia del corrent que ha adoptat aquest camí de manera
general pcr a l'ensenyament i l'aprcnentatge de la !lengua i la
literatura en els distints nivells d'cnscnyament. en el qua! corrent
trobem rcferencies tanta la lingüíst ica de Hal liday com als treball s
discursius de l'escola de Ginebra. És admirable la capacita! que
esta tenint aquest moviment - i els scus mentors- per dinamitLar
i vincular centenars ele mestres d' educació infantil que intcrcanvien cxperiencies i les seves maneres cl'abordar en la pr~tctica
l' ensenyament del llenguatge escrit.
Aqucst moviment es considera ell mateix com a progressista
respecte ele la tradició, com sempre ha passat amb els defensors
deis metocles analítics i globals en relació amb els sintetics i com
s' esdevé arnb els dcfensors del llenguatge integral en els Estats
Units. o amb els seguidors del moviment fre inetia.
Amb aquestes coordenades -cm permeto d'insisti r en el
caracter de «moviment pedagogic))- cree que és més compren-;ible entendrc el perque de la querella. No són discussions tecniqucs.
si nó ideologiques. Es co nfronten dues maneres d'entendre
J'ensenyament que, en definitiva, són clucs maneres d'entendre la
vida i el paper social que hi fem. Per aixo mateix no és estrany el
sorgiment de la dimensió política. la qua! en determinats momenls
té una importancia notable.
Un exemple recent d' aquesta dimensió política el trobem al
voltant del llenguatge integrat 1 als Estats Units, els punts ccntrals
del qua! resumeixo (Barrio, 1998). La for~a que va adquirir aqucst
movirnent la decaúa de 1980 va fcr que s · adoptés majoritariamcnt
a diversos estats. En una de les últi mes revisions dels resultats
educatius. s'h i varen detectar dadcs negatives en lectura i
escriptura. les quals van ser atribu't'des a l' cfecte del llenguatgc
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integral. Tot i que aquesta relació no era clara, es va produir una
forta reacció en contra del llenguatge integrar, el qua! rebé el
veredicte de culpable. La situació arriba fins al poder legislatiu i des
de 1' any 1997 s ·esta produint una forta discussió sobre un projecte
de llei d'educació en el qua! es fa una defensa i recomanació de
l'ensenyament directe del codi pera l'ensenyament del llenguatge
escrit, basant-se en estudis de validesa discutible. A més a més.
hom es decanta cap a un determinar tipus d'investigació educativa.2
Els defensors del llenguatge integrar, amb K. Goodman al
capdavanl, han organitzat una defensa aferrissada davant d ' aquesta
llei enfocant la qi.iestió en la seva dimensió política: no és admissible
que la Jegislació prengui partit per un enfocament determinat i en
prohibeixi d'altres, ni en relació amb els metodes d'ensenyament,
ni pel que fa a paradigmes d ' investigació educativa. Des del seu
punt de vista, més enlla de la presa de posició contra el llenguatge
integrat, es tracta d'un veritable atac contra la professionalitat deis
mestres i contra l'escola pública. Aquest atac procedeix de la dreta

2. Ens refe1im a Reading Ex~el/ence A ct
( 1998). Es molt recomanable llegir - i meditar-hi- el procés que va
seguir aquesta llei i les
seves conseqliencies,
tal com les es tudia K.
Goodman a Comments
011 the Reading Ercellence Act (U.S.) htlp://
www.readingonline.org/
critica/ACT.html
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política. En definitiva. s'entén que els tipus d'aprenentatges que es
promouen amb el llenguatge integrat. la seva manera d'entcndrc
l'ensenyamcnt, es correspon amb posicion ~ polítiques d'esqucrra.
Cree que l' exemple és prou eloqi.ient per valorar fins a quin punt
són inseparables les tres dimcnsions en les quals es continua
produint la polemica sobre els metodes per ensenyar a llegir i a
cscriure. Diferenciar aquests nivclls en la discussió pcnnet de
cornprendre'n el sentir complex. i també discernir entre diferenb
tipus d'arguments. Si a un argumenl sit uat en un nivell, s' hi respon
amb raons pcrtanycnts a un altre nivel! , és facil caure en la confusi6.
com cree que ha passat i passa sovint.
Situar <.!'aquesta manera la discussió sobre els metodes no ens
dispensa. pero, de fer-ne una va loració. Per aquest motiu
m· agradaría tornar a la distinció entre arguments de ti pus psicologic
-dimensió tecnica- i arguments de tipus pcdagogic -dimensiü
educativa- . per insistir en una idea que. tot i ser coneguda de
sobres, convé de tenir present. Les aportacions que la psicología ha
fet i pot fcr al teneny educati u són enormes. No debacles es
preocupa d'estudiar els processos mentals que ens caracteritzen
com a éssers humans. Pero l'ambit de la investigació i de la
discussió psicologica no és coincident amb 1' ambit de la investigació
i de la practica educativa. i per aixo de les troballes psicologiques
no es deriven de manera directa i immediata actuacions concretes
en el camp educatiu.
La discussió sobre els metodes s'ha ali mental, com ja he exposat.
d'aquelles troballes psicologiques i sovint s' ha ignorat la restricció
que he esmentat abans. L·aula és molt més complexa que el
laboratori psicologic. Aquest és el sentit que té 1' afirmació que els
metodcs són només un dels elemcnts que intervenen en el procés
d' ensenyament i aprenentatgc delllenguatge escrít. Per aixo. des de
sempre s' ha comprovat que metodes «bons» poden no funcionar en
una aula determinada. i que metodes «dolents» donen resulta!!-.
excel·lents. Pcr ser més concret. un mctodc tan antiquat i amb unes
bases cicntífiques tan insostenibles com pugui ser el Metodc
Onomatopeic de Sanabria -com se :-.ap recuperat al Micho-. pot
produir «rcsultatS>> magnífics en mans d'algunes mestres. Per()
també convé de recordar que pol passar el contrari. El movimcnt

recent al qual he al·ludit abans amb aclmiració pot generar aberracions pedagogiques cl' un calibre igual o pitjor que els metodes
més clesacreditats, si es procedeix a la instrucció directa i descontextualitzada de les característiques dels distints tipus de text.
Aquesta és !'advertencia queja s'esta dirigint a l'altemativa de
rensenyament de la llengua basada en els generes textuals:
«La forma en que els nous enfocaments peclagogics de
l'escriptura són posats en practica no es pot separar de la visió
global que els professors tenen de J'educació ni deis rols que els
discursos de tot tipus intervenen en la vida de la classe. Intentar dur
a terme una nova pedagogía de l'escriptura no aconseguira els
resultats desitjats si tots els altres aspectes de l'activitat curricular
no experimenten can vis.>> (1-Ianeda-Wells, 1999)
Quan es parla de !'aula - i aquest és el camp que ens interessa
de debo-, hi ha altres elements que no podem oblidar. El primer
és, sens dubte, la mestra, amb el seu capteniment i amb les seves
idees educatives. Aquest és l'element principal. Els metodes són
només un altre element dintre del conjunt que intervé en J'acció
educativa. l certamen! no pas el més important, com s'ha estudiat
i com el sentit comú ens dicta (Harrison, 1998).
Per aixo cree que el problema deis metodes caldria resituar-lo de
manera decidida: el problema deis metodes és el problema de
l'educaci6. Aquest problema parteix d'una concepció ideologica i
es recalza també en ciencies -acabem d'al·ludir a la psicologíaque ens il·lustren sobre allo que es va sabenl sobre com aprenen els
infants, sobre que és i com funciona el llenguatge.
A més a més, pero, molt sovint és excessiu parlar de «metodes».
Més aviat es tracta de «materials» que s' utilitzen a !'aula, de
manera que podem estudiar-los des d' aquest punt de vista. Així,
per exemple, hi ha material s que es consideren «a prova de
professors» i hi ha matetials que impliquen un compromís pedagogic.
Així, igualment hem de tenir present el component economic que
tenen com a part del mercat editorial. Observant els metodes que
s'apl iquen. és il·lustradora la diferencia que Vez recull entre
materials didactics i rnaterials cutTiculars pel que fa a 1'ensenyament
ele llengi.ies estrangeres:

º
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«Eis material!; curriculars pensats i dirigits per actuar en el
desenvolupament d"un marc curricular centren la seva (<funcit'l»
-a més a més i sobretot- en la "dimensió educativa·· [... [ /\ra
dbposern d'una arquitectura com:eptual i operativa. oberta i llexi ble. que en:- ajucla a organitzar eb elcrnent~ basics i prescriptius del
currículum ... a partir de detenninadcs intencions educatives i
d" acord amb criteris propis de caJa cicle i etapa. Al meu parer. en
les relacions medi~ttiques del proc~s d'ensenyament-aprenentatgc
de llcngik:- cstrangeres que s· inscriu sota aquestes coordenade-. ó.
on escau de situar el material curricular. >> ( 1999:71)
Segons aixo. és preferible parlar de principis metodologics pcr a
1" ensenyarncnt del llenguatge escrit. principis en els quals e:- plasmen les conccpcions actuab sobre l'ensenyamcnt i 1" aprenentntge.
i que són cohcrent':l amb eb objectius educatiu-, -en aqucst cas de
1" educació infantil-: d" estrategies <f en sen) amen! i aprencntatgc
del llenguatgc escrit. i de matcrials curriculars que reforcen tant
raprenentatge deis alumne:-. com la rcflexió del profe:-.sor
(Domínguez-Barrio. 1997). En aquest marc. la discussi6 importan!
no és sobre tal o tal metodc. sinó :-.obre tal o tal principi educatiu i
sobre les maneres de fer-Io prescnt a 1'au la concreta. La discussi6
- reflex i6- sobre els metodes seria molt més rica si es convenís
en discus:-. i6 - renexió- sobre les intcrvencion~ educativcs concretes.
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En la recerca del que hauríem de fer per ensenyar a llegir
i a escriure hé uls il~fants que c01nencen aquest aprenentatge,
!'autora proposa tres amhits de reflexió: convidar els il!fants
a la comunitat de lectors i escriptors, vetllar per la
singularitat de cada procés i potenciar la glohalit:;ació. La
prilctica pedagógica que es proposa permet que els nostres
infants esdevin.guin lectors i escriptors actius i 110 només que
sapiguen flegir i escriure.

El paper del mestre: fer lectors i escriptors

Montserrat Fons
Este ve
ICE de l¡t Univcrsitat
Autónoma de Barcelona

La practica pedagógica en!) impulsa molt sovint a la reflexió
sobre si allo que fem ho fem de la millor manera possible i com a
conseqüencia anem assajant canvis per tal de mod ificar aquelles
practiques que trobem poc significatives per als nens i les nenes
i que no s'ajusten als nous plantejaments. En la recerca del que
hauríem de fer els mestres per ensenyar a llegir i a escriure bé als
infants que comencen aquest aprenentatge. apuntem en aquesl
article tres ambits d ' actuació.

a) Convidar els infants a formar part
del coHectiu de lectors i escriptors

Un clels aspectes que preocupa for~a els mestres i les institucions eclucatives en general és elnivell de comprensió de la lectura
i el grau de competencia en l'escriptura a que arriben els nostres
alumnes després ele J'escolarització primaria i secundaria. Per
aconseguir uns resultats més bons s'estudia la possibilítat de
comen9ar aquest aprenentatge abans, de millorar-ne els metodcs,
de dedicar-hl més hores dins el cunículum, etc .. eviclentment tots
ells lícits, dignes i necessaris ele ser estudiats per continuar avan~ant
en la qualitat d'aquest aprenentatge. Pero a mesura que s'ha
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aprofundit el concepte d'alfabetització i d'aprenentatge es fa palb; com aquest discurs que busca la millora exclusivarnent dios
de la mateixa institució escota es queda curt, perque allo que
impregna els infants perque aprenguin a llegir i a escriure és un
conjunt d'actituds sobre el llenguatge, la parla i els textos que penetren culturalment, tanta dins coma fora de 1'escoJa, i que generen
raons imperioses per llegir i escriure.
Si l'entorn on viuen les criatures no desvetlla la necessitat de
llegir i escriure, perque els adults que més conviuen amb ells, tant
els famitiars com els rnestres, tenen poca necessitat de llegir i molta menys d'escriure per viure feli~ment, sera més o menys facil
ensenyar a llegi.r i a escriure, pero sera ben difícil fer lectors
escriptors.
Molt sovint les raons que oferim als infants per llegir i escriure
són febles , perque no tenen altre proposit que allo que anomenem
instrucció. i els aboquem a usar la llengua escrita sense cap altre
sentit que aprendre-la. Alllarg de la historia de la didactica, diferents metodes han mostrat ser bons per ensenyar a llegir i a
escriure, pero realment molt pocs han mostrar ser eficac;os per
crear Iectors i lectores, escriptors i escriptores i és que probablement les condicions socioculturals són el factor detenninant de
l'exit en el procés d'alfabetització.
Per fer Jectors i escriptors necessitem que l'infant se senti cridat
a participar a la comunitat deis alfabetitzats, deis que se serveixen
del text escrit per viure plenament. Els mestres som o hauríem de
ser representants i membres de la comunitat deis alfabetitzats, pero
evidentment no som la comunitat i per aixo convé que les aules obrin
més les portes, perque els neos i les nenes puguin palpar que a
dios i fora de 1' escola, com un continu, llegir i escriure esdevé
una necessitat. Una necessitat per resoldre qüestions practiques,
per exemple treure diners del caixer automatic, comprar una entrada al teatre, omplir un impres, etc.; una necessitat per potenciar i
ampliar el coneixement, com per exemple fer un guió de treball ,
buscar una informació a llibres i revistes, elaborar un resum o un
informe, etc.; i una necessitat per gaudir del plaer estetic que
ofereixen els textos literaris com les novel·les, els poemes, etc.
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Dins d'aquesta comun itat, el paper del mestre és convidar els
infants a participar-hi. acompanyar-los fins que se sentin membres
del col·lectiu que formem les persones alfabetitzades i donar-los-hi
la benvinguda.
Convidar, com la mateixa paraula suggereix. equival a fcr
desitjable allo a que s'invita i aixo només s' aconsegueix quan la
mestra gaudeix de veritat llegint i escrivint i a més a més ho deixa
notar als infants. Vol dir que la mestra esdevé model o millor dit
testirnoni del que significa en la nostra societat llegir i escriure. En
aquest sentir llegir i escriure davant els nens i les nenes i parlar
del que s'ha llegit o escrit és un deis papers clau deis mestres a
!'hora d'ensenyar a llegir i escriure.
Llegir en veu alta textos que interessin els nens i les nenes és
una de les millors fórmules per introduir, potenciar. clesenvolupar i
millorar la lectura de is infants de totes les edats. En primer !loe
perque s' apren a llegir, si algú t'ha llegit primer. Sovint, en comen<;ar
a llegir un conte en veu alta, els infants t' escolten bocabadats
mirant-te la cara, pero si poden, ben aviar se't posen al costal,
deixcn d'interessar-se perla cara del qui llegeix i passen a mirar el
full d'on sorgeix la lectura i al cap d' una estona intenten girar el full
quun toca. També. llegir en ve u alta contribueix a fa mi 1iaritzar el nen
i la nena amb !'estructura del text escrit i amb el seu llenguatge: dit
<.1' una altra manera, permet desenvolupar la comprensió de la lectura abans de saber llegir propiament.
A més a més ele llegir en veu alta per als nens i nenes, elmcstre
també mostra als infants comes llegeix sempre que ho fa en silenci,
interiorment davant d' ells. Aquella observació ele l' adult que di u
espera un momen/ que Izo acabo de 1/egir i t'/10 explico és una
bona experiencia pera l'infant. el qua! veu com la lectura silenciosa
no pot ser interrompuda per poder ser compresa.
Evidentment el mestre també ha de mostrar com escriu i ha de
parlar deis escrits als nens i les nenes. Unes vegades escriura en
silenci, perque é.s com se sol fer i és com l' infant pot copsar la
necessitat de concentració per fer aquest acte, i com l'escrit es fa
i re fa fins que agrada a 1' autor. Ratllar. es borrar o comen~ar de
nou un escrit, és una practica que els nostres infants tenen poca
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oportunitat de veure en el seu entorn i en canvi és una característica de la producció escrita que la diferencia de rora l. L'elaboració del text com a procés de planificació. textualització i revisió
resulta difícil de fer entendrc al nostre alumnat perque no ha tingut
moclcls. perque no dediquem el temps necessari al procés i. com
molt sovi nt passa, donem prioritat a la quantitat per sobre de la
qualitat. Unes altres vegades la rncstn.1 escriu en interacció amb
l'alumnat a!Jo que en el grup s'ha planificar i finalment dicta! al
mcstre. En aquesta situació els infants tenen l'oportunitat de planificar i revisar globalment el text quan encara no dominen la notació grafica.
Llegir i escriure amb sentit davant deis nens i les nenes i llegir i
escriure amb sentit pera ells és la millar manera d'obrir la porta
i donar la benvinguda als qui convidem a créixer clins la comunitat
de lectors i escriptors.
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b) Vetllar per la singularitat de cada procés

No hi ha dubte que cada infanl arriba a !"escoJa amb un bagalgt:
diferent d'experiencies relacionades amb el text escrit. Concixer d
punl de partida de cada alumne és clau pcr poder desenvolupar un
aprenentatgc significatiu. pero aixo no és facil. En primer 11m:
perque cada alumne és panicular i difcrcnl. i en segon lloc perqul:
el punt de partida no és estable i, a més a més. es \'a modifican! en
unitats de tcmps itTegulars. Tanmatcix. una actitud (fobser\'ació
i d'escolta deis processos de cada ncn pcnnet. si més no. aproparse als di ferents esquemes de concixcmcnts i interpretar la reprcsenlació que caclascú elabora sobre la !'unció social ele la !lengua
escrita. Aquesta actitud d'interes pcr saber com es va dcsen vol upant cada alumne ha ele ser constan!, perque si en la majoria
d'aprenentatges el nens aprenen tanl a dins coma fora de l"escola.
en aqucst les interaccions es multipliquen.
Pcr apropar-nos als coneixements de cada infanl é:-. necessari
crear situacions que els estimulin a provar de llegir i d'cscriurc.
Només observan! i interpretan! el que fan quan els demanern que
llegeix in o cscriguin, en un contcxt determinar i. també. alll> que
in icien pel seu comple. podrem aproximar-nos al que saben fer. sigui el que sigui. Deixant-los provar. cscoltant com parlen entre
ells i dialogan! amb cada un. coneixerem una mica més els scu'>
interessos. les seves pors. les sevcs limitacions i tot aixo en"
permetra anar oferint aquella pregunta. consell. oriemaci6. repte.
etc .. oportú que ajudara a ava n~ar cada alumne en el coneixcmcnt
de la llengua escrita.
Tot i que acabem de dir que és difícil coneixer cada alumne.
reconci xcm que és molt més difícil encara acceplar-lo ta l com és.
lndependentment del que cada infant süpiga i faci. s'ha de sentir
acollit pel mestre i pels companys. Cap alurnne no s'ha de guanyar
el rnestrc pcrque ja sap escriure el seu nom o coneix tantes llctrc.., .
L'alumne ha de percebre que el mc~trc l'accepta incondicionalment. que el vol a la classe i li fa un lloc perque se sent í cornodc.
En aquest cas. acollir cada alumnc vol dir acceptar els seu:-. inténls
de lectura i les seves produccions esc rites ta l com surtin. arnb cls
cncens i les crracles incorporades i arnb cltipus de lletra que sigui .
Només des de 1' acceptació ele cada 0rror i. tarnbé. de cada em:t.:rt
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com a font d' informació deis coneixements del nens podrem ajudar a reflexionar, a contrastar. a buscar solucions per a cadascú
també diferents.
Cal afegir la importancia que té el fet que el mestre sapiga
esperar, que no precipiti ensenyamcnts. Sempre és més interessant
la pregunta o el dubte que sorgeix de l'alumne que l' ensenyament
que avan<;a el mestre, perque el primer surt de les necessitats de
1' infant i posa de manifest el se u coneixement: el segon no dóna
oportunitat de concixer l'infant. Aixo, pero. no vol el ir que el mestre no faci res. ni que esperi que els aprenentatges sorgeixin per
generació espontania, res de tot aixo. L'actitud d'cspera és una
actitud d'escolta activa. respectuosa envers tates les manifestacions deis nens i les nenes i que es preocupa fonam entalment per
ajudar-los a entendrc el que fan, a definir objectius d'aprcnentatge.
a dibuixar conjuntament un camí a seguir i a posar-se d'acord amb
els criteris ele va loració.
Quan s · aconsegueix un clima ele confian<;a i seguretat, 1'ambient
de la classe es transforma i l'angoixa manifestada per alguns nens
arnb frases com no ho sé escriure. no sé 1/egir, no sé quines
1/etres són, es canvia per un ambient estimulant d'aprcnentatge. on
les preguntes quina /letra és aqueslo, creus que s 'e111é11 ?, mira
qu(~ he escrit!. per que hi ha aques/a /letra ?, que /Ji di u?. cmn
es fa?, etc., i la recerca: COI/IfJ(IIW', buscar models. deduir, fer
!Jip<)tesis, com¡Jrm•ar. etc .. flueix en tots els sentits. La posada en
comú d' interrogants. de camins per resoldre'ls i de celebració de
l e~ grans descobc 11e~ van fent que cada alumne construeixi una
rclació positiva amb l'escrit.
A tal! d'excmplc deis canvis que els mestres anem fent a mesura
que posem més atenció a com aprcn cada nen i menys al que el
mestre ensenya. explicaré com ha canviat el contingut ele la reunió
deis mestres de l'últim curs de parvu lari amb els del primer curs de
prim(uia quan traspassen tot allo refcrent al seu grup d'alumnes.
Fins no fa gaire, recordo que parlavem de les lletres que havíem
treballat a classe: lotes les vocals, les consonants més frcqlients, n,
l. t, s. m. p. alguns vegades també la b. r. e, etc. i excepcionalment
la f, i la z. De mica en mica i sensc ser-ne gaire conscients vam
comenc;:ar a parlar del que creiem que havien aprcs aquel! gmp
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d'infants durant el parvulari i així vam anar evolucionanl i prenenl
cada vcgada més consciencia de la importancia de tenir en comptc
el nen coma protagonista del seu aprenentatgc. de manera que avui
ens trobern parlant incondicionalment del procés de cada nen. un
per un. Realrnent tot un gir copernica.

e) Potenciar la globalització en lloc de la fragmentació
No podem separar de cap manera l'aprenentatge de la lectura i
l'escriptura deis altres aprenentatges. si volem que llegir i escriurc
s'integri en la propia vida. Ens referim al fet que dins l ' horari escolar no hi ha una hora exclusi va per enscnyar i aprendre a llcgir
i a escriurc: considerem més aviat que de la vida de lu matcixa
classe sorgc ixen mil i una oportunitats on el llegir i escriurc es fan
necessaris i que aprendre cada ~1 rea del coneixement implica tarnbé
aprcndrc la manera de llegir-la i escriure-la.
Així. per exemple si pera l'organ ització de la cl<L->se hem deci dit que posar el nom als esmorzars és la millor manera de no
confondre'ls, escriure cada día el propi nom es convertirü en una
prüctica ~ i g nificativa d'automatització de l'escriptura. En ella. el
mestre amatent a les necessitats de cada infant hi podrü ajudar- lo
a reflex ionar sobre les lletres. orientar-lo en la direccionalitat. etc.
De la mateixa manera. si necessi tem informació sobre els lleopards. el cos huma. r espai o qualsevol altre terna que ens proposem. la recerca en els llibres de coneixements ens por1ará a concixer on es pot trobar informació. quines pistes tenim pcr sab~r-ho,
quines paraules trobarem. amb quines lletres co men~a. etc. l. encara. si volem saber que hi diu el text de les ptlgines del conte més
meravcllós que tenim . la identificnc ió del títol. del nom deis
personalges. de la narració mateixa serü el carní per gaudir- ne i pcr
anar dcscobrint el funcionamenl del codi escrit.
Dins el' aquesta perspecti va global itLadora ens plantegem també
com cls nostres alumnes dcsenvolupen la consciencia fonolugica
necessaria per progressar en la lectura i l'escriptura. El debat sobre
el paper de la consciencia fonologica en J'aprenentatge de la lectura
i l'cscri ptura continua actualmcnt obert entre els que sostenen la
necess itat d'tm cen grau de descnvolupament del coneixement
fonologic perque el nen pugu1 llegir i cscriure i els que tot i
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rcconeixent la seva importancia no creuen que s'hagi crensenyar
prcviarncnt, perque el mateix aprencntatge de la lletra escrita cls
elcscnvolupar~1 aquesta consciencia fonologica.
La nostra experiencia s'inscriu més aviat en la segona opció.
pero fonamentant-nos en una concepció més vigotskiana que
biologista valorem la necessitat ele la interacció del mcstre amb els
alumnes per facilitar i acompanyar el desenvolupament de
1' esmentada consciencia fonológica. Ara bé. no podem perdre de
vista que l'infant apren els diferents aspectes que intervencn en el
llegir i cscriure de manera interrelacionada i no pas ele forma
audi ti va. ni en un ordre j e r~1rqui c. sinó per reorganitzacions deis
Ji fcrents esquemes de concixcment. És a dir, que el necessari
aprenentatge de la relació so-gralia csdcvé dins la situació d'ús real
de la lectura i de l'escriptura i mai de manera isolada o fragmentada. Hern cornprovat com en facilitar experiencies concretes de
lectura i escriptura per a necessitats reals. és a dir, amb sentit.
sorgeixen moltes situacions en les quals cal reflexionar sobre la
!lengua escrita. Aquestes situacions possibiliten que l'infant
aprengui de manera contextualitzada els coneixements referits tant
al cod i, corn al text, com al discurs, que els són necessaris per
csdcvenir lectors i escriptors.
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Pcr acabar, direm que. si bé el que hem exposat pot eslimular
el desenvolupament o el replantejament de la nostra pr~tctica. en el
sentit que els nostres infants esdevinguin lectors i escriptors actius
i no només que sapiguen llegir i escriure. no sempre acabem ele
saber ben bé que és el millor en cada cas particular. CompartiJ la
reflexió sobre la nostra practica amb altres mestres i especialistes
del tema és un bon camí per continuar treballant-hi.

Bibliografía

CAMPS. Anna. L 'ensenyament de la composíció escrita. Barcelona: Barcanova. 1994.
SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó/ICE, MlE.
1992.
MANEN, Max van. E/ tacto en la enseíian::.a. Barcelona: Paidós.
1998.
TEBEROSKY. A. Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE/Horsori.
1992.

37

Darrerament s 'ha enceta! a moltes escoles un dehat sobre
lo !letra. El moment en que ens Tmbem és canviant, jaque Iza
l'oriat la metodología, la qua/ se centra més en els matei:ws nens i nenes i ha variar també la funció de l'escriptura
manual, que, a partir de /'ús de les noves tecnologies, ha
quedar relegada a un ús més personal que públic. L 'autora
entén que és 1111 bon moment per encetar una re.flexió sobre
quina Iza de ser l'escriptura del.futur.

Escriure a ma: present i futur

La lletra a d e bat

Angels Prat i Pla

En els darrers anys hi ha hagut canvis substancials en l'enscnyament-aprenentatge de la lectura i J'escriptura que han portal a replantejar tot el que hi fa rcterencia; entre altres coses. la
llctr·a.

lica de la Llengua i de
le~ Ci~ncies Sociab.
UAB.

Depanament ele Didac-

La Jletra ha estat sempre una ele les preocupacions deis mestres
en el procés d ·aprenentatge ele 1' escriptura. Per aconseguir bona
lletra s' han utilitzat eliferents tecniques i recursos. La copia i la
cal·ligrafia han estat les més esteses en el transcurs de la historia.
Més endavant es van buscar altrc!> maneres menys medtniques.
més relacionades a mb r educació de la motricitat i. sobretot, més
runcionals. Pensern sobretot en Montessori , que feia resseguir Hetres de paper de vidre per educar el tra~. O bé en Frcinet, que
dcixava que els infants evolucionessin sois cap a una lletra que
complís la funci 6 comunicati va (escriptura de cartcs, claboració de
textos que els altres havien de llcgir. .. ). A partir d'aquests i d'altres
models. les escoles han treballat ele valent per aconseguir una lletra
clara i personal , evitant en la mesura del poss ible tasques
medniques. S'ha insistir molt més en exercicis motors i s' ha
procurat que sigui la mareixa tasca la que exigeixi bona lletra. S'ha
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intentat de no recórrer a la copia. i en eas que se· n faci ús, se li dóna
un valor funcional. Per exemple. elaboran! materials úti ls per a la
classe, documents que algú llegira i haura d ·cntendre.
Darrerament. pero. en plena irrupci6 deis ordinaclors. de la
comunicació via intemet. deis telefons mobils. la !letra torna a ser
un delo; temes més controvertits a l'escola. Es discuteix sobre la
lletra. pero en un context di ferent de fa uns anys. jaque fa referencia
a corn l'escola s'ha d'adaptar als nous temps. Hi ha un seguit tle
preguntes que centren les discussions: S· ha d' ensenyar a cscriure
a mü en plena epoca de la comunieació electronica? L'escola ha
d 'es rner~a r tcmps per ensenyar a ter una !letra ben fe ta si els
ordin adors n· aconsegueixen centenars de ti pus i totes pcrfectes'?
Que ha de fcr l'escola en referencia a la !letra? Hi ha una !letra
més úti l. més facil que una altra en els primers aprenentatgcs'? La
lletra de llcgir i la crescriure ha de tenir diferent lractament?

Canvi de metodología, canvi de lletra?

Fa pocs anys i encara ara en alguns casos. per fa cilitar
1' aprencntatge ele la !lengua escrita. es procura que els alumncs
trobin el mateix tipus de lletra en el que podrícm clir-ne textos de
treball (contes. !libres ele text de qualscvol i•rea ... ). Si escriucn amh
lletra manuscrita lligada. es faciliten el<, rnaterials de lectura en
aque:-.ta llcu·a. Al darrera cl'aque~ta pritctica hi ha la consideraci6
de l'escolu com J'ambit principal d'aprcnentatge de la lectura i tle
l'escriptura. La idea és que primer s' ha de racilitar la mccanica en
un únic model de !letra. Més endavant s' introdueix la büsica que
es troba a tots els lli bres. L·experiencia ens elemostra que els és
relal i vamcnt raci 1 passar a la segona lletra.
Ara les premisses són unes altres per difcrenl:. raons:
a) L· enfocament constructivista de 1' aprenentatge de la lectura
i J'escriptura en que s'entén que llegir i escriure no se circumscriu
únicament a l'escola. L'infant va constru int coneixemenl des de
ben petit a partir deis textos que veu en qualsevol deis esccnaris que
formen part de la seva vida: casa, retolació deis carrers. botiguc!-.,
etiquetes. contes, publicilat. diaris i revistes . orclinador, televisió ...
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En aquests ~unbits hi troba textos amb
tipologies molt variades de lletra. més de
dos milers. segons recull el cataleg digital
de I'Institute of Typography Engineering
Research , de Colonia (Tuson . p. 120.
L'escriptum), scnsc comptar amb les de
disseny que guarncixen cartells i retols
de locals comercials i d'esba1jo. La funció
de !'escoJa ha canviat. dones. jaque ha de
rccollir els coneixcmcnts referits a la !lengua escrita deis alumnes.
Segons aquesta perspectiva. el rnateix
dia que l'infanl s"adona que hi ha lletres i
que per a persones del seu entorn tenen
" Y'
sentit. comen~a el seu aprenentatge. la
recerca del sentit deis mots. En aquesta
fase inic ial , per poca ajuda que tingui deis
adults o dei s companys més experimentats.
cornen~a a fer hipotesis que fan referencia
al significar i al significant. Aprende mica
en mica el valor del text escrit. i també
co m e n~a a imitar formes de les lletres. Si els models que té a 1' abast
es presenten amb lletra majúscula, ho fara així; si té com a model
una més gran varietat de grafismes amb rnajúscules i minúscules.
també anira extraient i a la vegada simplificant les formes per fer
cls seus «textos».
Frcinet. en el seguiment de J'evolució del grafisme de la seva filia.
va constatar que va comen~ar a subratllar els seus grafi~mes quan
va veure que el seu pare ho fcia. Així rnateix diu que quan la grafía
es cornen'ra a organitzar. (<la grafia sera. segons els individus, el tra<;
recte vertical. o la línia trencada. o el gest circular. o els meandres.
o combi nacions d" aquests elements. o bé figures geometriques rnés
o menys regulars que se superposen i es juxtaposen» (Freinet, p.
78). Aixo ho va captar a través d' una nena que escrivia en completa
llibertat. pero que. corn fan tols, no fcia altra cosa que imitar la !letra
de les persones del seu entorn.
b) Derivat del plantcjament constructivista. hi ha la considcracíó
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de l'aprenentatge de la llengua c.:om un tot integral (Goodman.
1986). en que parlar, escoltar, llegir i escriure es consideren de
forma conjunta i s'adquircixen a !'aula a partir de contextos
significatius i naturals. Les activitats que les nenes i els ncns fan
a 1'escota s.ón -o ho intenten ser- funcionals i motivadores. F.s
parteix deis coneixements previs, com també de la capacita! pcr
experimentar i descobrir de cada!->CÚ. És de suposar que un
enfocament com aquest posara el grup en contacte amb contes.
c<ut ells de festcs, etiquetes. retols del carr·er. anuncis. embolcalls.
fragments de notícies, etc., amb una varictat de tipologies de text i
de tipus de !letra considerables.
Podcm considerar. dones. que un canvi de metodologia poi
promoure un can vi en la lletra: en aqucst cas. derivat del fet que des
del primer moment r infant té el mateix input o entrada Jc tipu:-. de
lletres que els adults. o· aquesta manera les lletres es fan presents.
envaeixen 1·escota.

Lletra d'escriure, lletra de llegir

A més de les variacions metodológiques. cal considerar el can vi
global de la soc ietat a pat1ir de l 'ú~ gcneralitzat de les noves
tecnologies. Ara ja no fem ciencia ficció si diem que comprem a la
llibreria mó gran del món o a grans magatLcms sense moure·ns de
casa. 1 que tot aixo es pot fer gairebé ~cnsc cscrime. introduint les
dades personals (si en som clients, un PIN) i utilitzant nombre.., o
clicant. Hcm de preveure. dones. que l'escriptura manual pot
desaparcixer en pocs anys? El que és segur és que el futur no serfl
c.:om el present. de la mateixa manera que el present és ben di feren t
deis temps preterits.
Pode m afirmar que 1' escriptura manual ha varial molt en dues o
gcncracions. Mireu-vos. si no. els quaderns deis vostres pares
o avi!:> o el'> \'OStres mateixos suposant que tingueu uns quants anys.
i podrcu comprovar que l'escola actuava com si el futur de toh el~
escolars fos la comptabilitat o tots hague:-.sin d'csdevcnir c.:opistcs.
tots oficis que demanaven grans habilitats manuals. 1 és que es
preparava per fer un ús públic de l'escriptura.
tre~
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En quins casos s'utilitza r escriptura ama actualment'? Depende del llenguatge e'crit. de
si es té ordinador o no, de si es disposa de po1tatil o no. de si es té A. Teberosky i Bemri:
connexi6 intemet o no i. sobretot. de la professi6 de cada persona. Cardoso (coord. ). RarEn els casos de persones amb un ús alt de les noves tecnologies. ce!mw: /ME de ("Ajun·

rcscriptura manual es fa servir sobretot en el terreny personal:
notes pcr recordar. avisos. postals de viatge. llistes de compra, presa
d ·apunts, algunes cartes personals, dietari s. impresos ... Dibuixem,
per(>. la situaci6 d' un sector de població minoritari. Pera una gran
majoria. rús que es fa de l'escriptura ama ha canviat ben poc en
els darrers anys. És curiós que en aquest moment una sa lutació a
una persona, una nota de felicitació d'aniversari. etc., reta a ma.
amb bona lletra té molt més valor que el miUor treball amb ordinador.
Com s'ha capgírat en pocs anys!
Entenem que en la siruació actual. cada nena. cada ncn. ha de
poder disposar d'una lletra manual (AA VV 99), que sigui personal,
clara, facil de fer. úti 1 pera la comunicació en qualsevol situació i
ci rcumstancia. Un tipus de llctra per escriure. que caclascú anira

ICImem.
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mouelant i personalitzant en el transcurs de la vida. A més d'aquesta !letra personal, sc' n poden aprendrc moltes altres tipologics amb
un valor funcional o fins i tot estetic: lletrcs per fer titulars. per
escriure comics, per decorar un cartel!, per fer-ne composicions
plastiques. pcr cridar 1' atenció ... La llcu·a encara avui és un deis
senyals d'identitat de cada individu pera tota la vida.
L'entorn. com ja hem dit. ofercix formes variades que els
aprenents van captant i reproduint en cltempteig inicial. És bo que
en aquest temptcig utilitzin qualscvol uc les formes que perceben en
la scva vida diaria. pero l'escola ha de definir quina ha de ser la
llelra büsica, la seva !letra. la d'escriurc en qualsevol situació de
la vida. Aprenclrc a escriure forma part de 1' aprenentatgc global
de la lectura i l'cscriptura, un contínuum que no convé trencar ni pcr
un canYi de llctra. ni per un canvi de metodología.
Una alrra qücstió és la llctra de llcgir. Cal que els nens i les nenes tinguin accés a qualsevollipus Jc !letra. perquc puguin llegir cls
textos que els són d'ínteres. Els estírnuls que reben com a lectors
incipient~ s6n sobretot externs a l' est:ola. les motivacions pcr llcgir
es trobcn amb lletres de qualsevoltipologia. La prcparacicí que han
de rebre els cscolars ha d'anar cvidcntment en aquest ~entit.
El fet de centrar ¡· aprenentatge de la lectura en un procés de
tipus psicolingüístic fa que el lector arribi al .-.ignificat del text no
només a partir de coneixer el valor de les lletres. sinó també a partir
de la realitnció d'una serie d'estratcgie~ centrades en la recerca
de significa! (elaboració d'hipotesis id' inferencies). Les operacions
en que el lector passa del sentit al tcxt i del tcxt al sentil faci liten el reconeixcment deis mots, encara que no se·n reconeguin
totes les lletres. Aixo ens fa pensar que adquirir la capacita! de
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captar diferents tipologies de !letra és a l' abast deis lectors
pnmerencs.

Escriurem a ma el segle vinent?

El proper segle és tan a prop que és més que segur que
continuarem escrivint a ma. I l'escola n' haura de continuar
cnsenyant. El que cal és preveure els canvis que probablement es
produiran en el futur.
Sassoon ( 1999), en el seu estudi sobre l'escriptura en el transcurs del segle XX. hi constata que la !letra ha evolucionat cap a la
simplificació del tra~, fruit del canvi de funció de l'escriptura manual. Aquesta autora creu que en el futur la tendencia sera de fer
més ús d'abreviatures i elements iconics. De fet tots estem ja
immergíts en aquesta tendencia, tal com exposa Tuson ( J 996,
p. 143-155), fent referencia a la varietat d' icones que organitzen
el tran sit. que guíen 1' ús de programes informátics, logotips
d'empreses, d'esports olímpics ... que s'han universalitzat. Permeten de captar-ne el significat de manera immediata i no demanen 1' esforc; de lectura.
Sassoon creu també que l'escriptura personal se simplificarü.
justament perque qui l'ha cl 'entendre és un mateix o bé persones
proximes. El ti pus de !letra més utilitzacla perla majoria de població
té uns indicis molt clars a partir de formes arrodonides. de pals
ascendents o descendents, de punts i cl'accents, en el cas d'algunes
llengües. Són un conjunt d'indicis que faciliten l'elaboració
d'hipotesis. És per aixo que !'autora entén que si en un text hi ha
una paraula amb les lletres itticials ciares, la resta es pot llegir per
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simple endcvi nac ió. De fe t, els estudiants. sobretot universitaris. ja
practiquen una ccrta reducciú d' alguns connectors o ele paraulc!-t
freqUcnts quan els cal escriure amh una certa rapidesa: perque (pq ).
que (q). més (+) ... Pero per arri bar a aquesta automatització o
simpli ficac ió tant de lectura com <f escriptura. creu que cls inl'ants
han d' aprendrc les parts i els conjunts de les para ules i eb han
d' interioritzar.
Malgrat els canvis que preveu aquesta autora. entén que ca l
ensenyar, des de ben aviat, a esc riure manualment als infants. S' ha
d'entrenar la mi\ en els movimcnts, enscnyar a prémer l'instrument
adequ adament, a situar bé el cos. encara que els infants facin ús de
l'ordinador per fcr els primers escrits. Cal ensenyar a escriure a mü
amb llelres de forma simple, senzill a. perquc puguin adequar-se a la
manera de ser de cada persona.
1 quina !letra creiem que ha de ~er prioritaria a l'escola? Un!-.
pares. guiats pe! sentit comú. demanavcn a uns mestres que els seus
fills escri vissin com wrhom. cosa que volia dir que tal com ho feicn
en aquel! moment. no era com tothom. Així de senzill. Avant;ar-nO!-t
a un futur que no coneixem és molt arriscat i més trebal lant amh
nens i nenes d' aquestes edats.
Segons que hem pogut llegit en els !libres rcferenciats. sembla
que estem abocats al can vi que comenta Sassoon: simplificar cada
cop més la lletra actual. En canvi. sembla més difíci l que s·e\·olucioni
cap a una e!'>cri ptura en majúscules. La historia de l' escriptura des
deis romans fins ara (Tuson, 1996: Ca va llo i Chartier. J997) ha anal
en sentit contrari: s'ha passat d'una escriptura en majúscula l'ins a
alternar la majúscula i la minúscula amb un valor ortografic i textual.
L' escriptura actual facilita molt la lectura: per exemplc és fac il
cl'tú'llar les frases. de reconeixer els noms de persona. població... , i
ofereix molts més indicis de cara a una lectura r~tpida (espais entre
parau lc~. pals que pugen i baixen ... ).
Pel que fa a la preparac ió motora pcr a l'escriptura. fa la
impres!->ió que hi hagi un cert relaxamcnt. deri var també d'aqucst
canvi d'ús de l'escriptura. Tal com s' ha dit. l'ús cada cop més
personal de la llctra feta ama fa que no hi hagi tanta exigencia com
temps enrcrc. Els treball s de més compromís se solen presentar en
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ordinador i aixo ens pot fer pensar que no cal insistir excessi vament
en el trebal l motor, pero ¿que no cal un bon dom ini de la mü per
dibuixar o pi ntar, cuinar, fer anar 1'ordinador, clavar claus, cosir. ser
cirurgia. dentista, pastisser, perruquer. .. ?
Davant d'un present que notcm canviant, cal saber preparar el
fu lllr. L'escriptura canvia de funció i hem de trobar la manera
d'anar-hi adequant les acti vitats escolars.
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Aquesw experiencia ha esta! viscudo a dues classes de 2n
de prinulria del CE!P Bello/erra duran! el mes de juny ¡ws.wt.
Cal situar-la. dones. a final del cicle inicial.

Necessitem parlar, escoltar, llegir i escriure

Maria Puig

D' on partim els mestres

A més de la practica, ramhé ens agrada compartir algunes de les
idees en l.JUC es recolza; per aixo els mcstres que formem l' equip
pensem que l'aprenentatge de la lectura i l" escriptura no ha de ser
un fet i una finalirat en ella mateixa. ~ in6 que ha de ser una eina per
comunicar-se. interpret.'U' i viure la realital social i escolar. Dit d'una
altra manera: que únicament llegilll i c~crivint aprendrem a llcgir
i a escriure. Per aquesta raó. les situaciom. viscudes han de tcnir la
major significari vitat i funcionalitat pcr al grup-classe. A mesura que
aquestes sit uacions cscolars tinguin objcctius compartits i consen:-.unts poclem afavorir la motivació i la implicació deis alumnes. per4uc en viurcm i en compartircm el sentit.
Valorcm el trcball finaL pero molt més el procés que seguin1
(mes tres i alumnes) per arribar-hi i ju-.,tamenr 1" adequaci6 de la
intcrvend<l en aquests procés é:-. el que cntenem com a avaluaci6.
Pcnsem que. tot i que el proc.:é~ <f aprenentatgc ~!> molt inui\ iduaL
les si tuac.:ions on es dóna la interacció amb cls altres company~ i
amh l'adu lt configuren el rnarc que al'avoreix més el propi procés.
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Crear, dones, situacions d'aprenentatge que la vivencia del grup
i/o el mestre origina, on totes les activi tats són res postes obertes
i per tant tothom hi té cabuda, on és el mateix grup-classe i el mestre qui van avaluant el procés i on la !lengua escrita és una eina
necessaria per viure, és un deis nostres principals reptes.

Neix la necess itat

S'acaba el curs. La mestra planteja al grup-classe que. en comen\ar el cicle i en altres moments. ha estat ella mateixa qu i ha
convocar les famílies a una reunió per explicar-los que farien a
l'escola i que havien dit que hi volien fer. En aquests moments. que
ja són més grans. cal fe r una reunió de pares i de mares, pero pensa
que no cal que ho faci ella, sinó que ells mateixos podrien explicar
que han treballat, que han apres, i la mestra s ·ofereix a ajudar-los
a preparar la reunió. Aquesta proposta és rebuda amb entusiasme.
És la rnestra qui, aleshores, posa a la pissarra uns cartells amb
algu ns deis problemes que hauran de resolclre. També en col·loca
de buits per tal de recollir aspectes nous que es plantegin.
QUE explic;u·em?

QUAN farem la reunió?

COM els ho farem
saber?

ON la farem?

COM ho farem')

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

El primer inte rrogant : qu e e xplicarem?

Els alum nes decideixen comen\ar per aquest primer problema.
En situació col·lectiva de grup-classe proposem escriure en un
mural tots aquel ls «temes» que volem explicar. Qui té la idea la
proposa al grup, en parlem i ell mateix o un altre company l'escriu
al mural. Queda ciar per a tots que el que fe m és una LLISTA
d ·idees on lotes hi caben, pero que posteriorment caldra ordenar.
agrupar ...
Ja en aquests moments apareixen diategs de COITecció sobre com
s' ha escrit. Sabem que som «escriptors-aprenents» i que se mpre
ens ajuclem. Enumerem cada una de les idees. Ho rellegim. Estem
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contents. pero deixem el mural
hi alguna cosa ho pugui tú.

un~

dies perque si algú vol akgir-

Més endavant proposem llegir en silenci les idees per tal de
trabar alguna relació entre el les. agrupar- l e~. classificar- lc~ i trohar
el nom del «tema» que sintetitza el contingut.
És aleshores quan la mestra aporta un text per a cada nen per
tal que ens serveixi de model tex tual : «la convocatoria d'un
e laustre».
Ens trobcm en situació de lectura on fcm hipotesis de quin tipu~
de text és. qui el deu haver cscrit. pcr a qui. per que ... i ens adonem
que els temes de la reunió es tan ordcnats justament en 1' ordre en
que es tractaran.
Decidim. dones. establir un ordre als nostre!'- temes i argumentem la decisió. El text del nostre ordre del dia volem fer-Io en una
grandüria !)Uficient perque ens scrvcixi de guió visual a l'hora
d'exposar-lo. Ens repattim la feina i cada tres/quatre nens elaboren un cartel! amb el nom i el número del tema.
Ordre del d ia d e la reunió
l . prc,cmació
:!. no,altrc'
3. le\ modcs

~.

llegim i e~cri,· im 7. eh c'quelct'
8. le' plante'
les botigue~
6. le> colonic~
5. les mates i

1O. dan~a/mú,Íi.:a
11. plit,llca
1'2. eb

r:ICOil\

PREGUNTES

Quan , on i com e ls ho fare m sabe r ?

És una decisió col-lectiva decidir el día. !'hora i el lloc. i ai>..í
acordem que la farem el día 19 <k juny a les 17 h a la classc.
L· argument que fan sen·i r per voler fer-Ia a la classe és que 'olen
que els pares «comprin de veritat» a les tres botigues que tenim dins
!'aula. El «Secretan de la setmana» cscriu tots aquests acords en
una pissarra que ens serveix pcr cscriu re di~u·iament el «Pla de
treball>>. els acords o aJu·cs coses 4ue cal recordar.
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Els alunmes no accepten el format de fer una convocatoria
col-lectiva (com el text del claustre), sinó que proposen fer una
carta-invitació a cada família, amb sobres de veritat per poder-la
deixar a la bústia de casa seva.
La tasca escrita es converteix en una carta. pero abans de
redactar-la acordem quines coses hem de tenir en compte i planifiquem la informació. Aquesta planificació és bastant oberta, ja
que 1' estructurad' aquesta tipología textual és coneguda pels infants
(data. salutació. cos, comiat. .. ).
Planificació treballada:
l. A QUJ ESCRIVJM?

2. QUE VOLEM DIR? Per que? Quan? On? ....... .

A mesura que van acabant les anem llegint en veu alta, per tal
de comentar, aprovar, ajudar i intervenir en la cohesió i coherencia
del text. Després cada nen passa la seva carta al company de taula per tal de revisar i opinar sobre com ho
ha escrit (aspectes ortografics) i li senyala
on el pot ajudar, en parlen i/o demanen
ajuda a la mestra si no es posen cl 'acord.

Com f are m la re unió ?

Ens enfrontem amb l'últim problema.
Hem de decidir QUT i COM explicarem els
temes escollits. Volunüüiament, els alumnes tr.ien els temes que prefereixen explicar de manera que es formen equips de
2/3 nens, menys un nen que vol ser el
presentador.
Es planteja, ara, un treball de petit grup
on cal escriure. organitzar i acordar que
dira cada component, amb quin ordre, quins
recursos i/o materials u ti! itzaran. .. Els
rcsultats escrits són sorprenents: apareixen
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!listes, esquemes, textos narratius, textos conversacionals, dibuixos
i bafarades com els com ics.
Quan diversos grups donen per acabada la feina, ens retrobem
i exposen oralment als altres companys que cliran i com, tot
ensenyantl 'esborrany que han utilitzat per posar-se cl'acord. Aquest
treball ens ocupa unes guantes sessions.
Hi ha grups que se serveixen el' uns «murals» que hem anat
elaborant durant el curs «deixant petjada escrita i fotografica»:
d'altres del «diari ele la cJasse» on els periodistes han anat escrivint setmanalment la notícia més rellevant de la classe: allres
utilitzen J'album ele fotografíes; al tres ho fan tot oralmenl i tenen a
les mans J'esborrany que van preparar: altres. amb clllibre deis jocs
florals o elllibre de les colonics que va m construir on els personatgcs
són ells mateixos que parlen ...
La mestra suggereix que podríem oferir un «berenar» fet per
nosaltres i recorcla que en el !libre de lectura hi ha una recepta de
cuina que explica com es fa una pizza.
S' accepta la proposta. Busquem en l'índex on la poclem !robar i
es fa una lectura en silenci i inuividual ele la recepta. Cada equip de
tau la format per quatre alumnes treballa en equip amb la finalitat
de fer una !lista individual deis ingredients i estris que nccessiten per
fer-la, tot explicant i confirman! que han compres com es fa.

Fem la reunió

Durant el matí, tot seguint les instruccions escrites de la recepta
ele cuina, cada equip elabora la seva pizza. Cada grup també
dissenya i construeix un cartell anunciant la seva pizza, ja que cls
ingreclients per adornar-la els han decidlts ells mateixos.
Més tarcl, tots plegats, fe m un assaig de la reunió. L' exercici oral
que els requereix aquesta situació és molt gran. Ens adonem que el
nerviosisme creix i les implicacions emocionals i afectives de la
situació generen una complicitat en tots i cada un deis alumnes i
de la mestra que ens és díficil ele descriure.
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A la tarda. tomem a fer uns cartells amb l'objectiu de senyalitzar el lloc de la reunió i es reparteixen per l'edifici de l'escola.
La mestra ja ha acordat amb una mare que la reunió sera
enregistrada amb vídeo, perque volem que aquest material ens
serveixi per reviure i avaluar el que hern fet, com ho hem fet i com
ens hem sentit. Tal dit. tal fet .
Assisteixen puntualment, com alguns nens demanaven a la seva
catta. totes les famílies. La reunió es fa segons l'ordre del dia
gegant que presideix la rotllana. La mestra esta asseguda entre els
pares. Quan el nen que ha presentat la reunjó la dóna per acabada,
demana als assistents si volen fer alguna pregunta:
Mare: De tot el que heu apres que és e l que us ha interessat més·1
Cristina: No podem respondre a aixo. perque som diferents. A vegades no
tots pensem el mateix i e ns ho hauries de preguntar un per un!

Pares, mares, mestra i companys somriem emocionats.
Donem per acabada la reuruó i mentre uos rnengen pizza, altres
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miren els materials exposats i altres compren a les boligues ...
L'endema mateix de la reunió la ci nta de vídeo ésa l'escola i amb
atenció la mirem i l'escoltem. La consigna que donem als alumnes
és que anotin aspectes que han sortit com havícrn previst (postura,
silenci, to de veu ... ) i altt·es que halllíern de rnil lorar.
Tornem a !'aula i, després que cadascú ens ha llegit la seva
opinió, la mestra els fe licita a tots. El grup es relaxa. La mestra es
confessa terriblemenl emocionada i agra'ida d'haver pogut compartir aquesta vivencia amb tots ells.
La mestra intenta reflexionar amb distancia com és d'imp01tant
per a aquests alumnes que creixen que se'ls valori que estan
aprenent. que s'estimin les seves coses i com el que hcm apres i
estem aprenent (escoltar, parlar, llegir i escri ure ... entre rnoltes
altres coses) són eines que ens serveixen per viure!
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Anar de colonies tota !'escota no
sempre és fiu:il i en aquest article
s'exp/ica quina tasca ha dut a terme
una escota d'atenció educativa preferent amb alwnnes immersos en problematica social i economica i com han
aconseguit la motivació deis pares
alumnes per poder anar de colonies.

Anar de colonies. Un repte impossible?

Marta Gimeno i Vacarisas
Elena López García
Josefina Vila i Canut

lntroducció

Muntar unes colonies en un centre de
primaria sembla un fet molt quotidia per a
la majoria de les escotes, jaque existeix un
consentimcnl i motivació per part de totes
les fanu1i es i deis nens. pero en el nostrc
centre, cscola d ·Atenció Educa ti va Preferent, ubicada en un barrí als afores del poble
de Sant Vi ce n ~ deis Horts, ens representa
un gran projecte si és que volem la patticipació majoritaria del nostres alumnes.
La nostra població escolar, la formen
fills d'inmigrants de diferents comunitats
espanyoles. magrebins i gitanos. Cal dir que
el percentatge de fanu1i es catalanoparlants
és d'un 2%. Aixo no seria un entrebanc. si
no fos que la majoria de fa mílies deis nostrc
barrí i, per tant alumnes de la nostra escola,
estan immersos dins una població amb una
problematica soc ial i económica greu:
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- Fam ílies desestructurades o amb problemes farniliars
- Elevat índex d'atur o treballs temporals.
- Hahitatges amb molles deficiencies
- Analfabetisme entre els adults.

Aixo va engrescar les mesu·es de ci<.:lc
superior a plantejar al claustre 1' organització d'una activitat semblant pera tot el
centre el curs segi.ient.

Tots aquests problemes i d'altres reverteixen en el nostre cen tre amb una
manca de motivació de le~ famílies envers
tot el que fa referencia a l'educació deis
seus fill s i en consequencia a totes les
activitats que com a comunitat educativa
plantcgcm.

Tasca de motivació: mestres

Per altra banda. el fet de plantejar-nos
unes colonies ens facil ita molt la tasca,
scmpre prioritaria coma centre. de treballar
els httbits, tant d'higiene i alirnentaris com
de convivencia fora de l'ambit familiar,
alhora que donern una oportunitat a
l'alumnat de coneixcr indrets que probablernent sera molt difícil que coneguin arnb
la família.
Així dones, i sense una tradició com a
escola. el curs 1996-97, el grup de mcstres
de cicle superior deciclcix tirar endavant
el projecte cl'unes colonies de tres dies
~abent. pero, que calia fcr un treball importan! pcr tal que !'experiencia tingués
cxit i pogués ten ir continuHat.
La tasca de motivació i preparació
d' aquesta activitat es va treballar durant tot
el curs, sense oblidar que havíem de tenir
molt en compre el currícu lum deis alumnes
i la implicació de les famílies. Els resultats
fin als forcn molt satisfactoris, s · assoliren
els objectius plantejats i va ser un cxit de
participació.

Tan aviat comenr;ll el curs. a la primera
reunió ens varem posar a treballar molt
seriosamcnt la nostra idea. El primer pas
va consistir a aconseguir que tot J'equip de
mestres assumís i es vinculés a !'experiencia.
Fruit d' aquest treball va sortir la idea de
cercar un centre d'inten!s comú per tal de
treballar-lo durant tot el cursi que fina litLés
amb una estada. de dos o tres clies. scgons
els nivells, en una casa de colonies. propera
a la nostra loca litat, cconomica i que oferís
les activitats propies del centre el· intercs.
Com a continu···rat de I'estudi del riu
comcnc;at 1' any anterior. ens vam plantejar
triar com a motiu global «El mar)), tema
també molt atractiu a tots cls nivells
educatius. des de P.3 a 6e.
1 des d' aqucll moment tot el centre,
alumncs i mestres, ens trobávem units i
vinculats a una idea comuna, que es convertí així en un deis objectius del nostre PI a
Anual.

Ens calia una estructura que conduís tots
els moviments i accions de cara a tirar
aquest assumpte enclavant. Aix í. dones.
vam comenc;ar a plantejar-nos les estrategies i temes que es podrien tractar en les
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clifcrents arces curriculars i activitats de la
vida escolar, per tal de mantenir la motivació respecte a les colonies durant tot el
cu rs.
La decoració deis passadissos i l'ambientació del centre va gi rar durant tot el
curs al vollant d' aquest tema, sen se descuidar mai. pero. les decoracions típiques de
les festes í estacions. També els temes
marins van ser l'eix principal ele la nostra
resta de carnestoltes i la jornada de portes
obertes.
A l'hora de programar rotes les sortides
que s·havien de fer, varem creure conven ient centrar-nos també en l'estudi del
mar i per aixo vare m anar al Muse u
Marítim, a l' lmax («La vida a les profunditats») i al Canal Olímpica practicar rem
i canoa.

Ambla finalitat que les famíhes veiessin
el resulta! de tot aquest projecte, un cop
acabades les colonies es va organitzar un
berenar amb l'objectiu d'ensenyar les fotos
i el vídeo de 1'estada deis seus fills a Canet de Mar. Varem aprofitar aquest esdeveniment per fomentar la relació social
entre les mares, les quals van oferir diferents pastissos, especialitats. begudes ... i
així es va aconseguir coneixer costums
gastronomics de les diferents cultures que
conviuen en el nostre centre. Varem poder
tastar el te marroquí, el «ponche>> gallee, el
pa de pcssic típic catala. «migas» i «pestiños» andalusos. tmita espanyola, etc.,
mentre es parlava ja del projecte del curs
següent.

La tasca de motivació de cara
als alumne s

Piafó
La tasca de motivació de cara
a les famílie s

A l'inici del curs. i un cop teníem ben ciar
el que volíem, es va fer una reunió amb els
pares on s'explicava la intenció del centre
de fer una sortida de colonies pera tots els
alumnes.
No n· hi ha vía pro u amb aquesta xerrada infom1ativa per aconseguir 1' exit. calia
buscar altres estrategies per tal de motivar-los i implicar-los en aquest projecte i,
sobretot, per resoldre els problemes economics existents en la rnajoria de les
famílies. Així es crea la Campcmya d'estall·i.

El piafó va ser un espai situat al passadís,
a l'abast visual de tothom en el moment
d'entrar i sonir de les aules, on tots els
alumnes es podien veure implicats quan
se'ls demanava a través d'unes propostes
la seva opinió o la scva participaci6.
Aquestes propostes podien ser endevinaJles, preguntes sobre el medi social o
natural. problemes de matematiques o
diferents investigacions sobre el tema, com
per exemple:
«( ... )

Quantes wmarques hem de passar fins
a arribar a la casa de colonies?
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Experiencies escolars

Quants quilometres ens separen de
Canet de Mar?
Escriu el nom de tres mamífers marins?»
A un costat del piafó sempre hi havia un
sobre o capsa on cada nen clipositav a la
seva resposta. Quinzenalment es canviava
el piafó per tal ele crear expectació.
El piafó també va servir per ensenyar
diferents procediments de participació,
presentació de trcballs i habits. implicantlos no sois individualment o coma au la. sinó també a partici par com a cicle. ja que
algunes vegade~. les respostes servien per
organitzar un concurs entre les classes.
Campanya d'estalvi

Com hem esmentat abans. una de les
dificultats que trohava el centre per fer
esta des fora ele 1' aula era el prob lema
economic. Per superar aquesta dificu ltat
es va cngegar la campanya d'estalvi.
Cada classe es va preparar una guardiola i una graella ele seguimem (setmanes/
mesos) amb eb noms deis nens. Es
convidava i motivava els alumnes perque
fessi n aportacions a la guardiola. Treballarem molt el fet que no era obligatori.
Aquestes aportacions no implicaven una
c;uantitat fixa de diners: cada alumne podia
posar la quantitat que ell volgués, fruit de
l'estalvi personal. deis diners de la setmanacla o estant-se de comprar qualsevol tipus de llaminadures.
Quan els alumncs portaven els diners a

la classe i els posaven a la guardiola, ho
teien en ve u alta per tal el· aprofitar aque~
ta acció per treballar les monedes. les
quantitats, i es completava aquest treball
amb l' aprenentatge deis quadres ele doble
entrada. on apuntaven la quanritat aportada
a la guardiola.
La campanya d'estalvi ens servía de
base per elaborar diferents problemes i
exercicis matcmatics motivadors. ja que
partien de la vivencia del grup. D'aquesta
manera. els nens i les nenes redactaven
enunciats. plantejaven hipotcsis i resolien
els problemes enunciats pcls seus companys, com per cxemple:
«El Víctor ha estalviat les quantitals
scgüents ( ... ) si les colonics costen ( ... )
quant 1i queda per posar?»
«La Karima ha portal quatre monedes
de 25. dues de 50 i una de 1OO. quants
diners ha portal avui a la guardiola?»
«A la classe som 19 alumncs. el total de
les colonies ens costara a la classe (... )
quant haura de pagar cada nen en bitllcts
de mil ? 1 en monedes de 25?»
De mica en mica. els nens van anar
recollint cls diners suficients pcr cobrir el
cost total ele les colonics.
.Arees curriculars

A les arees cun·iculars, i sempre que ens
ha estar posible, el tema del m¡u· era el
centre el' interes en les programacions i
activitats. Així dones. tot el vocabulari ha
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eslat trebaJiat a l'area de !lengua, on també
s'han explicat contes rnariners, s'han fet
fet redaccions, etc.
Els diferents mars i oceans, els accidenls
geografics, els ti pus i parts d'un vaixell , els
oficis rnariners són un exemple d'a lguns
continguts de 1' are a de medi social que han
fet emfasi en 1'objectiu de moti vació.
Dins el medi natural, els alumncs van
aprendre la composició de l'aigua marina,
el profit que treu l' home del mar, !'ecosistema submarí. 1' anatomía de diferenls
peixos en el laboratori. etc.
També s' ha aprofitat aq uest centre
d'i nteres per coneixer els diferents esports
nautics a l'area d'educació física, i aprendre can~ons i vocabulari relacional amb el
mar dins nu·ea de llengua anglesa.
També a principi de curs. a !' hora de
programar els tallers de plastica varem
decid ir anar guardant algu nes de les
produccions, la majoria també amb algun
motiumarí, amb l'objectiu de posar-les a la
venda en una tireta i destinar els guanys
a subvencionar el cost final de les colonies.

Conclus ions

Aquest projecte, malgrat la feina que ens
va donar a tot l' equi p ele mestres. ens va
unir i proporcionar la satisfacció d'acomplir una tasca com una que diffcilment
s ·oblid ara tant per part deis docents, com
deis alumnes i de les famílies.

Els objectius plantejats a principi de curs
no sois es van assolir sinó que a més a
més es van superar gracies a l'esfor~ de
coordinació i participació que es va fer
entre tots.
Aquest repte es va material itzar en un
enregistrament per al programa de televisió «L' escola a casa» per part del Programa de Mitjans Audiovisuals del Departament d'Ensenyament

Anar de colimies, un repte impossible? No, si es fa una tasca de motivació.
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Currículum

L 'aurora fa u11a reflexió sobre el currículum de mlÍsim d'educació Íl!{antil
i prinulria fellt-se preguntes i respostes amh propostes collcretes: «Potser

raríem bé de revisar un currículum que,
scgons cree, desprcn una visió global més
propia d'una escola de música que
d'educació primaria en alguns ambils i,
en d' al tres, queda curt. »

Carta oberta: La música a l'escola a l'educac ió
infantil i primaria , contrapu nts al currículu m

Roser Cabaces i Aloma

Després d'excrcir coma especialista de
música a l'ensenyament prímarí durant una
bona colla d'anys, a més d'haver aprcs i
gaudit amb la feina. cm plantejo una serie
d' interrogants í rellcx ions en veu alta sobre
el currículum actual. els quals m' agradaría
comunicar i contrastar amb d'altrcs persones intcrcssades.
El currículum planteja de tractar la música coma llenguatgc i coma art. En aqucst
sentil. dones. cal trcballar de manera que
els infants esdevinguin emissors i recep/Ors del llenguatge musical i puguin també
gaudir de la bellesa i el pensament sonor del
Ilegal musical.
Aixo. tan curt de dir. requereix un grapat cl'anys de feina. reina que ha d'estar
ben acotada si volcm que el dcscnvolu-
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pament de capacitats i l'assoliment d'habits que marquen els objectius generals
tl'area estiguin ben equilibrats.
Die aixo, perque segons quina lectura
fcm deis continguts fonamentals del currícu lum, podem caurc en determinats errors.
com ara:
Tractar el llenguatge de la música únicament des de 1' cstat receptor i obl idar
l'cmissor: establir una relació amb l'art de
la música només des de la ment, i a més
molt analítica: transmetre un cat~tlcg de
clcterminades obres. formes i autors i. per
contra. no tractar l'cssencia del llenguatge
expressiu deis sons.
Cree que cal detem1inar clarament que
prctcnem amb l'educació musical a !'escola. Jo m·atreviria a dir que els infants.
duranr l'escolaritat obligatoria. han de rebre un «bany » de música: Júdicament,
intel·lectualment, comunicativament i exprcssivament.
En l'aspectc ~cnsorial. poden arribar a
graus d'educació impot1ants que els
pcnnetin de ser uns o'ldors í interprets sensibles i crítics, encuriosits, oberts a rebre i
fer música.
un~

Em sembla que en acabar l'escolaritat
obligatoria. els infants han de poder ser uns
bons cantaires d'un cor amateur, amb una
fonnació solida ele l'o'lda i de la veu; una
comprensió significativa de la música; uns
dansaires capac¡:os d'integrar-se en un ball
de pla<;a: uns o'ldors sensibles i crítics de
tota mena de música: uns joves per als

quals la canc¡:ó tingui una funcionalitat en
la seva vida i unes persones receptives i
interessades en la riquesa de manifestacions sonores.ja sigui música,ja sigui la veu
del vent..., en resum, capaces ele deixarse captivar afectivament, sensorialment i
intel·lectualment per l'a1t.
La mainada a !'escala ha de fer música:
amb el cant. arnb la práctica instrumental,
dansant, escoltant... i tots cls continguts
s'han ele treball ar d'acord amb el seu valor
interpretatiu . no per compartiments estancs
i sense finalitat expressiva.
Tenim el repte de fer viure la música des
de la totalitat de la persona: afectivitatsensorial itat i motricitat-intel·lecte . Hem
d' interrogar-nos sovint sobre 1'equiJibri entre aquests diversos factors.
Considero que ens equivoquem quan, de
vegades. volem que els infants funcionin
segons la necessitat d'analisi propia deis
adults, per la nostra necessitat de verbalitzar-ho tot: no hem d'analit::.ar abans
d'hora. Ells tenen la son. sobretot en les
primeres cdats. que percebcn amb globalitat i no som ningú per comen9ar a
establir compartiments i fro nteres en la
seva capacitar.
Em sembla que hi ha un~ eixos transversals dins la nostra materia que ens han
de guiar sempre: !'actitud del mestre/a, la
vivencia intel·ligent, l'aplicació creativa i la
música materna com a eix vcrtcbrador.
L'escola de primer ensenyarnent no és
una escoJa de música. Naturalment en
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Curr ícu lum

aquestes edats les característiqucs evoluti ves deis infants permetrien la scva formació com a solfistes, pero aixo cree que
ho hem de bandejar de les nostrcs intencions, si so m prou conscicnts de la
seriositat que requereix aquesta empresa:
amb el nostre horari, correm el risc de fer
molt malamcntles coses i. en el millor deis
casos. ca ure en 1· aberració de donar priori tal al codi per davant de la música.
Diríem que en acabar sise de primaria,
un tant per cent clevat deis alumnes no
solfejaran a vista segons que, peró. en
canvi. sabran interpretar el ritme d'una
can<;ó que contingui lll i
per exemple:
podran tocm amb la tlauta una melodía en
to de Fa. Do o Sol M: clistingiran auclitivament un canvi d'acord: sabran reconeixer una seqücncia d'intervals harmonics i acords: interpretaran una pe<;a a
dues veus amb duet de tlautes tot fe nt
lectura vertical comprensiva: comprcnclran
!'estructura d\tna forma binaria o ternaria;
compondran una melodía senzilla imitant
1'estructura d'una determinada caJ1(;ó tradicional: improvisaran un discurs !>Onor amb
un instrument de pcrcussió: aplicaran la
polirítrnia apresa, en una interpretació amb
un instrument de placa; un nen o nena
d· EIS pot comen<;ar a educar J' o'lda harmonica tot cliscriminant auditivament una
seqüencia de veu agucla-veu greu i totes
dues alhora i interpretar-la amb un instrument que pot haver construH cll mateix. etc .. etc ...

m

Naturalment. és al segon ni vc ll de
concreció on cal desenvolupar rnés específicament i amplia els continguts fona-

mentals. que quedaran intluenciats. entre
al tres coses. per r horari de música de que
disposi cada claustre. el projectc educatiu
de cada centre ...
Em demano, pero. si no hi ha uns buits
importants que cal omplir. Per excmple:

Coutinguts fo name ntals més desen volupats sobre la improvisació ; la
creació
Em pregunto si cal només tractar-les
com a c.:ontinguts procedimentals.
Segons l' ideari de I'Escola de Pedagogía
Musicai-Mctode lreneu Segarra: «La improvisació (combinació lliure i espontania
d'uns determinats elements musicals dintre
d' uns mares preestablerts) ha d'informar.
juntamcnt amb la crcació. tola l' activitat
musical - incloent-hi la inst rumental-. Al
mateix temps que estimulen la inventiva i
ajuden a clescobrir les poss ibi litats del material sonor. són el millor mitja pera l' assimil ació delllenguatge musical i, el que és
més important. en fan de5CObrir la dimensió artística.»
Segons l'opinió d' Stravinsky. « ... en la
creació hi ha d'haver saber i intu'lció: ... per
a crear hi ha d'haver recerca: ... cal desvetllar la imaginació creadora: ... la facultat de crear ha d'anar acompanyada del do
de l'observació ... » .
Francament. sense pretendre de posarnos nosaltres i els infants a la seva altura.
cree que el seu criteri pot orientar la nostra
tasca.
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Contiuguts fouamentals del que podem auomenar o'ida harmónica

No cal esperar a anar al Conservatori
p<.:r vivenciar una cadencia suspensiva o
conclusiva. per exemple. o per distingir
auditi,·ament la tonica d'una determinada
melodía. etc.
Coutinguts fonameutals de dansa

Que vol dir a CI les danses. a CM clanses
tradkionals. a es la sardana i la polca?
En aqucst cas podríem remetre'ns a
fonrs bibliografiques recents com ara La
dcm .w catalana en f'ensenyament primari de M. A. Pujol i J. Sen·a. pero fóra

més seriós que aixo estigués rccollit al currkulu m.
Continguts fonamellfals de solfeig

Que vol dir dos sons de !'escala musical
duran! 101 el cicle inicial?
1 el silenci?

Em pregunto si no mereixeria també uns
conlinguts fonamentals més desenvolupars. Sembla que a parvulari el tcnim més
presenl, tenint en compte que el treballem
basicament per contrast amb el so. pero, i
més endavant?
L 'audició

Cree que els contínguts fonamcntals del
currículum obvien o oblíden l'essencia de
r art deis sons: potser calclria especificar

que els infants. més que memoritzar un
cataleg ele detcrmi nades obres. fonnes i
compositors. haurien de percebre uns al tres parametres que són els eixos de la
música. com ara: imitació, repetició. inversió. dialegs. con trastas. matisos. tensiódistensió. ú~ del ~ilcnci. tímbrica. ritme. melodía i harmonía. formes senzílles (no és
més propi de !" ESO de capir una sonata o
segons quines simfonies, posem percas?).
Pe! que fa al coneixernent deis diversos
instruments, no hauríem de tenir en compte
de presentar-los en un ampli ventall de
músiques diferents? Si no ho fem així. el
que avaluem en reconeixer auditivament
un instrument no és el seu timbre. sinó la
memoria auditiva. em sembla.
Considero també que cal tenir en compte
rentorn a !'hora d" escollir compositors: estü
molt bé escoltar Mozart, peró també
Mompou, o Bach. i Toldra; i. si se' m permet
la broma, no hem de caure en una cultura necrofílica de la música: tots són gent
morta i de l'any tirurany els compositors'?
No és cen que hi ha compositors vius entre
nosaltres? Per que. dones. no hern de fer
escoltar Guinjoan o Toti Soler, per posar un
exemple?
Cree que hi ha la possibilítat de guanyar
en significati vitat de J"aprenentatge si. en
lloc de memoritzar una rastellera de compositors. se'n treballen alguns de manera
més profunda. corn permet la metodología
de treball per projectes. A1eshores sí que
tíndra un sentit de si !llar el compositor en el
seu context historie per exemple. He pogut
constatar des d'altrcs arees la diferencia
de qualitat en l' aprenentatge d'un tema que
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proporciona la metodología de trcba ll per
projectes enfront del !libre de tcx t.
Pe/ que fa al 9e objectiu general
d'area. que cito textualment: «En finalítzar
!'etapa. J'alumne/a ha de ser capa~ de
coneixer i utilitzar. si s ·ese au. recursos
informatics i electronics d'cdi<.:i6. creació
i interpretació musicals.»
Cree que. tractant-se d'educac ió infantil
i primaria. és situar la inform atica musical
a un ni vel! prctensiós. Amb el poc temps
de que disposem per a la música. sóc del
purer que n'hi ha prou que rcm servir la
inform~ttica com a mitja d'autoantluació i.
si més no. en racons d'ordinador a )'aula
ordinaria. No hem d'oblidar que la infonni'ltica és una eina valuosa. pero una
eina tanmateix.
Arribals en aquest punt. nfagradaria
d'cstend re'm sobre alg unc" con!-. ideracion'>.

Qué ens ofereix la practica
instrumental?

compostctons adcquades als seus coneixements ele solfeig. que els infants poden
viure de manera completa incloent-hi la
lectu ra tot co mprenent alhora la complexital musical de la interpretació. cosa
que el cant no ens permet. quan es tracta
de repcrtori amb dificultats solfístiquc!'>
massa clcvades pcr a elb. És a dir. hcm de
cantar a vcus i ccrtament fem mulla müsica amb la cancró. pero no hem de
menystenir lu practica instrumental.ja sigui
amb instrumental de percussió i/o amb la
flauta de bec. 1' üs de la qua! és valora! positivament en les orientacions did ~tc tique-.
del currículum .
La flauta dol~a, tractada seriosament.
amb permís deb tlautistcs, ens permet entre d 'a ltres coses de treballar l' oúla
harmonica tot cncadenant detcrminats
acords damunt cJ' una tira rítmica. pcr
exemple. Si trcballéssim l'o"ida harmóni ca
només amb el canl. seria dificultós i aiTi!-.cat
d'arribar a resultat~ !-.atisfactoris: recordem
que l'cscola primllria no és una escolanía.

Sobre la «música materna»

A més de possibilitar 1' api icació creativa
de is contin guts. ja siguin conceptual s,
procedimentals o actitudinals, permet. per
excmple. consolidar els intervals: la qua!
cosa....ervim-nos només del can t, a l'educació prim~tria és bastant impos!-.ible d' aconseguir. si tenim en compte el nombre
d'alumnes per classe i l'horari tan minso
de que disposem.

Partir de 1' cntorn proper garanteix. en
part, la significati vitat de r aprcnentatgc i
ens pennet cr anar ampliant de mica en
mica les zones de coneixement propcr.

Pcrmct de fer realitat sonora un es

Tenim la responsabilitat de transml:trc

És e\'ident que el CUITÍCulum proposa
reiteradament d'abastar els infants d'un
repertori extens de ca n~ó tradicional. pcr{),
i la tímbrica aut<)ctona?
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un patrimoni per tal que cls infants. tot
estimant al lo proper. estimi n també allo més
llun y~. La cultura del mestissatge pot ser
cnganyosa segons com l'entengucm. és a
dir, perquc hi hagi fusió cal primer que hi
hagi idcntitats definides que puguin fu sionar-se.
Si no hi ha criteri. pode m moure · n ~ en un
med i ambient sonor estandard tot ignorant
la nostra realitat més immediata.
Així dones, em sembla que a les aules de
música. ultra !' instrumental Orff que solem
usar. hcm de tenir instruments autoctons
com ara el canyís. el picacanyes. la !>Ímbomba. etc ... amb el benentes que ens
preocupem que estiguin ben constru'lts t.
per tant, produeixin un bon so.
Quant a 1· estudi deis instruments, sembla
que he m de fer coneixer el llabiol i la gralla,
perc> he m d' ignorar el sac de gemecs (la
cornamusa autoctona) per exernple. Per
que?
No cal crear situacions arti fic ials per
treballar els continguts. A tall d' exemple.
podcm constatar que un ball de bastons
impli ca polirítmia~ la can~ó tradicional és
rica en modes, tonalitats, metrica ... ~ els
punls de dansa tradicional treballen un
seguit de cel·lules rítmiques i unitats de
compas ... : escoltar un sac de gemecs ens
pennet de Lreballar el pedal tonaL etc.
Per que hem de treballar sempre amb
estructures simetriques (frases de pregunta i resposta de 8 + 8 pulsacions o ce l·lules
rítmicomelodiques de 4 pulsacions, segons

que també proposa el currículum. si la
nostra música conté estructures asimetriques (frases de 8 + 7 pulsacions, compassos de S pulsacions)? Si no ho tenim en
compte, podcrn afavorir dificultats
posteriors d' interiorització de compassos
d'amalgama provocades. en part. pel fet
d ·ha ver treba llat ún icament estructures
simetriques.
Cal tenir en compte que els infants són
com espongcs a !'hora de rebre allo que
anem treball ant: el que cal és que els
nostres models siguin clars i de qualitat, no
pas rígids.
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Sobre el caracter «Obe rt»
de l'area de música

La música ha d'estar a l'abast deis
infants en la realitat que els envolta. no
tancada en una vi tri na com a art d' elil o en
sales de concerl. Vull dir que hem de
transmetre la funcionalitat de la música als
infants de manera que la busquin espontaniament. Per cxcmple. que s'i ntercssin a
buscar timbres nous en els objectcs que
troben. ja sigui a la natura. ja sigui en 1' ambit
domestic ... Podem no oblidar la part física
del so: podem fer tallers per treballar el
concepte de vibració. per vcure com viatja
el so ... Encara que aquestes activitats
siguin una mica rudimentaries, afavoreixen
un coneixement de la música més complet
i acostat a la realitat i interes cognoscitiu
deis nens i le~ nenes.
A qui. sinó a nosaltres. pe11oca de fcr
coneixer l'ofici de luthier. de proposar als
in fants la construcció d' instrumcnts? La
música no ha ele ser vista pels nens i les
nenes com una entelequia. Diguem que
hom pol acompanyar-se una can~ó amb
uns palets de riera amb tota la dignitat
artística del món. per exemple.

Sobre e l lligam amb d'altres
mate ries

Hem de ser generosos i obrir el currículum de la nostra arca. Aixo, de vegadcs. pot
comportar-nos. com a adults, la scnsació
d'una certa dispersió. pero és enriquidor
per als alumncs.

Pcr excmple: en treballar a 1'eseola el
tema monografic de cada any. quan ,·am
dedicar el tema a Kandinsky i Mond1ian.
vam concixer Schonbcrg: en treballar
Pi ca~so, vam coneixer Falla i el llamenc:
en treballar Gaudí. vam coneixer Granados
i Apel·lcs Mestres: en trchallar Charlie
Ri vel. hem conegut la mandolina. la conccnina i música de circ de ino Rotta...
Així mateix. de~ de la nostra arca hcm c~
lat al cas quan s'han celebrat efemerides
de diversos müsics: Pau Casals o Toldra.
per exemplc.
No hem de deixar pcrdrc les oportunitab
d ·integrar la müsica a les unitat!\ tematiquc~
globals, pcr tal de no dcsprofitar ocasions
en que els nenes i les nenes augmentin el
se u aprenentatge de manera significativa
i constructivista.
De vegades. fins i tot podem fer un
servci a d'altres arees: ultra proveir els
infants d' un vocabulari ric a través de la
can~ó. podem vivenciar cenes correspondencies matcmatiques de quantitat quan
fem sobrcposicions de figure!> rítmiques per
observar-ne les relacions d'equi valencia:
podem ajudar a saber notar cls accents
tonics i 111ons ele les paraules quan fem
corrcspondre polsació i lCXL en les can90ns: sempre hi ha una can~¡ó que juga amb
un detenninat fonema repetidamcnt: podem
enriqu ir r cxpressió oral. de vegades pobra en el tractament de 1'llrca de !lengua
d' algunes escoles, tot proporcionant- los
un bagatgc cl'onomatopeies propics de la
fonetica catalana a través de can~ons. de
qua1tetes i rcfranys en treballar el rirmc
del llenguatge. improvisació de con·andcs:

69

hi ha un scns fi de jocs infantils tradicionals cantats que treballen continguts variats de motticitat: lateralitat, equilibri, etc ...
Cal que vetllem per la globalitat: sempre
sera més solidament compres el concepte
de seriació, posem percas, si el treballcm
alhora des deis ambits musical. motriu
gestual, matematic, pUtstic, verbal...

Sobre com treballar el gust i criteri
estetic i la sensibilitat

És un punt poc aclarit en les Olientacions didactiques del cmTículum. pero intueixo que hi ha unes estrategies per aconsegui r-ho. com per exemple:
vetllar per la qualitat del material inventariable;
vetllar perla qualitat dels equips d'audio;
vetllar per la qualitat de les interpretacions que proposem com a audició;
manteni r el/la mestre/a una actitud
d · intcres, reconeixement i respecte per
totes les produccions sonores que fa la
mainada;
ser sincers en les nostres interpretacions musicals davant deis nens i les
nenes de manera que els rnostrem la
nostra vivencia autentica i compromesa
de la música i no pas mostrar llu'llnent o
artifici:
fer comentaris sentits sobre ano que
escoltem o interpretem tots plegats tot
valorant la bellesa, l'interes, o característiques determ.inades, com ara: Que
bonic, oi? o bé: Que interessant el jo e
drmic d'aquest .fl-agment!;

- proposar sovi nl d'escolfir: una can~ó
per cantar d'entre un ventall de poss.ibles; una música per escoltar d'entre
un ventall de possibles: un instrument
per improvisar un discurs sonor que impliqui ritme i dinamica, etc.
Escollint ens impliqu em i establim
prioritats, exercim el nostre gust.
- Suggerir i proposar varietat de possibilitats de tant en tant en crear o interpretar i fer reflexionar sobre quina
possibilitat ens satisfa més ...
Interrogar i demanar l'opinió i la verbalització sobre allo que anem produint .i
escoltant: «Que us ha semblat? La podem donar per bona? Voleu dir alguna
cosa sobre aixo?)>. etc.
Quant als valors d'humanitat
que im plica l'educació musical

Els habits implícits en 1' aprenentatge
de la música a l'escola, tot i que són durs
pera ]'especialista, no hem d'oblidar que
són altament formatius en valors per als
infants.
L'aprenentatge de la música a J'escola,
i a tot arreu, requereix un grau molt elevat
de silenci actiu, responsabilitat compaJtida, respecte pels companys i les companyes, atenció i concentració.
És una materia en que sempre fem les
activitats junts, hi ha moments d'activitat
individual, pero també requereixen !'atenció i el s.ilenci dels altres, per la qual cosa
és esgotador per a !'especialista després
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d'una sessió darrera l'altra, pero aixo és
un mal menor si lenim en t:omptc corn
enriq ucix el grup.

1 segons Black ing. <da tasca difícil és
est imar i la música és un art que prepara
l'home pera aquesta tasca tan difícil».

Fent música en grup. tots i totes som
imprescindibles. tots i rote.\ podem tenir un
lloc en les activitats adequat a les nostres
possibilitats; és una de les poques arees. si
no !'única. en que ens expressem i creem
!Jelle.\a co1~jtmtament. Ens necessitcrn els
uns als altres per poder interpretar segons
que: una persona sola no pot cantar a dues
vcus (bé, exceptuant polser el cant amb
harmonics. ja m· enteneu ... ). ni cxecutar un
dtnon rítmica quatre (bé. mans i peus, pero
m 'ho poseu molt difícil!). cte.

En definitiva. i ja per acabar. diría que cal
fer feina per tal que el currículum guanyi
en coherencia i estigui solidament fonamentat per tal tic no caure en eiTors pedagogics en el cas que hi hagi manca de criteri a !'hora de fcr-ne la lectura i de dissenyar el segon ni vell de concreció. i que
no hi hagi !loe pera possibles currkulums
ocults mancals de val idesa pedagogica.

Cree o vull creure que els adults que
d'infants han fet música en grup és més
difícil que arribin a ser intolerants i a perclrc el respecte pels seus sernblants, o a
en frontar-s'h i de manera violenta.
L a nostra professió no és gaire \'alorada
per la societat en general. pero cenament
som uns agents amb un pes especínc considerable en la fonnació humana de les
generacions futurcs. i aquesta és una
responsabilitat que el desanim o el cansam0nl no poden ignorar.
Endavant. dones, amb la nostra bella tasca que. segons Maideu. «al cap i a la fi. el
f'ons de tot aprenentatge. el fons autentic de
tota cducació - i 1' educació musical ben
entesa i ben di1igida és una de les més
completes que existeix per a la formac ió
humana- no consisteix. simplement. a
aprenclrc a saber coses sinó a aprenclrc a
sahcr-sc».

Potser faríem bé de revisar un currículum que. segons com. desprcn una visi6
global més própia d'un conservatori que
de l'escola d'cducació infantil i primilria
en alguns ilmbits. i en d'altres queda curl.
Des d'aquí. aprofito l'avinenlesa pcr
emplac;ar el Departament d'Ensenyamcnt
per tal que crc'i un Centre de Recursos
Pedagogics espccialitzat en ensenyamcnt'>
musicals.

l. finalmcnt. no vull entrar aquí en
consideracions sobre la situació desigual
que viu la música a les diverses escol0s
quant a dotaci6 d' au les, material. profcssionals. horaris. etc .... tematica sobre la
qual seria convenient d' obrir un altre deba l.
Abril 1999

NOVEIATS
Edicions con¡untes

Assoclacló
de Mestres
Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3
08001 Barcelona

Tel.: 934 817 373
Fax: 933 O17 550

Distribució:
Triangle S.L.
Santander, 68
08020 Barcelona
Tel.: 93 305 63 55
Fax: 93 305 02 04

E-mail:

rsensot@pongeo.org
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Llibres
CoHecció: Jugar i créixer
• Iniciar lo música a l'escolo bressol.
A. Ribas i l'equip de I'EB Roure-Ciot.
• Tot jugont a lo coro fosca.
M. Bonastre, S Vega.

PVP: 900 PTA codo volum.

Llibres

Vídeos

CoHecció: Fes-me'n cinc centims

Serie: Els instruments musicals.
Els nostres amics

Coordinaci6 pedagógica:
M. A. Arnaus 1 A. Malagarrlga

1. L'Ópera.
J. M. Escalona i J. Mas.
2. El Cant Coral.
J. M. Escalona i J. Mos.
3 . La Percussl6.
N. Fernóndez i M. l6pez.
4. Lo Bando.
C. Belda.
PVP: 750 PTA codo volum.

• lnstruments de corda:
Guitarra, violí i piano.
• lnstruments de vent:
Clorinet, trompeta i orgue.
• lnstruments diversos:
Percussió, veu i orquestro.
Serie produ.ida amb
Metrópoli vídeo-films.
Real itzador: A. Corominas.
Guió: Rosa Murtra
Formol: VHS. PVP: 2 .900 PTA/u
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L 'arlicle recu/1 una experiencia dula
a lerme a un !ES. amb la jinaliwr de
sensihilir-;.ar els nois i nuies sobre els
1•alors de la solidaritar o lrm·és de
d(ferents t'nnhils com: co/llf!l{ jusi i
consum responsable. la selmww del.'
1•alors i la sermww del ¡•oluntariat so-

cial.

Una experiencia d'educació en valors

Auna Casa/s
Irene Monferrer

Solidaritza 't

lES .loan d"Austria

L'lES Joan d 'A ustria posa en marxa
el programa

«SOLIDARITZA 'T»
amb la finalitat de:
Sensibilitzar sobre J'exclusió soch\1.
Presentar cls valors de manera
practica.
Coneixer les respostes solidaries
que dóna la societat.
Participa-tU!!!!!!
Aquesta era la crida amb que s'animava
els diversos cstamcnts del centre a compartir un projccte comú que estava prcvist
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que durés tot el segon trimestre del curs
1997-98.*

Re fle xió previa

D ' acord! Hem d'introduir el tema a
classe. ho hem de fer curricularment i
extracurricularment, i de manera d inami ca .. . pero, sobretot, no ens hem de quedar
en el p Ja teoric. Passar a la vivenc ia.
apropar la marginació a J'alumnat havia de
ser, també, una de les nostres fites.

* En aq uells moments encara no esrava plenament
implantada la reforma. i és per aixo que apareix
!'ESO i el BUP.

Comer~ just i consum responsab le

El programa Solidarit:a 't es va posar
en marxa a partir del tema del comen; just
que es va treballar amb material editat per
Intermon.
Els objectius eren:
- Coneixer, mitjan~ant una realitat concreta, la situació d' injustícia en la qua! viuen
moltes persones.
- Reflexionar sobre la desigualtat entre
aquesta realitat i la noslra.
- P rendre consciencia de la relació existent entre consumidor i medi ambient.
salut, qualitat de vida... a fi de formar
consumidors crítics .
- Relacionar consum responsable amb
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alternatives com el comer~ jusi i solidari.
- Potenciar actituds de cooperació i solidaritat.
Tots els tutors de 1 r i 2n el' ESO. com
també el professorat de religió i ctica de
BUP. van dedicar bona part deis mesas
de gener i febrer a presentar a dasse tot de
qliestions relacionadcs amb aquest tema.
A ESO. es parla de la história d'en

Kevi n. un nen africa de Costa d' lvori, la
família del qual viu del cacau. A més de
comptar amb material per a la reOexió. el
tema ~·introduí a pmtir d"un vídeo que resulta molt motivador.
Pel que fa a BUP, els alumncs de 1r.
com a síntesi de tot el treball fet. van
escri u re un man ifest que es va el istri bu ir
durant la Jornada de Cloenda, a més de
fer-Io públic en un gran cartell que presidia una de les exposicions.
També durant la Jornada de Cloenda. es
va instal·lar una parada amb productes de
comer~ just que ens va cedir Setem. una
cntitat de voluntaria! que clescnvolupa
projectcs al Tercer Món.
Cafc, xocolata, cacau i peces d'artesania
van ser molt apreciats pels alumnes que,
a més d. adquirir-les. tenien 1' oportunitat
d' escoltar uns companys que cls explicaven els avantatges d'aquests productes i
d'aqucst tipus de compra.

La setmana deis valors

Del 2 al 6 de febrer. es va demanar a
cada profe~sor del centre que dediqués una
hora de la seva classe a parlar d\111 va lor.
El tema es va escollir d'acord amb le~
preferencies del professor o per la relaci6
del valor amh l'assignatura impartida.

La pcuticipació fou notable. Alguns cursos. especia lment de Jr de BUP. van
comptar amb 6 o 7 professors que van
parlar sobre cliferents valors. Es tractava
simplemenl d' iniciar la classe tot dienl:
<<Avui parlarem sobre el valor ele ..... >>.
Hi va ha\cr aportacions realmcnt mteressants:
• El professorat de física i química va relacionar 1' austeri tal amb 1'es tal vi de recursos naturals (energía. etc).
• A literatura catalana. i aprofitant els textos del programa. es va parlar de
solidaritat i exili.
• Des de literatura castelJana. a proposil
d' una obra de Valle-Inclán. es va tractar
sobre la justícia social.
• A ciencics natural~. es va treballar el
valor de 1' t.:cologia.
• Des ele música. el de la sensibi litat.
• Etc.
• Els valor~ presentats des de les di ferent:.
assignaturcs i crediL<; van er: alegria.
austeritat. bellesa, coherencia. ecología.
justícia. pau. respecte. responsabi litat.
sensibilitat. <>inceritat. solidéu·itat i tolerancia
D'una manera o altra, i amb la col· la-
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boració de tots, a 1' institut es va sentir parlar de valon).
Alguns grups, com a resultat del treball
fet, van sintetitzar la seva reflex ió en uns
papers forma r quartilla que va n ser
exposats el dia de la cloenda. Hi havia
defi nicions i pensaments molt interessants.

La setmana del voluntariat social

Un cop acabada la introducció deis
valors a classe, varem continuar treballant
el mateix tema, pero fent-ne una presentació vivencia!.
Una manera practica de viure els valors
és. sens dubte, el voluntariat soc ial.

I.E S Joau ,fAt•stua
~lal~98

·~

l, que és un voluntari social? Dones, qui:
Fa un servei sense rebre renmneració a
canvt.
- A favor d'un col·lectiu de persones
marginades.
Des d' una associació.
- Lliurement, sense coacció externa.
Mitjan9ant un s cartel ls penjats als
passadissos i a les aules, es va demanar
que tots els alumnes que participessin en
alguna ONG ho comuniquessin a les coordinadores del progrcum1.
El dimecres 11 de febrer, uns voluntaris
de l'ONG «XXI solidari» van fer una
xerrada pe r informar- nos sobre els
objectius i les activitats de la seva entitat.

Durant una hora, cada nivell ele cursos
va tenir l'oportunitat de comprovar la
satisfacció que aquests voluntaris sentien
per la tasca duta a tenne. Unes diapositives il· lustratives i un animat col·loqui van
cloure aquesta in iciativa.
Ens van presentar tres projectes a dur a
terme a Guatemala:
Material per a una escoJa.
- Conducció d'aigua fins a la comunitat.
- Edició d'un diari en la llengua autoctona.
Per votació de tot l' alumnat del centre,
es va decidir donar supott al de la conducció
d'aigua. valorar en 125.000 ptes.
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Jornada de cloenda

El dimecres 18 de mar9 fou un gran dia!
Després de l'esbmjo, es van aturar les
classes i tothom va participar en els actes
de la jornada.
L' ítínerari solidari ens dona l'oportunitat
de veure que s' havia fet durant el trimestre
(exposicions ... ), de participar en jocs
solidaris. de comprar productes ele comerr,:
just i artesanía i pastissos confeccionats per
r alumnat mateix.
S'organitza, també, una taula rodona
amb representants de diferents associacions de voluntariat del barrí i es lliura a
rassociació apadrinada una caixa plena de
records per als nens de Guatemala (fotografies nostres. postals de Barcelona, algun ninot del Ban;a. etc.).

El dinar també fou so lidari perquc
cadascú va comprar un tiquet-donatiu (500
ptes) i. a més. va portar un plat amb la sen1
especialitat culinaria. Alumnat i professorat. així com algun1> pares i mares de
1· AMPA. vare m fruir d' un deliciós dinar en
un improvisat «restaurant » munlal al
laboratori de cíencies natural!-..
Varem ed itar una revista que recollia tol
el treball fet durant el trimestre.
A la tarda. les escoles del barrí van ser
convidades a visitar 1' exposíció i. al \ ' C!-.pre. es va organitzar una conferencia per
als pares sobre «El voluntaria! social: una
opció engrescadora». a d uTcc del president de la Federacíó Catalana de Voluntaria! Social.
Tot plcgat va resultar motivador i
- pensem i esperem- que molt educatiu.

n
L 'article p!anteja alguns interrogants que preocupen. sobre el «Treha/1
de recerca» al hatxillerat i apunta rejlexions i et~focaments sorgits de la
propia pritctica de docent.

És possible fer un treball de recerca
al batxillerat?

Pilar Reverté
Coordinadora de batxi llerat a l'IES V~! rllura i Gassol

Recerca i innovaci6 educativa es donen
la ma, són dos termes indestriables 1' un de
l'altre. Molts professionals en els difcrents
nivells educatius ra anys que fan treballs de
recerca amb el eu alumnat, perque ja van
descobrir que. ben fet. és una manera de
treballar engrescadora i d' api icació de
variats recursos intcl·lectuals i manuals. La
novetat, dones, no és el treball de recerca.
sinó la norma ti va del no u batxilleral. que
l'imposa eom a obligatori pera tot l'alumnat
i, per extensió, a tot el professorat.
Val a dir que la nonnativa n'estableix
els trcts principals. pero deixa d'altrcs
qüestions perque cada centre les organitzi
lliurement adaptant-se al seu propi projecte
educatiu, projecte curricular i, en definitiva,
a les característiques de l'alumnat de cada
centre. És cert que aquesta llibertat per
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organitzar-se en un moment d'incorporació
deis centres al nou sistema edu<.:atiu, a més
de les novetats del sistema, pot comportar
un ccrt neguit peral professorat. que no sap
ben bé a que s·enfronta ni té ciar com
rcsoldrc totes les qüestions plantejacles.
Una de les primcrcs inquietuds que
sorgeixen quan s'ha cl'iniciar la tutoría del
treball de recerca és si realment es pot fer
un trebal l d'investigaci6 al batxillcrat. l. ele
seguida. apareíxen altres in terrogants
importants. com ara concretar el marc
horari. els espaís i el com, és a dir, definir
la tasca del tutor/a i els possibles temes que
s' hauran de treballar.
La resposta a la primera pregunta, és a
dir, si es pol fer un trcball de recerca,
dependra, evidcntment. del que s·entengui
sota el concepte de recerca. Si s'entén fer
unes investigacions que portio a descobrir
alguna cosa importan! o a arribar a unes
con<.:lusions realment innovadores. la qual
cosa bcn just s · aconsegueix en algunes tesis
doctorals. sembla obvi que aquests
objcctius no es podran assolir amb alumnes
de batxillerat. ni per nivel l. ni per temps, ni
per recursos. Ara bé. defensar aquesta visió
dd treball de recerca pot concluir a
desmercixer la qualitat de les feines i que
e ls tutors mateixos no es prenguin
serio'>ament aquest trcball: que. per
rfin:rses raons. el centre no s' hi impliqui. o
que no s'hi posin ds recursos ni per fer
1· oricntació als alumnes. ni perque el
profcssorat pugui fer-ne el seguimcnt.
Llavors. vet aquí que tindrcm un trcball de
recerca convertit en un pur tr~unit que,
naturalment, no servi ra per res ni motivara

ningú. 1 tot aquells que, sense ser amants
del sacrifici ni de la perdua d'hores, sí que
ens agrada enscnyar i aprendre. haurem
perdut una oportunitat per aconscguir
aqucsts dos objcctius d'un cop.
Si el treball de recerca s·entén. peró.
com l'aprencntatgc d'un metode rigor<).,
d'investigació, amb l'ús seriós de difercnts
tecniques i rcsponent a un plantcjament
logic i a un descnvolupament responsable.
llavors no sois es podra fer un treball de
recerca. sinó que els resultats poden ser
molt positius.
Respondre «quan» i «COm» és una mica
més complicat. Cada centre haura d'arrihar
a un conjunt d'acords respecte deis recursos horaris i organitzati us i haurü de
plantejar les estrateg ies perque es pugui l'er
una orientaci6 adequada a l'alumnat i una
tutoría digna. Per intentar resoldrc aqucstl.!s
qUestions scgurament cada centre buscar;t
experiencies d' altrcs centres. la qual cosa
pot ser forc;a positi,·a sempre que es tingui
en compte que el que per a un centre ó
solució. no ho és neccssariament per a un
altre, ates que varia no sois J'alumnat. sinú
també el profcssorat i. en general. la dinümica de centre.
Sera imponant. a !'hora d'establir
acords. procurar que aquests siguin ml.!s
per consens que no pas per majoria d~:
claustre: no é~ possibk tirar endantnt un
projecte. per mé!>. meravellós que sembli. si
no hi ha consens. Per tant. val més anar a
poc a poc i anar asscntant acorcls, és a dir.
construint, que no pas haver-se de replantejar qüestions que s'han volgut imposar.
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Referent a « COtn>> dirigir el treball, apuntaríem que una investigació es caracteritza
perla defin ició d'un metode de treball i per
la rigorositat i seriositat en l'aplicació de
tecniques. I aixó, que és el principal objectiu
a transmetre a l'alumnat. no cal que e faci
a través d'un objecte d'estudi massa
complicar. ni requereix aplicació de moltes
tecniques ni, tan sols. cal que siguin de les
més avan~ade::;. Tampoc no s'ha de caure
en 1' extrem contrari, ésa el ir. a plan tejar un
trebal l repetitiu o amb objectius massa simples. Es tracta de trobar, diríem. el punt
d'equilibri.
Pcr iniciar la tasca de recerca es pot
seguir un plameig cU1ssic: establir una hipótesi i/o plantejar-se uns objectius. utilitzar
una bibliografía general i fer-ne un cstat de
la qi.iestió i una ubicació del problema o
objccte d'estudi i, posteriorment, marcar
una metodología que ens ha de servir per
a la comprovació o refutació de la hipótesi formulada o deis objectius marcats.
La metodología i les tecniques han d. estar el' acord amb la hipótesi i han de seguir
cls passos lógics per a la comprovació
de cadascuna de les parts que la componen.
Una vegada fet aixo. es pot definir ja un
ínclex provisional que marcara els apartats
del trcball i que ha de seguir el mateix ordre
logic (apartats) que s·hagi determinar pera
1" analisi i comprovació de la hipótesi.
Cadascun d'aquests apartats ele l'índex
provisional. a partir d' ara. funcionara coma
compartiments en els quals l'alumnat anira
encabint la infonnació (anali tzada. contras-

tada, etc.) que. junt amb la seva an ~1li s i ,
permetrá formular unes conclusions.
Aquesta manera de treballar, molt estructurada i facil de seguir pera l'alumnat,
també facilita la tasca del tutor. ja que pot
veure materialment com el treball es va
construint. 1 no oblidem que si del que es
u·acta és d'aprendre un metode, ésa dir. un
procés, el seguiment d' aquest procés ha
de ten ir un pes fonamental per a 1' avaluació.
A més. sigui quin sigui el tema treballat.
resquema metodologic pot ser el mateix;
per aixo pol resultar molt més creatiu i
moti vador iniciar-se en temes interdisciplinaris o endinsar-se en tematiques
diferents de les tradicional s, fugint de temes repetitius ... i tampoc no es requereix
que el professoral sigui especialista clels
temes a dirigir, sempre. és ciar. que s'emmarquin dins de la seva area.
El que variara seran les tecniques
emprades: les fitxes de lectura, per
exemple. és una tecnica molt usual que
facilita l'analisi. el contrast d'informació i
les cites posteriors en la memoria escrita. i
que és aplicable a tota mena ele treba lls de
qualsevol area. si es parteix de la neccssitat de situar el tema, és a dir, de fer un estal
de la qi.iestió preví. D'altres tecniques dependran més de la tipología del treba ll.
deis objectius o hipotesis suposades. A tall
d"exemple. es poden citar algunes de le~
tecniques més usuals: taules d ·observació i
sistematització de dades (c¡ualitatives i
quanti tatives), a partir de les quals es pol
fer l'analisi i la comparació que pennetra
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treure conclusions. De vegades, per fer
l' analisi i la comparació. caldra utilit;.ar
!'estadística i. pera la <>eva representació.
s ·elaboraran di ferent~ grafics. Les fi txcs
de catalogació o les tecniques audiovisuals
per enregistrar informació (vídeo. fotografia ... ), així com l'ús de la inform¡llica
seran també d'ús hahitual. mentrc que el
qi.iestionari. l'enquesta i l'entrevista seran
tecniques potser més utilitzades en les
cicncies soc ials.
L'important. pero. és la seriositat en
1' aprenentatge i no una cursa per a pi icar
com més tecnique!'. millar. Per aixú és
preferible trehallar objectius assolibles i
tecniques correctament utihtzades. encara
que no sernbli. a cop d'ull. un gran tema.
És importan! dirigir treballs on alumne i
professor es puguin sentir comodcs. no tant
pel fet que C!-. conegui d'entrada el tema
com pel fet que hi hagi un interes per les
dues parts. Cal tenir ciar que si el tema es
planteja com a problema la recerca no sera
mai cómoda. En comen¡;ar. segurament ens
senti rem més a gust amb el que hem
csmentat com a temes cHtssics pero. poc a
poc, nosaltres mateixos anirem proposant
temes diferents i anirem constru int el nostre
propi metodc. És important. tatnbé. tenir
ciar que el rol del professor/tutor és dirigir
més que no pas fcr. plantejar problcmes
més que no pas resoldre'ls; és a dir,
ensenyar l'alumne a caminar sol.
Si cada centre estableix els recursos i les
estrategies adequades per fer una bona
lutorització i aquesta s · acorda de manera
consensuada. llavors el treball de recerca

pot arribar a ser una de le~ tasques més
motivadores i profitoses. tant pcr a l'alumnat com per al profe!-.sorat. Per a
l'alumnat. pcrquc gauJeix de l luxe de tcnir
un profe!-.sor/a que li dirigeix una tasca
personalmenr -o quasi- i pcrquc estudia
i aprofundeix un lema que l'intcressa i que
el pot ajudar a \'ertebrar Jifcrents coneixcmcnts i habilitats. tot contribuim a
desenvolupar la seva autonomía; per al
professorat. perque té l'oportunitat de dirigir alumncs motivals i perque també hi pot
aprcndrc. ates el cai re creat i u que pot impulsar.
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Al principi por, després orgull!
Al principi, quan sentía parlar del treball de recerca, em semblava una cosa
molt llunyana, encara que de mica en mica em vaig adonar que olio que
semblava tan llunya i que em feia una mica de por, jo que semblava gairebé
com una tesi doctoral, ho hauria de fer a l'any següent.
A finals de primer de batxillerat van comen~ar a donar-nos la informació
necessario per fer aquest treball. El més complicat, per mi, va ser escollir
un tema que m'agradés i amb el qual pogués fer un treball original i més de
camp que no pos teoric. Per aixo, tenir un professor tutor del meu treball em
va ajudar molt, tant per escollir el tema, com per després enfocar- lo i guiarme en les investigacions que, més tard, hauria de fer.
Mentre vas fent el treball , hi ha alts i baixos en que o bé estas molt
conven<;uda i contenta amb el teu treball, o bé et sents insegura i amb dubtes
sobre si el podres dur a bon terme o no. Encara que en aquests moments no
ho passis gaire bé, en conjunt fer el treball de recerca és una bono
experiencia on, a més d'aprendre molt sobre el tema en qüestió, també
aprens molt a moure't per biblioteques, hemeroteques, institucions oficials,
associacions, etc.
Durant el temps que has de fer el treball i a més portar les classes, estas
molt agobiada, pero un cop l'has lliurat et quedes més tranquil·la. A nosaltres
ens van posar la data de lliurament peral gener, i aixo que al principi ens
semblava tan malament, al final ho vam agrair, perque portar les dues coses
alhora és molt difícil.
Aquest treball, que fa una mica de por, si el comences aviat i el portes amb
interes, pots arribar a fer-Io molt bé.

Luz San Miguel Amigo
2n btx - IES Ventura Gassol
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Jo, abans de fer el treball de recerca, tenia la impressió que seria una
experiencia innovadora per a mi, perque no es tractava com la majoria de
treballs que havia fet fins aleshores, és a dir agafar una enciclopedia i
copiar. Era un treball de «recerca», ésa dir, més teu. Alhora, pero, pensava
que no sobria pos com sortir-me'n i, a més, no sabia quin tema triar.
Tanmateix, a la fi vaig trobar un tema que m'agradava de veritat.
D'aquesta manera et sents més motivat, t'ho passes més bé i, per tant , et
surt millor. És cert que no és gaire fckil, tot i així sempre pots trobar
recolzament en el professor que et porta el treball.
S'ha de dir que amb aquest treball hi trobes avantatges i inconvenients.
Per una banda requereix dedicació, així que s'emporta temps d'estudi de les
materies del curs. La recerca de materia o informació peral treball també
pot resultar difícil. Pero per una altra banda, hi aprens moltes coses noves:
metodología, tractament de la informació, conceptes, etc., que de segur que
et seran útils de cara al futur.

Angela Lluch Gracia
2n btx- IES Ventura Gassol
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NOVETAT S
Feina d'educar
Relots sobre el dio o dio d'uno escolo
Josep M . Puig Rovira

Premi Rosa Se nsat de Pedagogía 1998
Edicions 62 - Llibres o l'obost - Serie Rosa Sensot, 3 41
Feino d'educor pretén descriure lo quotidionitot de
l'educocio en volors en uno closse de primório. Vol
mostrar per qué l'educocio moral es fa per tot orreu i en
tot moment, per qué els valors s'o prenen com per
osmosi en el dio o d io del treball i lo convivencia en uno
au la. El que presento l'obro són els resultats d'un treboll
etnografic d'un ony de duroció. 1 en la manera de
presentar- los es borregen lo descripcio , lo norroció i lo
reflexió.

La nova biblioteca escolar
Mónica Boró, Montserrot Fonoll, Montserrat Goborró,
Carme Homs, Assumpcio Lisson (coord.), Teresa Moñó,
Concepció Mortínez (coord.), Pou Raga
Edicio ns 62. Llibres a l'abast - Serie Roso Sensot, 342
Aquest !libre pretén con tribuir o lo milloro de l'educoció
oportont una experiencia sobre lectura avalada pel temps
i en procés de canvi, ara obligo! per oprofitor les
recerques de les noves tecnologies, i oferint els mit jons
adequots per o l'orgonitzocio de lo biblioteca escolar,
eino imprescindible en el procés educotiu .
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.
~legir.
!,!.Scrrure p~ vrure

Llegir i escriure per viure *

}aume Cela

*

FONS 1 ES11NF. MonLsemu. Uegir i escriure per
riure: a/falu•tit:ació inicial i IÍS real de /lengua escril(l a /'aula. (IV Prcmi a la Recerca Pedagog1ca de
la Fundació Enciclopedia C:.ualanal. Barcelona: La
Galera. 1999 (Oe i xcu-lo~ llcgil').

Neccssitcm saber llcgir per assabentarnos del que passa al món. l per trabar el
número de telefon a una guia. 1 pcr saber
com es programa un vídeo. J per emocionar-nos davant d'un poema. 1 per identificar-nos o per rebutjar el compmtamcnt d'un
personatge novel·lesc. I per concixer els
components d' un medicament, no sigui cas
que ens mati. T per preparar un plat que ha
de sorprendre els convidats a sopar. l.. .
Podríem allargar la !lista p~tgines i pagines.
Escrivim per recordar el que hem de
comprar a la pla~a. 1 per comunicar-nos
amb un amic que esta moltlluny d'on som
nosaltres. 1 per entendre que redimonis ens
passa. 1 per etiquetar els pots de la cuina.
I per presentar un currículum. J per avisar
la dona que arribarem més tard. 1 per
omplir les dades d'un taló bancari ... També
podríem allargar la !lista pagines i pagines.
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Resumim: llegirn i cscrivim per viurc.
Justamcnt aquest és el títol del llibrc ele
Montserrat Fons i Estevc que ha publicat la
Galera i que va obtenir el IV Premi a la
Recerca Pedagogica que convoca la
Fundació Enciclopedia Catalana.
Confcsso que he llegit aquesta obra com
una no,·el·la o com un poema. Amb la
mateixa passió i sense poder deixar-lo per
a l'enclcma. Arrossego son no per cul pa.
sinó gracics a aquesta lectura. 1 si una
prova indi-.cutible de !'eficacia d'un llibre
és la invitació a una relectura. tornaré a
llegir-lo per tornar-hi al cap cl'un temps.
Hi ha !libres que són ma~sa teorics. que
fan que el mestre-lector -o la mestralcctora- digui al lo de: Est~l molt bé. pero
el que proposa l'autor esta mol! lluny del
món de l'escola. N'hi ha que són n~lats
d'experiencies molt interessants. pero el
matcix mestrc-lector traba a faltar la
fo namentació teorica. El llibre de Montserrat Fons té un cos tcoric ben sintetitzat
i és. alhora. el relat d'una experiencia
atresorada al llarg deis anys de practica
coma mestra de parvulari i de cicle inicial,
etapes clau per assegurar la fonnació d' un
bon lector i d\m bon escriptor. sobretot si
entenem per bon lector i bon escriptor
aquel] que escriu i llcgl.!ix per viure.
Els que concixem la trajectoria ele
1'autora no ens sorprcn gota el resultat
optim del llibre que presento. amb una
interrelació teoría i practica d'una efidtcia
extraordinaria. Montscrrat Fons - i ella
sabra perdona r-me la meva adm in.H.:ió

desvcrgonyid a- ó una savia discreta
-no distreta, com resa el topic quan parla
de savicses- que sap partir de les necessilats deis seus alumnes - afortunada
canalla- i que sap enlairar-se pels camins
de les diverses teories que expliquen que
redimon is vol dir llegir i cscriurc pcr acabar
aterran! altra vegada al món de !'escoJa
per. d·aquesta manera. servir millor a qui
s'ha de servir.
El llibre esta estructurar de la manera
segi.icnt: S· inicia amb una introducció que
situa els objectius de 1' obra. Després hi ha
un marc teoric que recull les últimes
aportacions sobre la lectura i r escriptura.
a més de concretar la teoría sobre 1' aprenentatge que contcxtualitza les seves
afirmacions. La segona part e\posa els
components de la intcracció pedng()g:ica i
acaba amb un seguit de propostes d'activitats d'aula.
És en aquesta tercera part on trobem
atinnacions que seran polemiqucs. com la
defensa que fa de la !letra de pa l. 1 és
també en aquesta part on trobcm la mestra
que dubta, reflexiona i pren decisions per
avaluar-les després i modificar tot el que
convingui.
El llibre s'acaba amb un capítol molt
breu de conclusions. o puc evitar copiar
unes paraules de !'autora que expliciten la
inte n<.:ió principal que 1' ha portada a
escriurc aquesta obra: «En el fon~. dan·ere
de cada grup d'infants que a\'anc;a en
1· alfab~tització neix la confian¡;a que sabran
llegir aquest món i en podran escriurc un
aJu·e».
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Algú pot creure que el llibre té interes
pera tots aqueUs que treballen amb els més
petits. Seria una conclusió equ ivocada,
perque segu int el relat de la mestra podem
extraure lli~ons que poden servir per a
qualscvol cicle educatiu. fins i tot r uni,·crsitari. perque el professor uni,·ersitari
també té encomanada la missió d'enscnyar
i d'educar. No peco d'exagerat quan afir-

moque aqucst !libre hauria de ser llegit per
tothom, per tots els que estem a l'escola,
sigui quina sigu i !'etapa on treballem i per
tots aque lls que volcn ser mestres.
I acabo aquí, pcrque vaig a comen~ar
una altra vegada 1' apassionant aventura
que ens presenta aquesta dona sa\'ia i discreta.

NOVETAT------------------------ ---l l•l.tH<I. Iolo h,. +!.+!O O,

·¡ ·

La historia d e la vida
de les plantes amb flor
Núria Lacasa, Carina Pasqual,
Rosa M . Torín
Colección «Dossiers Rosa Sensot>>, 59
164 póg. PVP: 2.400 PTA

Aquest !libre ofereix ol professorot de l'etopo
d'educoció infantil uno proposto globolitzodo de
descoberto i oprofundimen t de les plantes omb
flor. Interrelaciono els diferents continguts de toles
les Arees del Currículum i ols Eixos Tronsversols,
especiolment l'educocio ambiental.
És el fruit de lo investigoció i de lo reflexió del
treboll quotidió d'un grup de mestres d'oquesto
etapa. Presento uno concepcio innovadora de com
A. M. Roso Sensot
Av Orossone$, 3

0800 1 Borcelono
Tel. : 934 817 373
E-mo il· rsensot@po1lgeo.org

ojudor ols infonts de les nostres escales o
conéixer i o estimar e l món que l'envolto, o
interpretar-lo i o actuar de manero responsable.
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Novetots bibliografiques

1~~ 1l111u 11' 1

1lH• 1 lno~ d•
l~·nn •

UN OlA EN lA VIDA
DUN NEN

Altres novetats
Biblioteca Rosa Seusat

Un dia l'll la l'ida d'un nen. Una l'ida en la
nosrru t·ida: marerials didilcrics desrinars
al segon cicle d'ESO. Barcelona: Pundació

Servei-; de Cultura Popular. 1999 (Finestra
obctta; 9¡
Conte: 1 quadern del professor: 1 quadern
per u l'alumnc: 1 vídeocas~c t e
El'aluar la fWI'Iicipacir),, e11 los cemros educatil•n.\. Juan Bautista Martínez Rodrígue7
(coord.). Madrid: E~cucla Española. 1998
<Did<íctica y pedagogía)
Extracte de 1' índex:
Democracia. poder. insti tucionn lizaeión y
participación en los centros escolares: aportacionc:-. teórico-prácticas: La participación
del alumnado varia en función de la!'. áreas
y el tipo de centro: Encuentro y desencuentro en los consejo~ escolares: Cómo
participa d alumnado en el centro y en el
aula: El poder en el aula: lugares y palabras:
La elcmocrncia formal: participación y currículum en el aula: La participación del alumnado de ~ccundaria en el consejo e~co l ar

FERNANDEZ ENGUI'I't\.

Mariano. Al11111110.1' gi-

en la escuela paya: 1111 esrudio suhre
las relaciones éTnicos en el sisle/1/ll educalrl/10.1'

lim. Barcelona: Aricl, 1999 (Ariel Practicum)

Extracte de J'índc.:x:
La formación para el trabajo; La ciudadanía
y la nación: La cs<:uela y la lengua rornaní:
La familia y la infancia: el ünajt: y la itinc:rancia. la custodia de los niños: El pueblo
gitano como etnia: La crisis ele la convi\'encia: La experiencia c~colar: La forma de escolarización: de la exclusión a 1<1 -;cgrcgación
Fo:-.~s ESTEVE. Monhcrrat. Lfegir i ncriure
per t•iure: a(fábetir::arió inicial i

1Í.1 l'l'al de
1/engtlo escrillt a /'aula. Barcelona: La Ga-

lcr;l. 1999 (Deixeu -lo~ llcgir)
Extracte ele 1' índex:
Conccpte de la h:ctura i escriptura: Teoría
de 1' aprenentatgc ele:, de la concepció
constructivista: Usos ele la llcng.ua c~crita:
Componcnts de 1' intcracció pcdagogica:
Propostcs d'activitats a J'aula: propostes
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referides a J'ús practic, científic i literari
For111ación del profesorado.Fernando
Herm1ndez (coord.). Barcelona: Praxis, 1998
(Biblioteca básica para el profesorado)
Extracte de l'índex:
Culturas escolares y retos del profesorado;
Modelos de formación docente; Modalidades formativas: Formación inicial o para la
profesionalización; Formación continuada;
Desafíos ele la educación secundaria; La
sociedad de la información y la comunicación
Fites de desenvolupam.ent del naixemenl als
tres anys: Barcelona-Shangai, dades i avaluacions comrastades. Dolors Canals (dir.).
Barcelona: Centre 0-3 de Barcelona. 1999
b!forme anual 1998 sobre el racismo en el
estado espaí'íol. Barcelona: SOS Racismo,

1998
Extracte de 1'índex:
Pueblo gitano; Política de extranjería; Agresiones racistas; Neonazismo y ultraclerecha;
Derechos básicos: discriminación laboral,
discriminación en la vivienda, educación,
sanidad, situación en las prisiones; Mujer
inmigrada: El racismo y la xenofobia en los
españoles
Manos cooperativas: juegos y canciones infantiles de siempre para ser siempre amigos.4" ed. Madrid: Asociación Pro Derechos
Humanos de Espalia: Seminario de Educación para la Paz, 1998.
Conté un CD amb la recopilació de 100 jocs
MORENO MURCIA, Juan Antonio; GUTIÉRREZ
SANMARTÍN, Melcbor. Bases rnetodológicas para el aprendizaje de las actividades
acu6ticas educativas. Barcelona: lnde, 1998
(Actividades acuáticas)
Extracte de l'índex:
Programa de actividades acuáticas: ámbitos
de aplicación; Análisis de la motricidad
acuática: desarrollo motor en el agua; Proceso de enseñanza y aprendizaje de las acti-

vidacles acuáticas educativas; Recursos de
enseñanza en las actividades acuáticas: el
materiaL la ambientación, el espacio y el
tiempo, el juego en las actividades acuáticas; Propuestas de un programa mototr en
actividades acuáticas educativas; Hacia una
enseñanza comprensiva de las actividades
acuáticas educativas
Priml.1.ria: L 'euro i la ciutadania europea.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep.
d'Ensenyament: Ed. P.A.U., 1998 (La dimensió educativa ele !'euro)
Extracte de l'índex:
La moneda: funció i representació de la moneda; El retard de !'euro; Una nova escala
de valors; L'intercanvi ; La circulació de les
idees i deis béns; La Unió Europea; La
diversitat deis estats membres
Ruíz PÉREZ, José Francisco. Sencillamente. la
Unión Europea. Zaragoza: Alcaraván, 1998
(Un Gall: 4)
Extracte de 1' índex:
Qué es la Unión Europea; Las raíces del actual proceso de construcción europea; Origen y desarrollo de las Comunidades Europeas; Las instituciones que compo nen la
Unión Europea; Las finanzas comunitarias;
Cómo nos afecta la Unión Europea: la llegada del Euro, la ciudadanía comunitaria, la
política exterior y ele seguridad común
SA VE THE CHILDREN. Cursos de formación en
educación para el desarrollo. Madrid: Save
the Children (Juventud Solidaria: programa
integral de educación para el desarrollo)
Extracte de 1' índex:
¿Qué signi'fica la educación para el desarrollo?; Concepto, enfoque e historia de la educación para el desarrollo; La educación
como factor de desaJTollo social; Por un enfoque global de los valores. Derechos humanos y educación para la paz; La educación para el desarrollo y otras educaciones
SIEDENTOP, Daryl. Aprender a enseñar la
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N ovetots bibliog ra fiques

Educación Física. Barcelona: lndc, 1998 (La
Educación Física en ... Reforma)
Extracte ele 1' índex:
La mejora sistemática de las habilidades
educativas: La creación de las condiciones
eficaCI.!!. de enseñanza en educación físca:
La ecología de la educaión física; Lh habilidadel. de relacione~ interpersonales en la
cn~cñanza de la educación física; Hacia una
educaci6n física humanista: la ética en el
gimnasio: Estrategias para la elaboraci6n de
programas: Convertirse en un educador
profesional: aprender acerca de la escuela:
la transición de estudiante a profesor: Los

instrumentos para evaluar la cnsciianzn y
sus efectos
WEtNER. Gaby. Los .fc'ntinismos en fa l'ducacitín. Morón ($c\'illa): Kikiliki Cooperación
Edlll:ativa. 1999 (Ideología. pen~amicnto y
educación: 6)
Extracte de 1· índcx:
Un '>entido original de lo femenino: Feminismo~ y educación: La erradicación de la
desigualdad: las profesionales fcmini'>ta~ y
el cambio educativo: El currícu lo marcado
por el género: la elaboración del tl:x to: El
desarrollo de una praxis feminista en la pedagogía y la investigación

NOVETAT
L'ensenyamentde les ciencies socials:
reflexió i experiencies
Montserrot Cosos, Escolo Bressol
Puigmol, CEIP Pox, Centre de Recursos
Pedogógics del Moresme 1, CEIP Sont
Romon, Scholo Didóctico Activo, Centre
Educotiu Pro jecte, lES Josep Plo, lES
Ferrer i G ua rdia, Escolo Municipa l Are Iris
104 póg. PVP: 750 PTA

A. M. Roso Sen>al
Av Orossone~. 3
08001 Borcelono
Tel. 934 817 373
f.mo il: rsensot@pongoo .org

Aquest !libre és un recull de les experiencies
que es van presentar o les 111 Jornodes d e
reflex ió sobre l'en sen yame nt de les Cie ncies
Socials a I'Associoció de Mestres Roso Sensat.
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Cartellera

JORNADES
Tret7--enes J ornad cs d 'educació per la pau
djes 17 i 18 d e novcmbre d e 1999
Uoc Aula Magnn de la Di\ i;.ió de Ciencie~ de

VI J orna des d e reflexió del gru p de
treba ll <<P~ r una educació no sexista»
de I'A. l. Rosa Sensa t
«El conte de tradició ora l: sim bología
i altres reflexionS>>
Queden con.firmades les dade.~:
dies 19 i 20 d e novemhre d e 1999

11!/'ormació i i11scripcíons: ahans del 12
de novem bre
A'~ociació de Mestrcs Rosa Scn,at
A\. de les Drassanes. 3 • 0800 1 Barcelona
Tel.: 93-l 817 373 • Fax: 933 017 550
E-mail: l"ensat@pangea.org

I"Educació de la UB. Edifici del Temre. Campu'
de la Vall d' Hebron
Organit:a: Scmin:1ri Perrnanent d'Educador~/c~
per la Pau (SPEP) de la Facultat de Formaciú del
Professorat de la UB.
lnfomwció i in.rcri¡)('io11s: SPEP (coord. ( arme
Romia)
Migdia 121 J. Passcig de la Val! d. Hcbron. 17 1
08035 Barcelona
Tel.: 93 403 50 98 • Fax: 93 -l03 51 21
http://\\ \\'\\ .ul'l.C\/di\ 5/~er\'eis.spep

CONGRESSOS

J

JV Congrés de Mes tres i Pedagogs a ls
Hospitals
dies 18, 19 i 20 de ma ig del 2000

V Co ng reso Esta tal sobre Infa ncia Maltratada

dies 25. 26 i 27 de novcm bt·e de 1999

Lloc: Barcelona

Uoc: Palau de Congresso' de Valencia

O':f/anit~a:

ln{armació: Juan Lloren~. 5. :!3a
46008 Valencia
Tel. : 96 385 35 25 • Fax: 96 384 19 37
E-mail: civa@mx3.redestb.er,

ACPEA H

CA~s.

Catalana de

Profe~~ionals de I'Educació en 1' Ambit

1

Ho)>pitalari)
St. Antoni M. Claret. 167 (pa\'elló Sw.
Yicti:>ria) • 08025 Barcelona
Tel. : 93 29 1 93 85

L-------------------------~
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Cortellero

CONGRÉS
FÓRUM
1 Congrés 1nternacional
<<Liengua, socictat, ensenyamcnt»
Alacant, dies 8, 9 i 10 de novembre del 2000

Les persom:' in tcrcs~ades a presentar una
comunicació. hauran de tramctrc'n un re~um
abans del 2 de m aig de J'any 2000.
li!fomwc io i

inscripcion~:

Secretaria del
Congn!s. l n~ titut lnte runivcrsitari de Fi lología
Valenciana. Univcrsitat el' Alacanl.
Ap. con-.~u~ 99 • 03080 Alacant
Tel.: 965 90 93 29 • Fax: 965 90 93 17
E-mail: LSE @)ua.c~ • http//:ww\\ .uv.cl>/-iifv

Festival Internacional d e Tclt'visió
de Ba r celona
Forum l\lundial de la TciC\ isicí
Infantil

Obsenoatori europeu de la rele••isió infantil
dies 8-13 de nowmb•·e d e 1999
Lloc:

A~soc:iació

de

Mc\lrc~

Rosa Sc n:,at

/n fi>mtuciú. Aragó. 290-29::!, 5i' B

08007 Barcelona
Tel.: 93 48!) 19 14 • Fax : 91 488 20 86

E-mail: lith@maxmicro.nct
http://wW\\ .maxmicro.net/litb

PREMIS
lV P remi de contes curts «Comte Kurt» 1999
Le~ namtc:ion~

i han d'anar

han de ~er original,, ini'd ite~ i escritt:!> en cata!a
a lectors ent re cls 6 i ds 9 anys.

d~stinadcs

Tenuini de presewació: lA:s obres s'hauran de presentar
abans del dia 31 d e desembrc d e 1999 a:

La Galera. S. A. Editorial
Diputaci6. 250 • OR007 Barcelona

JI Premi Ah ril de narratha pcr a jo\'eS 2000

lnforll/acio: La Gakra. S. A. Editorial
Diputació. 250 • 08007 Barcelona
Tel.: 93 4 12 00 30
www.enciclopcdia-catalana.cunr
!agalera (<t' gn:c.com

PoJran participar-hi escriptor'> i escriptores
de qualsevol nacionalirat. amb obres originals. incd i tc~ i dcs tinade~ a lectors entre els
12 i 16 any ...
Tcrmini clt· pre.rt'lltació: aba ns del 1() de
gencr de l 2000
!nfonnaáo: La Galera, S. A. Editorial

Diputació. 250 • 08007 Barw lona
Tel.: 93 4 12 00 JO

www.enciclopcdia-catalana.t·om
lagalcra (a> grec .corn

NOVETAT

Avaluar per construir
Eines de diagnosi i d 'intervenció
en la situació sociolingüística
de l'escola

\\~\

M. Dolors Areny i Cirilo
Eumo Editorial 1 Associació de Mestres
Rosa Sensat
Col·lecció "Documents", 30
208 Póg. PVP: 1.975 PTA

Avaluar pe r construir pretén promoure la participació deis
equips docents en una avaluació interna de la situació sociolingüística de l'escola i en l'elaboració d'un projecte per mi llorar el
procés de catalanització de la institució escolar. Després d'unes
breus reflexions sobre la situació de la !lengua cata la na a
Catalunya i deis raonaments bósics que han servit per dissenyar
aquesta proposta, es presenten els instruments que han de
servir pera diagnosticar la situació de l'escola i intervenir per
canviar la realitat escolar.
Elllibre, que va obten ir el premi Baldiri Reixac 1997-98 als mestres
i als p rofessors, és fruit d el treball que, durant uns quants anys,
!'auto ra ha fet amb equ ips docents de diverses escales, i ha de
permetre que els ensenyants se sentin motivats per descob rir noves
possibi litats d'enriquiment personal, cultural i professional.

R
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Associació de Mestres
Rosa Se nsat

Eumo :u:
Editorial

Av. de les Drassanes, 3 • 08001 Barcelona
Tel. : 934 8 17 373 • Fax: 933 0 17 550
E-ma il : rsensot@pongco.org
http:// www.pongea .org/rsensot

2Q

Has vist aquest [fi6re de (jraó ?
• Aprendre i ensenyar a 1' educa ció infantil
Eulalia Bassedas, TeresaHuguet, Isabel Solé
Aprendre i ensenyar a l'educació
infantil aborda des d'una perspectiva constructivista el procés d'en senyament-a prenentatge d'aquesta
etapa educativa que abasta des
deis primers mesas de vida fins als
sis anys. Les autores posen de
relleu les continuüats i també les
especifitats i peculiaritats 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'ensenyament i l'aprenentatge, el
currículum de l'etapa, l'organització i la planificació, la concreció a
la practica educativa, l'avaluació,
el trebal l en equip deis mestres i els
processos d'elaboració de projectes
compartits, les relacions entre el
context familia r i !'escolar...
389 pagines PVP: 3.995 PTA
En conjunt, l'obra pretén aportar idees i orientacions útils per
analitzar i mi llorar el treba ll docent a partir del dialeg entre la practica quotidiana i els
referents teorics.

- C/ Francesc T,arrega, 32-34
QZIO
08027-Barcelona
~

Si voleu fer una comanda o rebre informació,
truqueu al Tel. (93) 408 04 64
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1
INSCRIU-TE:
Envía aquesta butlleta o truca
al tel. (93) 237 07 01
E-maíl: rsensat @pangea.org
Atencíó ininterrompuda de 10 a 20 h

Butlleta de subscripció
PERSPECTIVA
1
E S C .9 LAR
1

1

1
1

Cognoms

1

Adre<;a

Butlleta de domici liació bancaria
No m

Cognoms

Cognoms i nom del titular (en casque sigui un altre que el de la subscripc16)

Nom

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

Adre<;a de l'agencia

DADES PROFESSIONALS:
• Estudis: _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ ____

Poblacíó

• Ambit professlon al : - - - - - -- - -- - - - - -- - - -Des de quin any treballas a l'ensenyament? ___ Carrec_ _ _ __ __

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [[]

Entitat

O

Privat

O

Concertat

O

Et subscrius a Perspectiva escolar pera l'any 1998 (10 números)
Preu soci/a: 6.100 PTA. Preu no soci/a: 6.780 PTA
Preu ex.: 750 PTA (IVA inclós)
Pagament:

1

1

Sane o caixa

NIF

Públ1c

1

1

Provincia

Població

1

1

Tel.

CP

Centre:

1

Per xec nominatiu a favor de I'A. M. Rosa Sensat
O
adjunt a la butll eta
O
Per domiciliació bancári a

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

Provincia
Ofici na

OC

Compte/llibreta

1,--,1...-,lr--llr--llr--llr--llr--llr--11,_..,1,.. . . .,1

Senyors: els agrairé que amb carrec al meu compte/ llibreta atenguin el
rebut que anyalment els presentara I' Assoc iació de Mestre s Rosa
Sensat per al pagament de la meva subscripció a la revista Perspectiva escolar.

Signatura del titular

-- - -- ----------------J

r------ ------- ------- ------- ------- - ----- --- -,
1

1
1
1
1
1

1

1

RESPOSTA
COMERCIAL
Autorització 12.225
B.O. C. Núm. 20 del 5-3-93

---

NO

TARGETA POSTAL

NECESSITA
SEGELLS
Franqueig
a destinació

Associació de Mestres
Rosa Sensat
Apartat de Correus 486 F.O.
08080 Barcelona

1

L---------------- - ----------- --- -------- --- --~

Si el servei que li pres.e ntem
#

•

#

s exan11nes•••

...es mereixeria

un@

SERVE/ EXCLUSIU PROFESSORS
Uno oferta única de Banesto que ofereix ols professors les
solucions idonies o lotes les seves necessitots de finon~oment, estolvi i previsió,
i que té en compte fins o l'últim detall per focilitor-li al móxim el dio o dio.
Sol-liciti informació a qualsevol oficina Banesto.

Truqui'ns ol

902 30 7 J 30 i li direm quino és l'oficino més propero
o coso sevo. L'otendrem omb molt de gust.

http : //www. b a n esto . es

~Banesw

