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Crims contra la infancia 

En aquestes darreres setmanes, els mitjans de comunicació han tingut, malhauradament, més 
d'una oportunitat de posar al nostre abast imatges colpidores de rostres amb expressions 
extremes de dolor i de desesperació; imatges de mans crispades, de punys tancats. 

Si la mort accidental d'un infant estripa prou el cor deis qui l'estimen, el crim premeditat 
contra la infancia, amb l'objectiu de fer tot el mal que sigui possible, deu ser una de les 
aberracions més gran s en que poden caure alguns deis individus de la nostra especie, especie 
d'homínids a la qual afegim, paradoxalment, el qualificatiu de sapiens. 

Cap situació d'injustícia, de desigualtat, d'opressió, no pot justificar ni un deis crims 
d'aquesta índole. Aquesta violencia, ben lluny d'engendrar histories d 'alliberament tal i com 
hom fanaticament pretén, no fa cap altra cosa que perpetuar el cicle de ressorgiment de tota 
mena d'odis i malvestats. 

«L' expressió maxima del totalitarisme és l'assassinat deis infants, i el seu rostre és el 
d'Herodes», diu Hannah Arendt en l'obra La condició humana. Alguns deis seus textos i 
d 'altres de filosofs de l' educació que ens són més propers i que s' inspiren o aprofundeixen en 
el pensament d'aquesta filosofa alemanya, jueva, s'escarrassen a mostrar-nos fins a horitzons 
insospitats el sentit del naixement, el sentít de la infancia, el sentit de l'inici biologic i biografic, 
que ningú no té cap mena de dret a esquarterar. 

L'etímologia del mot infant ens porta a aquell qui encara no ha pres la paraula, paraula 
que sera el fruit d'una mirada nova; que sera una nova manera de dir el món, de crear un món 
nou. Cada naixement, cada procés d' inici, cada infant que s 'inicia a prendre la paraula, fa 
possible I'esperanya, fa possible seguir creient en l'ésser huma. EIs crims contra la infancia 
són crims contra l'esperanya, contra la humanitat. Davant d 'aquest horror, «fins i tot la mort, 
inscrita en el centre de tota existencia, resta en silenci». 

Les notícies mediatiques tenen en els nostres dies un caracter tan efimer i són tantes les 
imatges reals o virtuals que se'ns exposen, sobretot de catastrofes i desgavells, que hem 
arribat col'lectivament al que algú anomena banalització del mal, banalització de I'horror. Fa 
uns anys, Amnistía Internacional aconseguia treure del mercat un videojoc on podies assajar 
una matanya d' infants. Les imatges d'Ossetia del Nord, de l' Iraq, o d'alla on sigui, potser són 
d'un altre videojoc. 

El nostre ofici d' educadors esta especialment vinculat a I'acte de donar la paraula, a l' acte 
de creure en tots i en cadascun deis infants, a I' acte de dir, de crear un món nou. Davant de 
I'horror deis crims contra la infancia, la veu humil de I'escola no pot fer altra cosa que seguir 
deixant la pell a conreuar I 'esperanr;a. 

I restar en silenci. 
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Per superar el tractarm:mt discriminatori i assolir la igualtat 
de generes, no n 'hi ha prou amb la coeducació; s 'ha d'acon
seguir una efiákia més gran en l'acció educativa i tenir en 
compte, entre altres qüestions, els continguts del currículum, els 
!libres de text i la formació i capacitació del professorat. 

El masclisme i les seves repercussions 
en I'educació 

Antonio 
Ernesto 
Gómez 
Rodríguez 
Universidad de 
Málaga 

EIs darrers anys, és· rar el dia que la societat espanyola no veu 
esbalai"da com augmenta el nombre de dones maltractades pels seus 
companys. Aquest maltractament constitueix una forma de violencia 
domestica que, tot i que massa vegades acaba sent notícia tragica 
perque conclou amb la. mort de la dona, en la majoria de les ocasions 
comporta una serie. de danys greus no solament físics, sinó també 
psicologics i no només per a les víctimes més directes, sinó també per 
als fills d'aquestes parelles. 

Sense que serveixi de consol, aquesta alarmant situació no és 
exclusiva del nostre país. Les estadístiques indiquen que cada día, en 
l'ambit de la Unió Europea, quasi dues dones moren a conseqüencia de 
la brutalitat sexista en el cercle familiar. l Aquesta problematica s'ha 
tractat d'abordar des de distintes perspectives: policial, jurídica, 
assistencial, penal, etc., pero, aixo no obstant, des de nombro sos 
col-lectius i grups feministes que treballen en l'ajuda a les dones 
víctimes de la violencia de genere s 'ha denunciat la insuficiencia de les 
mesures adoptades. 

l. Informe: Mettre fin a la violence contre les femmes, un combat pour aujourd'hui. 
Londres: Amnesty Intemational, 2004. 



En el cas espanyol, després de l'arribada al govem, el Partit So
cialista ha forrnulat un nou projecte de Llei Integral contra la Violencia 
de Genere que entre les nombroses actuacions a desplegar planteja 
introduir l'educació per a la igualtat entre els homes i les dones en el 
currículum escolar. 1 és precisament en aquest punt on ens aturarem 
i analitzarem com és possible desplegar, des de l'ambit educatiu, 
actuacions que contribueixin a posar fi a aquesta lacra social. 

És evident que la violencia domestica contra les dones constitueix un 
problema social greu derivat de la dominació ancestral que l'home 
exerceix sobre la dona i que presenta profundes i diversificades arrels 
socials i culturals. És, sense cap mena de dubte, un problema clarament 
emmarcable en l' ambit de la violencia de genere. En l' actualitat, en que 
les relacions entre els dos sexes passen per moments de nova definició, 
són nombrosos els estudis que coincideixen a afirmar que les dones 
estan assumint uns nous comportaments que agafen «desprevinguts» 
molts deis seus companys, en especial un sector d'homes que reaccio
nen amb comportaments violents extremadament «masclistes» i que no 
admeten la menor modificació en els papers tradicionalment assignats 
a cada membre de la parella. Dns homes que s'han quedat fora de la 
realitat, inadaptats, i que no troben un lloc en el món. 

1. El punt de partida 

A Espanya, fins ben entrats els anys vuitanta, hi havia una serie de 
temes i qüestions socials als quals a penes es prestava atenció en el 
camp educatiu; una d'aquestes qüestions va ser el desigual tractament 
que s'hi donava a les problematiques de genere. Fins que no es procedí 
el 1990 a l'aplicació de la LOGSE, les desigualtats de genere havien 
quedat al marge del currículum escolar, potser pel fet que se 
sobreentenia que aquestes qüestions pertanyien a l'ambit exclusi
vament privat i que, per tant, no afectaven la forrnació deIs ciutadans 
i quedaven fora de l' educació formal. 

Pero una mirada critica al panorama educatiu ens mostra que va ser 
precisament l'aplicació de la LGE el 1970, i posteriorrnent de la 
LOGSE, el que permeté superar un tractament profundament 
discriminatori respecte de les desigualtats de genere. En l'escola 
anterior a aquestes Beis, els nens i les nenes havien tingut forrnacions 
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distintes que responien a les diferents funcions que concepcions 
profundament reacciom'rries atribuYen a cada un deIs sexes. 

Fou gnlcies a la feina deIs coHectius feministes que sortí a la 
superficie la profunda desigualtat latent no solament en el currículum 
escolar, sinó també en les estructures relacionades ambels processos 
d'ensenyament i aprenentatge que tenen lloc en els espais i en les 
relacions escolars. Des deIs nous Institutos de la Mujer creats en la 
primera meitat deIs vuitanta, s'impulsaren algunes investigacions que 
han contribuYt a documentar-nos sobre l'estat de la situació. 

Precisament quan semblava que s'havien establert les bases per a 
emprendre la correcció de les desigualtats de genere en l'a.mbit 
educatiu, un informe emes fa poc pel Centro de Estudios Reina Sofia 
para el Estudio de la Violencia2 ha vingut a posar el dit a la nafra en 
dues qüestions claus relacionades amb la violencia de genere i que ja 
havien estat destacades en informes similars de can\cter internacional. 
La primera és que tant l'edat de les víctimes com la deIs agressors esta 
baixant de manera alarmant; la segona és que la violencia de genere 
es produeix en tots els ambients i ambits socials i no és una actitud 
exclusiva deIs estrats marginals, ni tampoc més abundant en ambits 
cultural s deficitaris. 

La realitat d'aquestes dades contribueix a desmuntar alguns deIs 
mites més persistents sobre el masclisme, perque estem parlant 
precisament d'aixo, de masclisme considerat en la seva forma més 
primitiva i alienant. Una característica que apareix en totes les societats 
del nostre entorn i que ha de ser corregida des de totes les perspectives 
possibles, sense excloure -és clar- l'educativa. 

2. Les repercussions en I'educació 

La creixent atenció prestada als problemes derivats del masclisme, 
aquesta actitud de prepotencia de 1 'home envers la dona que es 
manifesta mitjan<;ant actes fisics o verbals i a través deIs quals es 
manifesta, de manera vulgar i poc apropiada, el sexisme subjacent en 

2. Centro de Estudios Reina Sofia para el Estudio de la Violencia. Boletín núm. 1, 
julio 2004. 



l'estructura social, ha provocat l'augment 
de ¡' interes per les condicions derivades de 
l'ambient en que els homes i les dones se 
socialitzen. 

Tot ¡que hem d'admetre que la televisió, 
el cine i la publicitat - amb l'enorme poder 
de difusió que ten en- continuen exaltant la 
figura del «mascle» i representen un rival 
poderós per a l'educació, no hi ha dubte que 
l'educació constitueix una pes;a fonamen
tal en la formació d'una nova cultura de 
can'tcter no masclista, una cultura les bases 
de la qual caldria comens;ar a establir i apli
car al més aviat possible des deIs primers 
cursos escolars, amb l'objectiu de con
trarestar les idees, les imatges i les nor
mes processades. 

1 és que des deis sectors educatius més 
conservadors s'havia arribat a pensar, pot
ser de manera una mica ingenua, que posant 
en relleu algunes de les desigualtats derivades de les diferencies de 
genere en el sistema educatiu i potenciar l'escola mixta, n'hi havia 
d'haver prou per aconseguir la superació de les desigualtats. Pero amb 
el pas del temps, s 'ha comprovat que no solament no ha anat així, sinó 
que no s'ha assolit l'objectiu que es perseguia d'aconseguir amb la 
coeducació, perque encara que els nens i les nenes s'eduquin en els 
mateixos centres escolars, és ciar que la identitat de les nenes ha 
quedat diluIda en una cultura escolar essencialment masculina.3 

Així, dones, l' experiencia deis darrers anys aconsella que per 
aconseguir la major eficacia en l' acció educativa cal tenir en con
sideració moltes qüestions, entre les quals s'han de destacar algunes 
com ara el contingut del currículum escolar, el grau d'aplicabilitat que 
tindria aquesta nova materia, els llibres de text i, molt especialment, 

3. S UB IRATS MARTORl, M. «Conquistar la igualdad: la coeducación hoy». Revista 
Iberoamericana de Educación, núm. 6, 1994. Género y Educación. 

5 
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la formació i capacitació del professorat encarregat de la seva apli
cació . 

• Quan s'analitza l'evolució experimentada en el temps pel 
coneixement inclos en el currículum escolar, es comprova que aquest 
currículum, amb la finalitat de contribuir a resoldre alguns deIs 
problemes presentats a la societat en un moment o altre, no ha estat 
tan inamovible com a vegades es diu, ja que ha anat variant amb la 
inclusió d'una amplia gamma de coneixements i tematiques, alhora que 
ha anat desprenent-se d'altres a mesura que quedaven obsoletes. 
L' augment del temps destinat a determinades assignatures -en alguns 
casos ja classiques com les llengües modemes-, la desaparició d'altres 
com l'agricultura o les llengües classiques, o l'aparició de noves com 
la informatica, l'educació vial o l'ecologia aixÍ ho demostra. 

Des d'aquesta perspectiva, si admetem la concepció d'instrument 
social del currículum, és logic que també hagim de mostrar-nos 
partidaris de la introducció de nous continguts que contribueixin a 
contrarestar i combatre els arquetips masclistes als quals estan 
exposats els homes i les dones des del naixement en el si de la famÍ
lia i que tant influeixen en la configuració deIs seus comportaments 
sexistes presents i futurs. 

Aixo no obstant, un cop admesa la presencia d'aquests nous 
continguts, sorgeix una nova qüestió relacionada amb la forma especí
fica com aquests continguts s'han d'estructurar en el currículum, ja 
sigui sota la forma d'una as signatura específica, o bé com una materia 
transversal que s' abordaria des de diverses assignatures i, per tant, per 
un ampli coHectiu del professorat. Aquesta qüestió és una mica més 
que anecdotica, perque segons com es resolgui l'estructura curricu
lar implicara accentuar en mesura més gran o més petita els nivells de 
coordinació entre l'equip docent. Encara que des d'alguns sectors 
de la comunitat educativa s'advoca per la configuració d'una as
signatura de caracter obligatori, cal una analisi assossegada que 
permeti decidir la manera més adequada del seu tractament curricular. 

• Resulta imprescindible tenir ben present el paper que té elllibre 
de text en tot tipus d'aprenentatge escolar. En el camp específic que 
ens ocupa, aixo s 'hauria de traduir en una actuació intensiva amb les 
editorial s, perque són les autentiques generadores deIs continguts 



curriculars a través deIs seus llibres de text. Caldra recordar-los, amb 
la consegüent normativa, la gran responsabilitat que tenen en el 
manteniment de les desigualtats sexistes. 1 és que tot i que els últims 
anys la majoria de les editorials han procedit -en compliment de la 
legislació establerta- a un rentat de la seva imatge i han eliminat 
imatges i textos denigrants per a les dones i vigilant la presencia 
d'aspectes discriminatoris c1arament sexistes, encara és molta la feina 
que els queda per fer. 

Una altra qüestió que s'ha de considerar respecte als llibres de text 
és que les desigualtats de genere es reprodueixen i transmeten no 
solament d'acord amb el coneixement explícit; hem de ser conscients 
que també es reprodueixen mitjanc;ant allo que no s'explicita, és a dir, 
a través d'allo que s'oculta. Aixo significa que s'hauran d'establir els 
mitjans i procediments adequats perque en els llibres s 'inc1oguin temes 
relacionats amb la vida de les dones, i no solament amb la vida 
quotidiana, tal com passa actualment, sinó també amb aquells que mai 
no apareixen en els llibres de text i que aHudeixen als aspectes menys 
difosos per la cultura androcentrista dominant. 

Com se subratlla en recents treballs que revisen el sexisme en els 
llibres de text,4 aquests llibres ofereixen una visió limitada, estereo
tipada i inadequada de la societat i no constitueixen el recurs més 
adequat perque els nois i les noies construeixin un futur igualitari, una 
qüestió que no és solament de legalitat, sinó de justícia. 

• Des de nombro ses instancies s'insisteix que si hi ha una qüestió 
c1au en la configuració d'aquesta nova cultura, aquesta qüestió és la 
que afecta el professorat encarregat de la seva formació, pero perque 
la seva intervenció educativa sigui fructífera, caldra dotar-lo d'una 
capacitació adequada i d'una conscienciació sobre el paper que han de 
representar. 

Desafortunadament, avui hem d'afirmar que cap deIs Centros de 
Formació Inicial del Profesorat no ha prestat suficient atenció a 
aquest assumpte en els seus plans d'estudis. Fins ara, la majoria del 

4. BLANCO GARCÍA, N. El sexismo en los materiales educativos de la ESO. Sevilla: 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2000. BLANCO GARCÍA, N. (Coord.). Análisis de 
valores cívicos en textos de 4° de primaria. Informe de Investigación, 2003. 

7 
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professorat d'infantil i primaria no ha cursat durant la seva formació 
assignatures relacionades amb les desigualtats de genere, si no és 
d'una manera molt esporadica i totalment voluntarista, perque no s'ha 
previst com a materia troncal en el currículum. Aquesta situació és més 
greu pel que respecta al professorat d'ensenyament secundari, una 
etapa educativa que per la logica de l'edat i de les característiques de 
l' adolescencia de l' alumnat, permetria un nivell d' intervenció educativa 
molt més intens i eficas;; en la formació del professorat d'aquesta etapa 
no hi ha la més petita referencia a qüestions d'aquesta naturalesa. 

D'acord amb aixo, una de les actuacions més urgents passa per la 
revisió del currículum, amb la introducció de les assignatures que 
contribueixin a actualitzar la funció docent i la dotació del professorat 
amb els recursos professionals necessaris per a l'exercici de la seva 
professió. De manera simultania, es fa imprescindible la planificació 
d'activitats de formació permanent que permetin al professorat en 
actiu emprendre la realització d'aquestes noves tasques. 



Partint d'uns relats reals d'alumnes que posen de manifest 
alguns problemes sobre la diferencia de genere que hi ha avui 
entre els jo ves, l'autora reflexiona sobre la contribució de l'es
cola en aquest tema 

Que podem fer a I'escola davant 
de la violencia de genere? 

L 'Esther entra al departament, on la pila d'exercicis per corre- Dolors 
gir que finc sobre la taula impedeix que m 'adoni que és ella fins Freixenet i Mas 
que la tinc ben bé al damunt. «Dolors -em diu- hauras de trucar 
a casa, no em deixen venir al teatre, la meva mare encara, pero 
el meu pare diu que de cap manera. Diu que no hi he d'anar afer 
res a la ni!, encara que els profes ens acompanyeu després a casa, 

menys per veure obres d'aquesta mena.» 

El pare de l'Esther no la va deixar venir al teatre, malgrat la meya 
trucada com a tutora, que l'activitat estava organitzada per l'institut i 
els alumnes anaven acompanyats per professorat del centre. «L' obra 
d'aquesta mena» es referia a l'obra Homes de la Companyia T de 
Teatre i amb aquesta expressió volia manifestar que aquesta obra 
podia afavorir actituds impertinents envers els homes per part de les 
dones i, per tant, no era un bon exemple per a la seva filla. 

Quan al4t B tothomja seu al seu lloc, la Tamara entra una mica tard 
a la c1asse de les 9 amb els ulls vermells com unes taronges. No poden 
amagar que han vessat moltes llagrimes. Mentre es dirigeix a la seva 
taula, es fa un silenci espes i totes les mirades se li adrecen. La c1asse 
transcorre amb normalitat, pero la meya mirada esta posse'ida per una 

9 
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mena de magnetisme cap a la Tamara. M'ho faig venir bé i amb 
l'excusa que li he de donar un dossier me l'emporto al departament. 
No li costa gaire deixar-se anar: 

«És que ah ir, Dolors, veuras... vaig estar amb el Jose, el meu 
novio... i vam comenr;ar com sempre ... jugant, donant-nos "pi
nyos" de broma ... de broma eh!, pero de mica en mica no sé que 
va passar, pero es va enfadar de debo perque m 'hi tornava i em 
va fer molt de mal.» 

S' entre gira, pero dubta i toma a mirar cap endavant com volent 
esmenar un error, jo la convido a acabar de fer l'acció iniciada. 

«Mira -m 'ensenya l'esquena amb uns blaus considerables-o 
No sé, sempre ho feiem de donar-nos "pinyos ", de broma ... pero 
ahir em va fer mal.» 

La tutora de Ir A, la Clara, ens anuncia que avui a l'equip docent 
vol parlar d'en Jonatan. Es fa un silenci mig d'estranyesa, mig de 
curiositat, perque justament el Jonatan és el típic nen que mai no és 
motiu de conflicte i que més aviat passa desapercebut a causa de la 
seva discreció. 

Avui ha vingut la tieta del Jonatan i m 'ha explicat que fa un mes que 
viu amb ella. La seva mare se n 'ha anat, perque no podia suportar 
més les pallisses del seu marit i perque 1 'ha amenar;ada de mort. Ja 
feia temps que durava la cosa, pero d'enr;a que ella va iniciar el 
procés de divorci la situació va empitjorar molt. El Jonatan ha patit 
durant anys els maltractaments cap a la mare i el! mateix també n 'ha 
estat víctima. Diu que ara sembla que esta més tranquil, pero ella esta 
molt preocupada perque mai no diu res, no vol sortir amb ningú i, 
sovint, es desperta sobresaltat a la nito 

Aquests relats extrets de la més rigorosa realitat segurament són 
reconeguts per molts professors i professores que s 'han trobat amb 
situacions semblants al seu institut. No ens n'hem d'estranyar perque, 
si l'escola és un reflex de la societat en que vivim, és logic que hi 
penetrin i s'hi manifestin els problemes que s'hi produeixen. r, 
malauradament, tots convindrem que un deIs problemes més greus i 
dolorosos que té avui la nostra societat és l'anomenada violencia de 



genere o violencia contra les dones que té Uoc, fonamentalment, en 
1 'ambit domestic i en totes les classes socials i tots els niveUs culturals. 

Massa vegades s 'han volgut resoldre els diversos problemes que 
té plantejats la societat a base d'introduir a l'escola materies 
d'ensenyament que aborden les diferents tematiques. Així, per 
exemple, l'escola ha de resoldre el problema deis embarassos 
adolescents impartint educació sexual; el problema deis accidents a la 
carretera, fent educació viaria; contrarestar la malevola publicitat 
comercial dirigida als joves, fent educació per al consum i ... , 
evidentment, s'han alc;at algunes veus que, davant la xacra que repre
senta la violencia de genere, també han demanat introduir una 
as signatura que s'ocupi d'aquesta qüestió. 

Tot i ser absolutament contraria a aquesta mena de subterfugis i que 
es derivi cap al' escola aUo que és responsabilitat de tota la societat 
-famílies, mitjans de comunicació, institucions dedicades alUeure ju
venil, serveis socials, etc.-, també és veritat que l'escola hi ha de 
contribuir i no pot eludir la seva part de responsabilitat, sobretot si 
entenem l'educació com una eina transformadora de la realitat, com a 
motor de canvi social i compensadora de les desigualtats social s, entre 
les quals es troba la desigualtat per raó de sexe. 

Per tant, dones, davant la gravetat d'aquest problema, ens hem de 
qüestionar que ha de fer l'escola en aquestes situacions com les 
plantejades al comenc;ament de l'article. Quines actuacions escauen a 
l'equip de professors i professores? Quines postures hem d'adoptar 
individualment cada mestre/a? 

Que ha de fer I'escola? 

En primer lloc, és important que tinguem clar, col·lectivament, que 
els tres casos plantejats són la manifestació, evidentment en grau 
diferent, d'unes actituds sexistes, és a dir, discriminatories per raó de 
genere, que predominen a la nostra societat i en les quals s'imposa una 
clara superioritat del sexe masculí sobre el femení. És més, revelen el 
predomini d'uns valors que estan molt arrelats a la mateixa estructura 
de la societat, una societat que vincula a la masculinitat conceptes com 
la violencia, el domini i el control. 

11 
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El següent paragraf de l' editorial de la revista Senderi1 és molt 
il·lustratiu del que volem dir: «En el món occidental, el model d'home 
blanc, jove, ric i poderós és l'arquetip que universalitza el concepte 
d'ésser huma. Per aixo, parlar de genere no és parlar solament de 
dones, sinó de les relacions de desigualtat i jerarquització que els 
homes imposen a les dones en funció d'un conjunt de normes cultural s 
establertes. Així, els referents de genere encara ara determinen un 
camí subaltem per a les dones i encotillen profundament e1s homes, 
als quals se'ls ofereix la fantasia del poder a canvi de mutilar-los 
emocionalment. Potser si volem transformar les actuals relacions de 
poder en relacions d'intercanvi el primer que cal admetre és que el 
poder s' estructura inicialment a partir de factors de genere i la 
dominació masculina determina la forma d'agrupar-se, d'establir uns 
costums, de desenvolupar uns o altres papers, d'utilitzar i distribuir el 
temps i l'espai, de resoldre els conflictes, de viure, en definitiva.» 

L'intent de contestar o canviar aquests parametres és eLque provoca 
la violencia contra les dones. Ana Ma Pérez del Camp02 ho explica 
molt bé i diu en aquest sentit: 

«No es tracta, només, que la violencia contra les dones s'hagi fet 
més visible, és que hi ha més violencia. 1 la causa esta en el fet que 
la dona ha ocupat en els darrers anys el lloc que historicament li 
corresponia i que li havia estat vedat durant segles: el món del tre
ball i el coneixement. Aquest pas decisiu, que la dona ha fet amb l'a
jut de les lleis i l'esfon;: comú, desperta reticencies en molts homes 
que es neguen a abandonar el seu paper dominador i que l'exercei
xen violentament si la dona s'atreveix a qüestionar-Io.» 

En conseqüencia, en l'ambit educatiu s'ha d'exercir una acclO 
preventiva que contribueixi a eradicar aquestes actituds sexistes tan 
arrelades a la societat i formar les noves generacions en uns valors de 
respecte a la dignitat de les dones i a la igualtat entre els homes i les 
dones, tot fent emergir una nova visió sobre el procés de construcció 
deIs generes i proporcionar algunes estrategies per desmuntar la idea 
que hi ha valors masculins i valors femenins innats. En definitiva, 

1. Senderi. Educació en valors. Editorial. «Parlem de genere», dins: Butlletí núm. 12, 
julio12002, Barcelona. 
2. Citat a Suñer, Maite. Maltratadas. Barcelona: Plaza Janés, 2002. 



treballar en la perspectiva de la coedu
cació i la igualtat d'oportunitats. 

Partir de la coeducació, implica una 
profunda reflexió sobre l'estructura de 
l ' ensenyament: l ' organització deIs cen
tres, les relacions de comunicació, els 
continguts i els materials curriculars ... 
És a dir, sobre el conjunt d'activitats que 
constitueixen la vida d'un centre. Per 
tant, haurem de plantejar-nos qüestions 
com les següents: Si tots els nens i ne
nes, totes les noies i tots els nois ne
cessiten referents positius per fer un bon 
desenvolupament maduratiu, on troben 
aquests referents positius? Tenen les 
mateixes oportunitats de trobar aquests 
referents positius les nenes que els nens, 
els nois que les noies? Que és el que 
ensenyem i que és el que creiem que es
tem ensenyant? En els diferents ambits 
de l'educació, el genere i les relacions de 
genere han estat durant molt de temps 
(ho són encara) considerades de molt 
poca importancia. EIs projectes educatius institucionals (PEC; PCC; 
RRI) poden dir que les finalitats són compartides per tots els seus 
membres, pero una cosa són les aparences i una altra la realitat. Cal 
furgar ben a fons per trobar el que realment passa i aixo no és gens 
fkil, perque requereix reflexionar sobre les nostres conviccions més 
profundes i, sobretot, sobre les nostres practiques, actituds i com
portaments quotidians. 

En aquesta línia podrem establir alguns principis general s que és 
convenient assumir com a línia pedagogica del centre; cal potenciar 
estrategies per tal d'anar ajudant a construir conceptes sustentats so
bre valors que indueixin a potenciar la dignitat humana com una ma
nera de capgirar l'actual sistema de valors que s' adjudiquen a un o al
tre genere. En segon lloc, cal fomentar dinamiques interrelacionals per 
tal d'ajudar a prevenir la violencia; legitimar l'educació sentimental i 
emocional com un deis instruments facilitadors del canvi de relacions 
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on tothom surti guanyant. Finalment, cal reconeixer l'autoritatfeme
nina com a font de saviesa que permeti introduir canvis en la cultura 
de les organitzacions per tal de substituir el poder per l'autoritat. 

Que hem de fer.l'equip de professors? 

La línia pedagogicadel centre ha de concretar-se a través de l'ac
ció educativa de l'equip de mestres i en aquest sentit tant des deIs 
departaments com des deIs equips docents cal programar diverses 
estrategies d'intervenció per precisar la manera de treballar alguns deIs 
principis generals esmentats suara. Hem de tenir en compte, pero, que 
aquestes activitats han d'estar lligades al currículum escolar, han de 
constituir situacions vives, reals, que parteixin de 1 'experiencia directa 
de l'alumnat. EIs valors s'aprenen d'allo que és normal per a l'alumnat, 
del dia a dia, i no de classes amades i allunyades de context social. 

Sense ::mim de ser exhaustius, perque seria impossible esmentar 
totes i cada una de les diverses actuacions que es poden fer, citarem 
alguns possibles aspectes a tenir en compte. 

Des deIs departaments de totes les arees s'ha de treballar per 
impulsar una real igualtat de drets i d' oportunitats. El primer pas per 
aixo és que el professorat siguem conscients, tal i com ho verifiquen 
estudis que s'han fet,3 que de vegades no prestem la mateixa atenció 
a les alumnes que als alumnes. Sembla que el professorat es dirigeix 
més vegades al' alumnat masculí que al femení, i ho fa de manera 
diferent. Aquest aspecte té conseqüencies per a tots dos sexes, ja que 
el grup de nois continua investit del protagonisme que li atorga el 
professorat i el femeníassumeix un paper secundario És convenient, 
també, fomentar els grups mixtos procurant que tant els nois com les 
noies participin i es responsabilitzin equitativament del treball en grupo 
Cal corregir, en tot moment, qualsevol mena de discriminació, l'ús de 
llenguatge sexista i la manca de respecte entre iguals. 

3. Tomé, Amparo. «El sexisme un mal remeiable. La importancia de tenir en compte 
les relacions entre els generes als centres educatius. Programa d'educació en valors 
(IMEB)>>, dins: Senderi, núm. 12, juliol 2002, Barcelona. 



Des de cadascuna de les arees cal plantejar-se quins aspectes 
específics són susceptibles de treballar i de quina manera. Per exemple, 
des de l'area de cü~ncies socials cal destacar el paper de les dones a 
la historia de la humanitat i en els distints sabers; s 'ha de valorar 
l'experiencia de les dones tant en l'ambit públic com en el privat i fer 
que es reconegui la importancia deis treballs fets tradicionalment per 
les dones, de les tasques de cura, de producció i de reproducció, i que 
fomenti la participació deis homes en aquestes activitats. Des de l'area 
de tecnologia, disciplina tradicionalment valorada com a masculina, 
s'ha de fomentar la igualtat en tots els continguts d'aprenentatge, tant 
per als nois com per a les noies. La discriminació per raó de sexe 
continua sent «una assignatura pendent» de l' esport i l' educació física. 
EIs diferents nivells de participació entre homes i dones a totes les 
edats, la poca valoració social de la practica esportiva femenina i la 
reproducció deis rois de genere tradicionals en l'activitat física, que 
limiten en gran manera la formació integral tant de nois com de 
noies, són exponents clars de la necessitat de treballar, i molt, en 
aquest ambit. 

Des deis departaments s 'ha de fomentar, també, l' oferta de treballs 
de recerca que impliquin, entre d'altres activitats, l'estudi i el 
reconeixement del paper de la dona en tots els ambits del saber, en 
l'actualitat i en el transcurs de la historia. 

Des deis equips docents i la tutoria cal ajudar l'alumnat a triar el seu 
currÍCulum i fer-ne un seguiment individual que afavoreixi la igualtat 
d'oportunitats. Cal, també, que l'equip docent consensul un pla 
d'acció tutorial per a cada curs i nivell en el qual tingui cabuda una 
programació d'activitats encaminad es a treballar de manera sistematica 
els diversos temes relacionats amb la igualtat entre els nois i les noies, 
la construcció d'uns nous rols de genere, etc., especialment orientats 
als i a les adolescents. També és necessari dissenyar activitats per 
treballar l'orientació academica i professional tenint en compte els 
estereotips de genere. 

Quines postures hem d'adoptar individualment 
cada mestre o mestra? 

S'ha de tenir en compte que les situacions exposades a l'inici -la de 
l'Esther, la Tamara i el Jonatan- tenen relació amb aspectes molt 
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íntims de les persones i que constitueixen part de la seva privacitat. És 
per aquesta raó que no sempre és facil que els i les adolescents les 
plantegin obertament, als companys o al professorat i, encara menys, 
que s'hi pugui incidir directament des de l'escola. De tota manera, una 
de les condicions necessaúes per tal que es doni aquesta comunicació 
de manera més o menys fluida i espontania és l'exis1<:mcia d'una 
determinada actitud perpartdelprofessorat. Efectivament, calque el 
professorat estableixi amb l'alumnat una relació de confianya i 
gratificant, comprensiva i, alhora, exigent que fomenti tant 1'autoes
tima necessaria per al seu creixement com un respecte vinculant 
envers els altres. Quan aixo es dóna i l'alumnat comunica al tutor o 
tutora les seves experiencies, les seves idees, les peculiaritats de les 
seves relacions de parella, etc., és un moment privilegiat i idoni per 
poder, des d'una perspectiva molt personal, incidir-hi i ajudar a cons
truir conceptes sustentats sobre valors que indueixin a potenciar la 
dignitat humana, la igualtat entre les persones i el respecte absolut cap 
a l'altre. 

Caldria que el professorat assumíssim de manera radical que el 
nostre paper en l' educació no és basa només en el procés instructiu, 
sinó que va més enlla. Hem de contribuir a la formació integral de 
l'alumnat, per la qual cosa se l'ha de considerar en la seva globalitat 
i, per tant, tenir en compte els seus problemes, els seus sentiments, les 
seves emocions, tant quan són producte de la mateixa experiencia de 
créixer, com quan sónderivades de la seva relació amb 1'entom. 



La presidenta de 1 'Institut Catala de la Dona exposa algunes 
reflexions sobre les bases que suporten la problematica que re

presenten els models i arquetips de la masculinitat/feminitat i 

proposa intervencions preventives i estrategies formatives amb 

uns pressupósits ben interioritzats. 

Lo prevenció necessario 

La necessitat de referir que cal una tolerancia zero amb la violencia 
prové del reconeixement d'una situació general que encara avui con
sidera que aquesta tolerancia zero és un instrument valid per a la 
so lució de conflictes. El fet d' atribuir aquest valorimplícit a la violencia 
l'ha convertit en un element quasi essencial en la nostra cultura o, si 
més no, en un recurs poc sancionat. 

ParaHelament, apareix també una sistematica d'ús i d'atribucions 
per sexe que inscriu la seva encarnació en els models home/dona 
vigents encara avui en els circuits complexos deIs nostres imaginaris. 
Aquests models hegemonics condensen estrategies arquetípiques que 
prenen formes de comportament en les quals la relació entre els valors 
masculins i femenins esta pautada. 

Cal tenir en compte, doncs, que no solament hem d'intervenir sobre 
la pervivencia deIs arquetips de genere masculí i femení, sinó que es 
fa imprescindible intervenir en el contínuum que aquests arquetips 
marquen en la relació entre ells. 

EIs arquetips de masculinitat i de feminitat subratllats per una serie 
de factors formals que els diferencien des de l'inici de la vida, com són 
els colors assignats, el tipus de joc simbOlic estimulat, el conjunt 

Marta Selva 
Presidenta de 1 'Ins
titut Catalll de la 
Dona 
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d'activitats promocionades i, també, la transmissió dereferents indicats 
per diferents simbolü¡mes, .confereixen uns escenaris particulars que 
actuen sobre els .nens i les nenes quasi des del determinisme. Pero 
aquests arquetips noesmanifesten a1l1adament ni poden subsistir l'un 
sense l'altre, i tenenurigráu decomplementarietat molt més dependent 
del que sovint es té en compte en el moment de desenvolupar 
estrategies preventives. Coneixer les seves connexions ens permetra 
avanyar molt més integralment en la seva concreció, en els estadis 
primigenis i comprendre molt millor situacions propies del cicle de la 
violencia en l'edat adulta, quan es tracta d'intervenir en espais 
convivencials o familiars. Bn aquests espais és on es comencen afer 
les primeres passes de l'aprenentatge deIs models arquetípics com a 
recurs naturalitzat, on es justifica inicialment la seva aparició, i aquesta 
aparició mai no es prod,ueix per separat, sinó que en ser reproduIts p~r 
les criatures, arrenquen sovint entusülstics aplaudiments d'aprovació. 

Passa també que Úmt els models de masculinitat com els de femi
nitat són refrendats després per diferents espais comunicatius, com 
són la transmissió de coneixements, en els quals ano masculí és 
presentat com actiu, exalyat en la seva capacitat de domini i d' expan
sió i productor de valor social, mentre que la feminitat és presentada 
com un conjunt destinat a les tasques de conservació de l'especie, 
passiva i dependent, sense cap aspiració a una autonomia, que en 
realitat es va manifestant progressivament malgrat la pressió deIs 
models proposats. 

Aparentment, la masculinitat com a construcció té prevista la seva 
diversitat, i aquesta diversitat és, a més a més, sancionada favo
rablement. BIs modéls masculins són diversos i la seva legitimació 
inclou diferents situacions i comportaments intems. En canvi, la 
masculinitat perfilada com a arquetip resulta limitada i constreta pe1 que 
fa a les expectatives -per dir-ho d'una manera suau- respecte a allo 
femení. Aquestes expectatives no són alienes a l'arquetip, sinó que 
essencialment el configuren. Bntenent-se actius, els models masculins 
esperen la confirmació de la seva solvencia a partir de la facilitat amb 
que els és donada la conquesta i el domini sobre l'univers femení, el 
qual ha d'acomplir les seves funcions d'atenció i assumpció deIs 
desitjos que l'altre dipbsita en ell. Aquestjoc sostingut en el conjunt de 
la cultura hegemonica, que insisteix a promoure identificacions 
blindades a través deIs mitjans de comunicació, comeny~ a trencar-se 



per les transformacions economiques, socials, cultural s i d'altres que 
s' estan produint. 

La conquesta de drets fonamentals per part de les dones i la resoluda 
decisió de concretar i vetllar per la gestió autonoma deIs cossos i els 
projectes vital s que l' acompanyen han creat fortíssimes contradiccions 
a les formes en que determinades experiencies de masculinitat 
defensaven la seva hegemonia. Una hegemonia acostumada a no 
pensar que l'altra o l'altre existeix també per ella mateixa o per ell 
mateix, i que en el moment en que es posa en dubte el seu domini 
recorre a allo que és reconegut com a legítim de fer: l'abús de poder, 
el maltractament, la violencia. 

Hi ha, encara, com he esmentat al principi, una convivent situació 
cultural que legitima l' abús de la for~a en tots els terrenys públics i 
privats, de ficció i de no-ficció, que esta estretament vinculada a unes 
formes de ser en el món solemnement antipatiques i agressives que 
donen la pauta d'uns valors associats a l'acció, el coratge i la victoria 
sobre l'altre o l'altra, és a dir, la defensa d'una determinada posició de 
dominio 
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Actuar preventivaII).ent vol dir, doncs, no solament interceptar la 
transmissió encara pO¡'::.¡Jq\!€,:stionada deIs arquetipsde masculinitat i 
feminitat,.sinó interfe~~t~ihb.éen el seu contínuum relacional. Desar
ticular les falses exp~~taÚves de construir-se d'acord amb una 
masculinitat ¡,::ada'~()l?i.J!l~S .. inviable per efecte de la insubordinació 
express ada des 'd'unia¡if~Wil1~tat que ha entes el determinisme injust i 
discriminatorijha.d~qi&ttt1;~ncar':hi els lligams. 

Cal int.er;ve)1jr, cl!;nJ:S§"¡'::9~d~cativa)llent, cosa,que vol dir conjugar la 
diversitat,ladifetendá.fi¡~~~lltQ)1omiacom a instruments d'.enriquimertt 
social, supera(Ío~S(rUp.~~Wsatisfesta, ridícula iavorrida experiepcia 
relacional que ja no.pgt,pl-óduirresmés i que només pot mantenir~se 
amb la violencia. . 

Aql.lestaestrategiafo11ll.!itiva ens posa en el repte dep¡;0I>0sar 
tambénousdiscurs8s~ .g~l~ts i situacions relacionals que(:m~plinel 
desconcert de la iIih.~15i!itaáó deIs arquetips a l'úscada'cop ·fués 
inviables. No hem d'entestar-nos a crear-ne de nous, sinó que hem de 
gestionar l' experiencia diversa més productivament, obrint el calaix de 
la historia i fent visibles altres fets que els de les conquestes i 
dominacions, posant en el centre la veritable herorcitat de qui negocia 
en els conflictes, de qui parla i conviu per sobre de qui imposa, de qui 
exercita l' empatia transformadora i necessaria perque les estrangeres 
que sempre hem estat deixem de ser-ho, sense que aixo posi en perill 
la salut, la vida i l' autonomia de ningú. 



El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
programa una serie de mesures adrec;ades a facilitar el treball 

educatiu que contribueixi a eradicar la violencia i fomentar els 
valors de respecte a la dignitat de la persona i la igualtat entre 
els homes i les dones 

línies d'actuació del Departament 
d'Educació en relació amb la violencia 
contra les dones 

La violencia contra les dones és un fet cada dia més pales a la nostra 
societat actual i la seva prevenció i solució s'ha d'abordar des de tots 
els ambits: polític, social, educatiu, cultural. Per tant, des de la perspec
tiva educativa s'ha de portar a terme una acció decidida que 
contribueixi a eradicar tant les actituds violentes com aquelles que 
generen violencia i formar les noves generacions en uns valors de 
respecte a la dignitat de les persones i a la igualtat entre els homes i 
les dones. 

El Govem de la Generalitat de Catalunya esta treballant en el des
envolupament de plans d'acció i prevenció en relació amb la violen
cia contra les dones en els quals participa el Departament d'Educació. 

El primer, el V Pla d'Acció i Desenvolupament de les polítiques 
de dones a Cata/unya 2004-2007, té com a primera referencia 
l'acord deIs tres partits del Govem actual, tot tenint en compte les 
diferents recomanacions i directives d'organismes intemacionals, 
congressos i espais d'intercanvi i de relació entre dones. Constitueix 
una eina veritablement transversal a aplicar des de tots els 

Blai Gasol i 
Roda 
Director General 
d'Ordenació i In
novació Educativa 
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departaments de la Generalitat d'una manera coordinada, i represen
ta un nou escenari en les polítques que s'han de dur a terme per a les 
dones i amb les dones a Catalunya. 

Aquest pla incorpora l' experiencia femenina en tots el temes que 
tenen a veure amb el desenvolupament de la nostra societat, reconeix 
la participació social i política de les dones. En aquest sentit, el pla es 
constitueix com a eina que emmarca les intervencions en el tema de 
la violencia contra les dones, ates que esta profundament arrelada a les 
estructures socials i, si no s'incideix sobre aquestes, la violencia no 
desapareixera. 

El segon, el Pla d'Acció per a l'abordatge integral de la violencia 
contra les dones (2005-2007), sistematitza mesures coordinades 
entre diferents departaments i administracions que tracten les dones 
que pateixen violencia, assegurant una més gran agilitat i unificació en 
l' adopció de mesures de tot tipus, inc10ses les de caracter preventiu. Al 
mateix temps, s' adopten mesures educatives que potencien la igualtat 
d' oportunitats entre dones i homes, el reconeixement de les diferencies 
i la lluita contra tota forma de discriminació. 

Per poder avan9ar en aquestes línies, el Departament d'Educació 
s 'ha proposat desplegar diferents mesures com les que s' exposen a 
continuació: 

Impulsar la formació del professorat com a element imprescindible 
per tal de garantir que tots els docents disposin deIs elements necessaris 
per portar a terme una educació a favor de la igualtat de sexes i 
estrategies preventives de la violencia contra les dones per aplicar als 
centres escolars. 

Promoure que els centres educatius, amb una perspectiva global de 
centre, inc10guin en el seu projecte educatiu i desenvolupin d'una 
manera efectiva continguts relacionats amb l'educació per la pau i la 
no-violencia, la coeducació, les relacions interpersonals, la resolució de 
conflictes, la relació afectivo sexual. En aquest sentit, les instruccions 
donades pel Departament d'Educació per a l'organització i el 
funcionament deIs centres docents de Catalunya per al curs 2004-2005, 
de tots els nivells educatius, indiquen la necessitat de programar 
activitats educatives per promoure la igualtat d' oportunitats per als nois 



i les noies i evitar els comportaments i les actitud s discriminatories per 
raó de sexe. 

Facilitar als centres educatius documents i materials per treballar la 
coeducació i la igualtat de genere. 

Incloure en els nous dissenys curriculars de forma equitativa sabers 
i experiencies d'ambdós sexes en els diferents ambits i descartar la 
permanencia d' estereotips que, d 'una manera directa o indirecta, 
contribueixen a reproduir la violencia contra les dones. Mentrestant, es 
vetllan't per tal que els material s didactics, les il-lustracions o altres 
instruments de treball que elaborin els centres no adoptin expressions 
i formes discriminatories. 

D'altra banda, el curs 2004-05, el Departament d'Educació posa en 
funcionament una nova unitat per impulsar programes d 'Innovació 
Educativa - entre ells el que desenvolupara accions relacionades amb 
la igualtat de genere- que contribueixin a introduir a les es coles el 
desenvolupament d'actituds i habilitats relacionals positives, intervenint 
constructivament enfront deIs conflictes, impulsar la coeducació i les 
estrategies en valors per fomentar la convivencia i prevenir tots els 
tipus de violencia i, en especial, la violencia de genere. 
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El tutor i una alumna de secundaria expliquen que els va 

portar a endegar un treball de recerca sobre els maltractaments 
de les dones. Exposen les seves preocupacions ilo interrogants i 
valoren 1 'impacte formatiu de 1 'experiencia. 

Finestres d'un lES, obertes al món 
Treball de recerca d'una alumna de secundaria 

José Luis 
Serrano 
Burillo 
Professor de llen
gua i literatura cas
tellana 
lES Gabriel Ferra
ter de Reus 

Laura 
González Sáez 
Estudiant de 2n de 
batxillerat 
lES Gabriel Ferra
ter de Reus 

Paraules noves per sortir de la caverna 

Quan sents un acudit masc1ista a la barra d'un bar, quan saps que 
la dóna és discriminada a l' empresa on treballa, perque li paguen menys 
que a un home per la mateixa feina, o quan la crua realitat et colpeja 
amb la notícia d'un nou assassinat, et revoltes i et demanes que hi puc 
fer? La teya realitat laboral com a professor de secundaria és tancada 
en compartiments estancs i l'altra realitat, la deIs alumnes, en una altra 
galaxia, cadascú a casa seva amb uns valors en molts casos molt 
allunyats deIs que es pretén que do ni l' escola i que imperin en la nostra 
societat superdesenvolupada. 

Ara per ara hi ha una manca de projectes per paHiar «l'educació 
sexista», educació que, en molts casos, prové de la família, deIs mitjans 
de comunicació i de la convivencia diaria a l'institut. Igual que comen
cem a treballar l'acceptació de cultures diferents, hem de generar els 
anticossos que ens protegeixin de la violencia sexista. L'escola o l'ins
titut no ha de ser l'única instancia que faci aquesta tasca, perque molt 
sovint se li transfereixen responsabilitats excessives que el superen i 
resta ofegat. A vui hem d' acceptar el repte i aixo és el que hem intentat. 



El treball de recerca que es fa entre Ir i 2n de batxillerat es presenta 
com una oportunitat -en aquest cas- d'aprofundir o, més bé encara, 
de fer «afloran> aquest «magma» submergit, la família tradicional (més 
ben dit, patriarcal). Com a tutor del treball volia que l'alumna posés en 
discussió tot allo que per inercia repetim, perque «s'ha fet tota la vida», 
i que impregna l'educació conservadora, com és l'acceptació per part 
de la dona de la suposada ob1igació de comp1aure l'home, de la 
resignació i l'assimilació d'una situació de desigualtat entre sexes. La 
Laura, alumna exemp1ar que vaig tenir a 3r d'ESO, em donava 
l'oportunitat de comprovar com una ado1escent amb el cap ben moblat 
podia investigar aquests conflictes. Va ser molt receptiva a la meva 
proposta. La part de documentació era faci1, perque disposava de molta 
i bona bib1iografia. Pel que respecta al treball de camp, es va anar 
lligant a poc a poc: l'assistenta social de l' Ajuntament de Reus ens 
obria una porta per coneixer la situació de les dones maltractades i 
finalment hi havia la biografia de M., la dona ma1tractada que va fugir 
de la seva Anda1usia amb tres fills, una tele i un cotxe cap a la terra 
de promissió, una dona que donava un rostre i una mirada a la rea1itat 
amagada i silenciada. 

Tanmateix l' experiencia ha estat molt positiva per a la Laura, la qua1 
vol estudiar dret. Les resistencies de la vida acomodada van donar pas 
a poc a poc al discurs ideologic ¿feminista? i, potser, a la solidaritat i 
al compromís (ja ho veurem). Ha donat la cara al telenotícies de TV3 
i esta disposada a col·1aborar amb la Regidoria d'Assumptes Socials, 
que esta portant a terme un projecte per a la igualtat d'oportunitats per 
a la dona de Reus, dirigit per Teresa Vallverdú. Va ser una gran 
experiencia, tant per a ella com per a mi, i el resultat ha estat 
satisfactorio 

1 la vida continua, mentre la Conferencia Episcopal fa culpable la 
dona del seu alliberament i nosaltres, com a formiguetes, polim parau1es 
noves perque les futures generacions tinguin més oportunitats per ser 
lliures i perque anomenar les coses d'una altra manera és un pas 
imprescindible i necessari per sortir de la caverna. 

José Luis Serrano Buril/o 
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Fe .. d'un treball un compromís 

Darrerament, els mitjans de comunicació han mostrat certa 
sensibilitat enyers el problema social de la violencia domestica, ja que 
és un fenomenque haarribat a tots els parsos, cultures i estatus socials. 
Cada vegada que sentim una trista notícia sobre el tema, el nostre cor 
s'encongeix i pensem.que s'hi ha arribat massa tardo Pero mai no és 
massa tardo Precisament, d'aquesta idea va sorgir l'impuls necessari 
per fer un treballde recerca basat en un tema dur, actual i, sobretot, 
important: la violencia domestica. 

Així mateix, després de labrillant proposta del meu tutor, vaig decidir 
emprendre aquesta tasca:. investigar els maltractaments infligits a la 
dona. Una qüestió dificil i que calia tractar amb el maxim respecte 
possible. Per comenyar, vaig centrar-me en l'estudi d'una serie de 
grafics que establien la relació entre el nombre de denúncies i les 
lesions, així com les denúncies per maltractaments presentades a cada 
comunitat autonoma, on apareixien unes dades alarmants. A partir 
d'aquí, es tractava de trobar les raons principals per les quals la dona 
és la més maltractada. La mateixa societat i la cultura hanestat les 
encarregades d'atribuir a l'home i a la dona els seus rols respectius; 
uns rols molt diferents, de fet, que no han evolucionat a la mateixa 
velocitat que ho ha fet la nostra societat. També vaig analitzar 
l'escenari en que es produeixuna relació violenta: resulta una para
doxa que sigui als. oasis familiars -llocs calids, plens de tendresa 
i comprensió- on tinguin lloc els actes violents. Finalment, vaig 
extreure'n les conseqüencies del problema i la funció deIs organs de 
l' Administració a l'hora de canalitzar les denúncies, que haurien de ser 
més efectives. 

Ens vam adonar, pero, que teníem un punt de vista únicament extem 
del problema i que caliaacostar-nos-hi més per entendre'l millor. Així, 
vam comptar amb duesentrevistes imprescindibles: una amb M. -dona 
que va patir maltractaments per part del seu marit- i l'altra amb Chelo 
Collado -assistenta social qel SINASS de Reus. D'aquesta manera 
vam obtenir una visió molt més propera i compromesa. 



Aspectes educatius del treball 

Fer un treball d'investigació compren 
tota una planificació previa amb un 
calendari que s' estén fins al període de 
temps d'un any, aproximadament. L'es
tudi de la violencia domestica s'adap
tava perfectament a l'estructura gene
ral deIs treballs de recerca: tenia un 
caracter específic i de síntesi necessa
riament molt ben organitzat. Havia de 
constar d'una serie de capítols nume
rats que guardes sin una logica tematica. 

Era la primera vegada que feia un 
treball d'aquestes característiques i es
pero que no sigui l'última. No havia dut 
a terme mai cap investigació previa so
bre aquest terna, pero havia llegit notí
cies a la premsa. Partia, doncs, del que 
es comentava als mitjans de comuni
cació. Vaig iniciar el treball amb una 
serie d'objectius plantejats, com ara arribar a proposar solucions al 
problema i convidar el lector a una breu reflexió, com també 
conscienciar-Io que es tracta d'un problema de tots que encara té 
solució. Per assolir-Ios, vaig comptar amb diversos llibres que m'han 
servit per treure les meves propies conc1usions del problema i com a 
suport de les meves explicacions posteriors. 

Una tasca insubstituYble fou la lectura de casos i més casos sobre la 
violencia domestica. A priori, tots ells seguien unes pautes molt 
semblants i s'hi repetien una serie d'idees, com per exemple: el paper 
de la dona sotrnesa, les característiques deIs maltractaments, les seves 
conseqüencies, les raons principals per les quals no poden abandonar 
casa seva ni tallar els forts llavos que les uneixen als seus agressors ... 
Pero vaig adonar-me que la generalització deIs fets era un error, 
perque el problema no partia de l' evo lució del paper femení actual, que 
no ha estat acceptat, sinó de la manera de ser deIs agressors, cadascun 
amb un perfil psicologic que s'ha de tractar individualment per buscar 
altematives dins e1s diferents casos. 
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Les xifpe~aIl!tlit2:~<!t':sem van acostar a la realitat submergida del 
problemai. a·e,f1t~~~~;,.j;)J1illor les causes d'aquest fet. L'ONU, el 
Parlam:entI!)!lf'9*e,M:;::!~l~~l1eralitat de Catalunya i els altres organismes 
s'han .inte!,e,8s;~!::.···h····magnitud del problema, pero les seves 
campanyes'rJg~~~ una millora de la situació, per desgracia. En 
aquestpu;tit,j~}¡ a conc1usió citada a diversos llibres: la 
violenc;ia40P':í~~~L' n terrorisme de genere. Es tracta d'una 
violetlciabasada'e .)rmació de la superioritat d'un sexe sobre 
1 '¡litre: el ma~y\llí so~i#~el femení. Vaig aprofitar aquesta idea per 
verificar que'e,.sttia~ta,~ll;i definitiva, de «crims de possessió» i no de 
«crims passionaJs», c~w.;;es creu erroniament. Faltava, doncs, la part 
més comple:¡¡:adel;W~~~Í1: proposar algunes solucions per reduir i 

. preveureels'·Il1,¡¡,Ig:.~8~ªm~nts: denunciar, impulsar les activitats diri-
gid~scapfi;l~;~9c-vi~!~~~ia dins l'ambit educatiu i, sobretot, que la do
napuguipr,eYeuie<llj;í:~;]."~lació violenta (la intulció no hade ser mai 
desestimada). . . c. 

AquesttrebanIl).~~!'I- s~rvit per distingir entre el que som i el que de 
debo pr,etel1~Ii:ksef¡;\~~~;§lpres tot un conjunt de valors socials im-
portantíSsiIIls; .. . .~. ' .. 

Aprendre, homes i dones, a relacionar-nos des del mateix respecte 
a la diferencia i sota els principis fonamentals d'igualtat de drets i 
d'obligacions és un deure encara pendent. 

He estudiat, a més,.l'evolució de les famílies, com també el nou 
paper de la dona en la societat actual, que no acaba de ser acceptat 
per alguns individus violents i continua sent discriminada, ja que, 
malauradament, ens trobem encara sota un sostre aguantat pels 
pesants pilars del masc1isme. 

He entes com es duu a terme la tramitació d'una denúncia, algunes 
lleis aprovades que estaven relacionades amb el tema i com actua la 
policia i el sistema de justicia. Aquest fet ha estat molt útil per a mi, ja 
que tinc la intenció d'iniciar els estudis de dret el proxim curso 

Estudiar un problema social, avui en dia, és indispensable per 
entendre la societat on ens movem. Si no vaig investigar previament 
aquest tema és, potser, perque abans no m'havien donat l'oportunitat 
de fer-ho. El treball de recerca és suficientment efica9per aixo ma-



teix: perque ofereix certa llibertat per tractar el tema que volem 
treballar. Igualment, no hauria estat tan senzill si no hagués comptat 
amb les dues entrevistes ja esmentades anteriorment. Em van obrir 
una porta fonamental per obtenir el resultat que volía: un treball de 
recerca complet. Calia que es desmarqués per la seva originalitat i 
que, alhora, mostrés un compromís amb el problema, sense exa
geracions ni redundancies. 1 els resultats salten als ulls amb la 
participació amb TV3, la presentació del treball als alumnes de primer 
de batxillerat i la visita a la Regidora de Polítiques per a la Igualtat de 
l' Ajuntament de Reus. La finalitat que perseguia el treball de recer
ca no era cap d'aquestes, pero m'hi vaig mostrar participativa per
que no deixa de ser una manera de fer que es parli més d'aquest 
problema social. 

És un tema dur, pero el fet d'investigar-lo des de l'ambit educatiu 
exclusivament ha estat una forma d'enfrontar-s'hi, de desernmascarar 
una realitat present, de la qual sentim a parlar diariament, per desgracia. 
Contrariament, pero, no cree que sigui un tema de moda, perque 
sempre ha existit. Únicament, ara s'ha destapat més, ja que abans es 
tractava com una cosa «normal», per molt estrany que soni. Es tracta 
d'un fet que s'ha anat multiplicant perque no s'ha fet res per aturar
lo fins que ha arribat a un límit insostenible. 

La violencia domestica és una violació de la Declaració Universal 
deIs Drets Humans i fomenta la violencia en les futures generacions. 
És representatiu que el món de l'art (com el cinema, per exemple) es 
mostri solidari davant una qüestió com la violencia familiar, ja que obre 
una porta a la sensibilitat de les persones i ajuda que ens conscienciem 
sobre el problema. He sentit que un home plorava desconsolat i dema
nant perdó a la seva dona després de veure «Te doy mis ojos». Gracies 
a la pel-lícula va entendre el mal que li havia causat. Aixo és el que 
m'agradaria: aconseguir que aquest pas que he fet cap a la maduresa 
no sigui en va, sinó que ampliY més horitzons personal s en general. 

Com a conclusió, el més increible dels resultats és el que he 
aconseguit en l' aspecte personal. Hi ha hagut una ampliació deIs meus 
coneixements, no n'hi ha cap dubte. Pero em quedo, especialment, amb 
el que amaga aquest treball: una lli<;ó moral sobre com ens hem de 
comportar i sobre com evitar cometre errors que ens marquin per 
sempre. 
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Finalment, el rigor és la base de qualsevol treball d'investigació i 
aquest rigor ha originat una lluita constant amb la realitat submergida 
deIs maltractaments, totestudiant una part de la societat (les dones 
maltractades) que no surt del forat obscur perque continua sent igno
rada per l'altra parto Joem pregunto: Fins quan? 

Laura González Sáez 



El repte d' assolir un futur com a lloc comú en igualtat i en 
harmonia només passa per l' esforr; del trencament í la ruptura 
a través del coneíxement, d'un canví de referimcies que ens per
metí qüestíonar els valors actuals, í aíxo solament es pot fer 

quan l' educació ens ha preparat per ser í per créíxer al voltant 
d'uns valors carregats de significat i de sentit. 

Violencia de genere i educació: 
el pont cap a la pau 

Apunta el dia a la ciutat ja desperta, tothom es prepara per a un nou 
dia que comen9a amb el retard d'una nit arrabassada, pero tanmateix 
la foscor no desapareixera del tot. Realment caldria situar el seu inici 
al' alba per evitar que la continultat i la imbricació de la nit en «faci 
un dia més» en lloc de, senzillament, un dia. Un dia nou en tant que 
diferent, solitari en tant que independent i únic per irrepetible i per tota 
la seva potencialitat inicial, no per allo que hagi pogut passar alllarg 
de les seves hores en que la rutina condueix a un son que només repara 
el cansament físic, pero que no acaba de despertar les consciencies 
endormiscades. Els ritmes circadiarÍs que la naturalesa imposa sobre 
la biologia en algunes ocasions són seguits de manera rígida per les 
persones, com el músic obeeix el director de l' orquestra, i aquelles es 
limiten a reproduir els sons d'una partitura obsoleta i rancia plena de 
notes altisonants que trenquen l'harmonia d'una melodia segrestada 
abans de tenir la possibilitat de ser escoltada. 

En el decurs de la historia han variat els arranjaments i les versions 
en la interpretació, pero la partitura no ha variat i continua sent fidel al 
seu sentit original per mantenir un ordre en el qual cada u ha de seguir 
el pas marcat per endavant, amb els homes situats al centre i les do
nes girant al seu voltant tot fent lleugeres genuflexions. La situació es 

Miguel Lorente 
A costa 
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complica quan cada una de les persones es comporta com a director 
i interpret d'unes notes anonimes de les quals tots se senten orgu
llosament responsables, sense rebeHar-se contra el ritme des
compassat que en realitat es percep i contra els problemes que aquest 
soroll, més que no pas música, produeix. 

És el pes de la tradició, del costum i d'una cultura entesos com a 
mandats amb la missió de ser perpetuats com a única garantia 
d'exceHencia. Les conseqüencies es pateixen en molts ambits d'una 
vida programada que, en algunes ocasions, només es pot modificar pel 
traumatic procés de les revolucions o les crisis; pero, sens dubte, on 
s 'ha produIt la injustícia més gran i el dany més profund ha estat en la 
creació d'una desigualtat estructural i inherent al concepte mateix de 
societat, emparat amb.uns valors patriarcals que li donen.sentit i se 
situen com a referencies per resoldre els problemes en cas de conflicte. 

1 no es tracta només del pes de la tradició, sinó que s 'han creat 
instruments específics per mantenir aquest regim de desigualtat sotmes 
per una normalitat que fa invisibles unes conductes i que les carrega 
de sentit i valor quan aquestes transcendeixen; és el recurs a la 
violencia per mantenir un ordre dins la família, per corregir la dona 
que s'entesta a alterar-lo; és el crim passional o l'agressió per la 
gelosia revestida d'amor. Tot aixo com a part del control social que 
duu a acceptar que les coses siguin com són en lloc de com haurien de 
ser, i en el qual cada u representa el valor de la continuItat, per aquesta 
imbricació de les nits de dies diferents que porta al fet que cada albada 
sigui una mala copia de l'anterior, com passa amb la continu'itatdels 
valors més obscurs que cada generació traspassa a la següent en una 
trista cursa de reHeus, en la qual el testimoni són els valors d'unpoder 
que sempre porta la marca del patriarcalisme. Ha estat una situació 
estructural i, en conseqüencia, invisible als ulls de la crítica que ha fet 
que es qüestionin· només els excessos, quan en parlar de violencia 
contra les dones qualsevol manifestació és excessiva perque, 
senzillament, no tindriaper que produir-se. 

Per aixo la reflexió ha de girar al voltant del significat de la ' . 
violencia i de tot el seguici que l' acompanya, no solament al voltant de 
l'evidencia del resultat, ja que aquest només és la punta d'un iceberg 
que molt pocs gosarien de negar i que mai no es fondra si no canviem 
la temperatura de l'ambient gelid de la violencia premeditada i la 



desigualtat. 1 per a aixo hem d'elevar els 
graus de la reflexió i fer que la flama del 
coneixement no solament s' acosti a cada 
un deIs fragments despresos de la llenca 
de gla<;, sinó que aquesta llum dlida s'ha 
d'apropar a la zona fosca amagada sota 
les aigües contaminades deIs prejudicis 
socials i, d'aquesta manera, aconseguir 
dissoldre tots els obstacles que dificulten 
arribar a unes costes més dlides on 
creixi la igualtat i la pau. 

És cert que una societat postmoder
na, individualista, que necessita l'efec
te de la immediatesa i sempre desitjosa 
d'hedonisme, encara que sigui en la seva 
versió negativa d'abstmcia de problemes, 
s' estima més la brillantor intensa, freda i 
fuga<; del flaix d'allo que és simbOlic que 
la flama tenue, calida i permanent del 
coneixement, una flama que com la torxa 
olímpica es transmet d'un en un i per 
arribar a tots per mitja de l'educació, de manera que al finall'esperit 
comú del valor que brilla il-lumini cada un d'ells i, bé que no 
desapareixeran del tot els casos que no el vulguin compartir -casos 
dopats de violencia i anhelosos de poder-, es tractara de situacons 
ai1lades que es podran descobrir i eliminar pel seu contrast amb els nous 
valors, no com ara que es poden amagar entre la brossa de tons similars 
que pobla el paisatge. 

Fins aquí el camí recorregut ens ha situat, no sense problemes, 
davant les manifestacions de la violencia; ara hem de continuar per 
acabar amb els valors que l'emparen i la mantenen, ja que, en cas 
contrari, els mateixos recursos de la violencia faran retrocedir 
facilment tot el que s'ha avan<;at amb gran dificultat, perque l'objectiu 
de la igualtat real encara queda lluny, i entre dos punts allunyats la 
distancia més curta no és mai la línia recta. El trajecte estara plagat 
d'obstacles i dificultats que obligaran a esquivar-los; per aixo, s'ha 
d'iniciar com més aviat millor, sense tardan<;a, i fer-ho amb l'únic 
vehicle possible, l'educació, carregat amb l'avituallament necessari 
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que eviti el defalliment davant la segura adversitat, uns queviures que 
no poden ser altres que els valors i el coneixement que permetin 
canviar una concepció exc1oent, jerarquica i en conflicte permanent 
per una societat harmonica, plural i en igualtat, en la qual les 
referencies a l 'hora de resoldre els problemes no passin per la violencia 
i la imposició. 

No n'hi ha prou .de sancionar els casos denunciats i les ma
nifestacions més greus quan aquestes són només el destí de moltes 
altres situacions que diariament inicien el seu camí cap a ell; menys 
encara si, a més a més, en gran part són justificades i minimitzades per 
la mateixa societat que estableix la sanció. El canvi ha de ser global i, 
per aixo, l'educació és l'única possibilitat d'aconseguir-ho, i són dos 
els motius fonamentals, el primer és la necessitat d'introduir nous 
valors que desplacin els ja existents, cosa que exige ix un 
posicionament actiu i crític, no una simple exposició d'altematives i 
vies; el segon gira entom de la necessitat d'una interiorització deIs 
valors que es pretenen defensar amb el dret i la resta de mesures, en 
cas contrari mai no es resoldra la situació que dóna lloc al fet que els 
casos individuals es produeixin. I encara més, es poden arribar a 
plantejar nous conflictes, com per exemple ha passat en introduir 
mesures d'acció positiva en l'avantprojecte de Llei organica Integral 
contra la Violencia de Genere amb l'objectiu de resoldre la situació 
actual, la qual -en lloc de ser analitzada com un nou instrument per 
combatre una realitat plena de violencia, amb un arsenal de mesures 
entre les quals la prevenció per mitja de l'educació és una pe¡;a c1au
s 'ha reduIt a dos artic1es que feien referencia al' acció positiva, sense 
coneixer a fons el seu objectiu ni el perque d'aquesta regulació. 

Tot aixo és el reflex d'una situació actual que és producte d'una 
cultura que també va utilitzar l'educació per a la seva perpetuació. 
Entendre el futur com aquest lloc distant que el temps portara, quan 
-d' altra banda- el temps es pren com la successió d' «un dia més» rere 
un altre, sense més contingut que les hores, els dies i els mesos que els 
separen, només dura una prolongació del present que fara que la 
historia no solament es repeteixi, sinó que no canvi'i. El repte d'assolir 
un futur com a lloc comú en igualtat i en harmonia només passa per 
l'esfory del trencament i la ruptura a través del coneixement, d'un 
canvi de referencies que ens permeti qüestionar els valors actuals pel 
que fa al seu significat, no solament pel que fa a algunes de les seves 



manifestacions. 1 aixo només es pot fer quan l'educació ens ha preparat 
per ser i per créixer al voltant d 'uns valors carregats de significat i de 
sentit, no únicament entesos en negatiu, ja que la justícia i la pau no 
són simplement l'absencia d'injustícies i conflictes, sinó que han de 
ser elements positius que impulsin les nostres accions en una societat 
dim'Lmica i canviant. 

L'educació es presenta com el pont que uneix el present incert, pero 
crític, amb el futur segur en la igualtat, el qual no sera mai l'objectiu ni 
el destí final, sinó el veritable comenyament. 
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L 'autora ex posa breument algunes iniciatives dutes a terme 
pel projecte «Educació en valors» de l'Institut d'Educació de 
1 'Ajuntament de Barcelona i també altres propostes i progra
mes d'iniciativa ciutadana impulsats per diverses institucions. 

Desaprendre la violencia a I'escola: eduquem 
en la relació ¡ repensem la convivencia 

Judit Rifa 
Dachs 
Projecte d'Educa
ció en Valors. 
Institut d'Educa
ció. Ajuntament 
de Barcelona 

La violencia de genere és un mal social i des de l'escola es pot i 
s'hauria de tractar de manera preventiva, ja que l'escola és un espai 
social on s'aprenen i es construeixen actituds i comportaments. En 
aquest espai socialitzador es creen relacions de confianya, de 
desconfianya, de por, d'amistat, de convivencia. L'escola també és 
escenari de diverses mostres de violencia, la de genere entre d'altres. 
La violencia de genere té molt a veure amb com la cultura an
drocentrica va creant, modelant, perpetuant i legitimant uns models 
determinats de masculinitat i feminitat. Aquests models es transmeten 
en tots els ambits i en tot moment, no hi ha una edat específica en que 
els uns i les altres aprenem la identitat masculina i la femenina. És un 
procés que té Uoc alUarg de tota la vida i en tots els ambits: el laboral, 
el social, el familiar i l'educatiu. 

El desaprenentatge de la violencia, doncs, no es pot plantejar de 
manera amada, sinó que s'ha d'abordar a partir de treballar i incidir en 
les relacions i en la convivencia entre les persones i en la progressiva 
eradicació de les desigualtats, origen deIs comportaments abusius i de 
violencia. Des de fa quatre anys, el Projecte d'Educació en Valors de 
l'IMEB treballa amb l'objectiu de proposar una metodologia de 
sensibilització i canvis que permeti el canvi d'actituds i practiques 



davant de les desigualtats, tant per raó de genere, com de c1asse, com 
de procedencia cultural, ja que es basen en les mateixes premisses i 
tenen orígens molt semblants. 

Avui escoltem constantment, dintre i fora de l'escola, una serie de 
missatges alarmistes sobre violencia escolar, que ens fan pensar que 
la violencia a l'escola sigui inevitable. Darrere d'aquests missatges 
alarmistes trobem la qüestió de la naturalització o normalització de 
certs comportaments o practiques que tenen el suport o, almenys, no 
estan qüestionades per les pautes culturals de la societat on vivim. A 
l' escola s' arriben a naturalitzar comportaments agressius i hi ha una 
falta de valorització, visibilització i fins i tot de legitimació d'altres 
formes altematives de comportaments i relacions. És, doncs, una feina, 
i des del nostres projectes intentem impulsar i fer visibles valors com 
el respecte, la corresponsabilitat, l'autonomia, el reconeixement o la 
confianya. La confianya, per exemple, és basica, quan parlem de 
millorar la qualitat de les relacions; molts nens i nenes si tenen un 
problema a l'escola no confien a explicar-lo. Per que a vegades 
l'escola afavoreix que no es tingui en compte el que passa a nens i 
nenes? Moltes vegades el professorat reacciona amb por, ja que els 
produeix panic el fet que apareguin certs temes tabú a l'escola, per 
la incertesa de saber com gestionar els sentiments, les emocions 
o la sexualitat. 

El camí per desaprendre la violencia passa per modificar les 
relacions entre les persones. Desaprendre la violencia implica tenir en 
compte les necessitats, els desigs, els sentiments, les expectatives de 
nens i nenes, a través de la comunicació, el dialeg, el respecte, la 
corresponsabilitat; desaprendre la violencia des del plantejament d'un 
canvi d'actituds que comporta el qüestionament deIs valors que 
atribuYm a la masculinitat i a la feminitat, als valors tradicionals que ja 
no responen als canvis que estan sofrint les societats actualment. 

No és qüestió de transformar els continguts academics únicament, 
sinó d'introduirun ventall més ampli de les metodologies de treball. No 
hi ha un moment per tractar el tema de les relacions -s 'ha apuntat que 
podria ser durant les tutories. Estem plantejant un model curricular 
que englobi l'aprenentatge d'una altra manera. De la mateixa ma
nera que estem contínuament vivint de formes diferents, també hem 
d'ensenyar i aprendre de moltes noves maneres. 
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Ens trobem en una situació preocupant: la violencia de genere i la 
seva relació directa amb l' educació com una forma de prevenció i amb 
la construcció de noves masculinitats i feminitats. És important fer 
visibles aquests nous models d'identitat que van sorgint arran deIs 
canvis socials que s' estan produint en aquest nou segle, i intentar que 
siguin esperan<;adors en tant que els canvis haurien de repercutir en 
noves formes d'educar i de viure que potencies sin la no-violencia o el 
desaprenentatge d'aquesta violencia, si entenem que la violencia i els 
comportaments agressius s'aprenen. 

Necessitem impulsar un nou model d'escola que es basi en les 
relacions no jerarquiques, no sexistes, no paternalistes i en la 
convivencia entre les persones, un nou model que hauria de propiciar 
el di<Ueg, la comunicació i les noves formes d'educar d'acord amb les 
demandes i desigs de nens i nenes, amb les demandes familiars, socials 
i amb el sentit comú que tantes vegades sembla que hagim perdut. 

Un exemple d'aquesta necessitat d'impulsar accions a l'escola que 
promoguin el desaprenentatge de la violencia és el Projecte de Tallers 
de Prevenció de les Relacions Abusives, «EIs paranys de l'amor», 
adre<;at a joves i adolescents de catorze a divuit anys. Impulsat per 
la Regidoria de la Dona i Drets Civils, Educació i Joventut de 
l' Ajuntament de Barcelona, els tallers, realitzats per joves del món 
associatiu, pretenen ser un instrument que ajudi a visualitzar i a pren
dre consciencia de les diverses manifestacions de violencia en les 
relacions personals quotidianes. Els tallers es fan tant en espais 
d'educació formal com en espais de lleure. Aquesta iniciativa vol 
treballar el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals 
que contribueixin a disminuir la incidencia de la violencia de genere, 
al temps que possibilitin la construcció de relacions igualitaries entre 

. . . 
nOles 1 n01s. 

Aquest projecte parteix d'un ciar posicionament etic i de compromís 
actiu a favor de la cultura de la pau i del respecte deIs drets de les 
persones. Aquests dos són els referents basics on s'emmarca aquesta 
actuació. L'equip de persones joves compromeses a conduir els tallers 
reben una formació basica sobre el fenomen de la violencia de genere, 
planegen les sessions deIs tallers, porten a terme la implementació i en 
fan la valoració. La metodologia és innovadora en tant que són els joves 
els que condueixen els tallers, estan en contacte amb els adolescents 



i aquesta proximitat d' edat també permet un 
millor intercanvi, un grau de confianya més 
elevat i més vinc1es de complicitat entre 
adolescents i «formadors/es». A les sessions 
de treball es tracten els estereotips de ge
nere i identitats de genere; l'amor rom::mtic 
i les relacions de parella entre adolescents; 
el concepte de violencia i la identificació 
de les violencies quotidianes; i la part de re
flexió on cadascú es pregunta: «que hi puc 
fer jO?».l 

Una altra acclO es el projecte pilot, 
«L'aprenentatge de les tasques domestiques 
i la cura de les persones», impulsat per 
l'Institut d'Educació en el context d'una ini
ciativa europea EQUAL. Les tasques que 
descriu el títol han estat historicament i 
culturalment responsabilitat de les dones, 
han format part deIs aprenentatges feme
nins imprescindibles per al desenvolupa-
ment de les funcions socials de les dones. Els canvis socials que s'es
tan produint fan que aquests models de feminitat i masculini
tat es posin en discussió i es redefineixin les responsabilitats d'ho
mes i dones en els ambits públics i privats. Aquesta acció que es 
planteja per als centres de primaria i secundaria de Barcelona té com 
a objectiu introduir aspectes de la cultura femenina als sistemes 
educatius, legitimar els. sabers de les dones, trencar la dicotomia 
femení/masculí i públic/domestic, potenciar les responsabilitats so
cials d'homes i dones, potenciar l'autonomia personal, trencar amb els 
aspectes sexistes de la ideologia de la «masculinitat hegemonica», i 
potenciar la col-laboració familiar. EIs blocs d'aprenentatge que hem 
experimentat inc10uen sabers relacionats amb el treball de cura ins
trumental, que inc10u coneixements practics (el rentat i el manteni
ment de la roba, les preparacionsculinaries, etc.) com d'altres que 
fan referencia a la cura de les persones i a la gestió i resolució de 
conflictes. En definitiva, el projecte pretén la inc1usió deIs sabers de les 

1. Per a més informació: Espais per a la Igualtat. Coordinadora pedagogica deIs 
tallers: Montserrat Garcia Salomon. tallersprevencio@espaisbcn.org 
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dones en el coneixement escolar, potencia l'autonomia de totes 
les persones, la corresponsabilitat entre elles i aposta per equilibrar 
la participació d'homes i dones en els ambits domestic i laboral. 

En la mesura que la violencia de genere és una problematica 
multicausal, l' experiencia planteja la necessitat de persuadir els nois de 
la importancia de comprendre que vol dir «tenir cura» d'un mate ix i de 
les altres persones i les maneres de practicar-la com un element per 
desaprendre la violencia. L' experiencia introdueix una nova perspec
tiva teorica de les problematiques de la violencia, ja que creiem que els 
homes han de desaprendre la violencia de genere i construir 
masculinitats diferents de la que actualment és 1 'hegemonica. Si els 
homes es comprometen en aquelles tasques considerades femenines 
no com una obligació, sinó com una corresponsabilitat, aquest fet 
afavorira les relacions entre homes i dones en l'ambit domestic, 
escenari de tantes mostres de violencia, i convertira les relacions 
autoritaries i de poder en relacions entre iguals basades en la 
coHaboració a l'ambit domestic Per establir unes bases socials 
diferents en les relacions entre homes i dones, el dia a dia ens mostra 
que s'ha d'anar molt més enlla de les mesures relacionades amb els 
canvis en el codi penal i els anomenats plans de xoc, els quals, en el 
fons, tenen efectes molt limitats.2 

Una altra acció que s'impulsa des del Projecte d'Educació en Va
lors és la Convocatoria de Barcelona [dentitats, convocatoria d'a
juts oberta a tots els centres i institucions educatives de Barcelona 
que presentin projectes d'educació en valors, amb l'objectiu que el 
professorat, l'alumnat i altres agents implicats (família, entitats edu
catives) reflexionin sobre practiques educatives que impliquin treba
llar els valors, com el respecte, l'autonomia, la responsabilitat, o el 
reconeixement. Aquest any, la convocatoria promou el valor de la 
confians;a com a condició imprescindible de tota trobada educativa 
que es proposi dur a terme la transformació deIs models de relació. 
És important treballar les relacions des d'aquesta perspectiva i aquest 
plantejament integral de l'educació en valorsja des de la infancia i, per 
tant, fem especial incidencia en el treball d'educació en valors des 

2. Per a més informació: Judit Rifa, Projecte d'Educació en Valors, Institut 
d'Educació. Tel. 93 402 36 02.jrifad@mail.bcn.es 



de l'escola bressol, infantil i primaria, sense oblidar evidentment, 
secundaria, la formació d'adults, l'educació especial, i tota la xarxa 
d'educació no formal de la ciutat.3 

Finalment, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat s'esta im
pulsant el projecte «Educar en relació», en el qual participen diverses 
arees municipals, la comunitat educativa i el teixit associatiu de la 
ciutat. El projecte es caracteritza pel fet de tenir molts altres projectes 
ja existents com a denominador comú: totes aquelles practiques i 
iniciatives que fomentin nous models de relació i convivencia entre les 
persones. EIs escenaris on es desenvolupi el projecte pot ser tant l'aula 
com l'ambit familiar, o iniciatives més amplies que inc10guin el barri 
o l'entom, amb l'objectiu principal de, a partir d'incidir en el valor i 
la qualitat de les relacions humanes, desaprendre comportaments 
agressius i practiques de violencia, tant per raó de genere, com de 
procedencia cultural, d'homofobia, etc. Sent aquest un projecte 
incipient, ens centrarem al principi a promoure aquelles iniciatives que 
promoguin la no-violencia de genere a partir d'aprendre altres models 
de relació, de sexualitat, de viure les relacions de parella entre joves 
adolescents, etc. 

La part innovadora d'aquest projecte «Educar en relació» és la 
metodologia proposada. El projecte es genera a partir del que ja 
existeix a la ciutat de Barcelona, pero de manera amada i moltes 
vegades poc visible i valorada: projectes d'entitats i institucions, de 
persones que ho fan a títol personal, totes elles relacionades amb la 
millora de la convivencia a les aules. L'escola sovint té falta 
d'informació, manca de filtres qualitatius per fer una opció, de criteris 
per saber si allo que rep sera útil o no a l'alurnnat, o bé té massa 
informació i oferta de diverses propostes i materials. Sigui pel motiu 
que sigui, propostes molt bones es queden en l'oblit, per falta de 
finanyament, per desconeixement, per falta de comunicació entre 
l'escola i el teixit associatiu de la nostra ciutat. Són moltes i poc 
coordinades. 

La nostra proposta es basa en la reunió de totes aquestes propostes 
educatives, aplegar-les sota un marc coherent i basat en l'afavoriment 

3. Per arnés informació: Projecte d'Educació en Valors, Institut d'Educació. Tel. 93 
4023602. genericvalors@mail.bcn.es o jrifad@mail.bcn.es 
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de les relacions entre les persones, i fer de mediadora entre elles, 
facilitar els canals de comunicació i aprofitar el treball en xarxa per tal 
que aquestes propostes entrin a les escoles i el treball sigui de 
retroalimentació entre totes. Per tant, no és un projecte tancat, sinó que 
s'autoalimenta a partir de les propostes que vagin sorgint i afegint-se 
al projecte, sempre i quan comparteixin uns criteris que des del Projecte 
d'Educació en Valors determinarem. Des del punt de vista conceptual 
la proposta es planteja en dos aspectes: detecció i prevenció de 
comportaments agressius i relacions de violencia, i assistencia i 
resolució de conflictes. Les nostres tasques consistiran basicament a: 
a) Canalitzar la informació, ser el punt de trobada i de nexe entre els 
agents. b) Organitzar xerrades i jomades de treball amb una determi
nada periodicitat, en les quals els agents implicats en el projecte 
presentin i comparteixin la seva proposta. c) Donar suport tec
nicopractic i acompanyament. d) Canalitzar les relacions entre les 
escoles que demanin servei d'assessorament, cursos, tallers o xerrades, 
i les associacions i entitats; entre professorat i famílies, entre es coles 
que desenvolupin diferents propostes; entre professorat i districtes; e) 
Facilitar les relacions i l'intercanvi entre els agents implicats. f) Posar 
en contacte les associacions i entitats entre elles per tal que cone
guin que fan les altres, que tenen en comú i que es poden aportar 
mútuament. g) Crear un sistema d'avaluació qualitativa i d'indicadors; 
h) Impulsar canvis a les escoles i a la ciutat per tal que les relacions 
de convivencia millorin. 4 

4. Per arnés informació: Judit Rifa, Projecte d'Educació en Valors, Institut 
d'Educació. 93 402 36 02 jrifad@mail.bcn.es 



El menor que viu en un context maltractador no es limita a ser 

un espectador extern sinó que acaba sent víctima, en el millor 

deis casos, d'un maltractament psicológic i emocional. 

Infancia i adolescencia en un entorn 
de violencia de genere 

Família i maltractament infantil David Almazor 
Mur 

Una de les creences normalitzades més compartides és que la 
naturales a humana impulsa els pares i mares a cuidar deIs seus fills i 
filIes. Tot i així, els fets demostren que sovint es produeixen situacions 
contraries (maltractament físic, abús sexual, explotació, etc.), cosa que 
ens obliga a reconeixer que aquestes conductes també es troben dintre 
del repertori d'actuació d'alguns éssers humans. Integrar l'evidencia 
del maltractament a menors amb les representacions socials de la 
infancia i la família genera un cert conflicte. 

En aquest monogrMic treballem la violencia de genere, altrament 
anomenada violencia familiar. Podem considerar que els menors 
espectadors d'aquest tipus de violencia entre els seus progenitors són 
vÍctimes de maltractament infantil? Abans de contestar a aquesta 
pregunta, hem de tenir ciar que és el que entenem per maltractament 
infantil. 

En general, les definicions global s tenen l'objectiu d'aglutinar dins 
d'un ampli conjunt totes les possibles situacions de maltractament 
sense entrar en particularitats que produirien, per altra banda, la 

Psicoleg infantil de 
la Fundació AGI, 
del Centre d' Aten
ció a la Dona de 
l' Ajuntament de 
Sabadell, de la Casa 
d' Acollida de Do
nes Maltractades 
del Tarragones i 
professor de la 
Fundació Pere Tar
rés 
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impossibilitat de recollir totes les múltiples formes de presentació de 
maltractament. Vegem-ne la definició que ens ofereixen De Paúl i 
Arruabarrena (2001): 

«Qualsevol mal fisic o psicologic no accidental a un menor ocasionat 
pels seus pares o cuidadors, resultat d'accions fisiques, sexuals o 
emocionals, d'omissió o comissió i que amenacen el desenvolu
pament normal tant físic com psicologic del nen o nena.» 

Sens dubte, els menors que viuen en un entom de violencia no es 
desenvolupen i creixen en un ambient adequat. Com es despren de la 
definició, el menor que viu en un context maltractador no es pot limitar 
a ser un espectador extem i acaba sent víctima, en el millor deIs casos, 
d'un maltractament psicologic o emocional. 

Maltractament infantil i violencia de genere són dos termes que no 
podem viure dissociats. Segons les dades de maltractament infantil a 
Catalunya l'any 2000, en un 44,4 % deIs casos en que es produeix un 
maltractament infantil, aquest no és l 'únic a la llar familiar, sinó que un 
altre adult (en un 76,6 %, la mare), també és víctima d'algun tipus de 
maltractament. Girant aquesta estadística, les dades deIs estudis, en 
general, indiquen que els nens/es que viuen en llars amb agressions 
entre la parella tenen entre tres i nou vegades més possibilitats de ser 
maltractats fisicament pels seus pares. Hem de suposar que la dada 
augmenta si parlem de maltractament psicologic. 

Efectes de la violencia de genere en els medis 

Estudis que han avaluat els efectes a llarg termini que desenvolupen 
els fills testimonis de la violencia entre els seus pares indiquen que 
aquests infants presenten més problemes d'adaptació psicologica i 
social, més violencia en les seves relacions de parella, nivells superiors 
de comportament antisocial i més símptomes depressius i traum:'ttics. 
Evidentment, la violencia de genere a la família és un factor d'estres 
que afecta els menors, pero hi ha factors que cal tenir en compte a 
l'hora de valorar-ne els efectes psicologics, com el grau en que aquesta 
violencia es produeix, la freqüencia, l' exposició del nen o nena a la 
violencia, l'edat del menor, etc. Presenciar conflictes de baixa intensitat 
entre els pares, encara que es puguin produir amb certa freqüencia, no 



té uns efectes negatius en el desen
volupament deIs filIs. És l'hostilitat o les 
agressions físiques expressades durant 
la discussió el que els trastorna. La 
violencia familiar constitueix un greu 
risc per al benestar deIs filIs, especial
ment per als que són testimonis d'a
gressions físiques entre els seus pares. 
Un altre factor c1au és la interacció 
entre pares i fiUs. S'ha pogut observar 
que moltes d'aquestes famílies utilit
zen uns patrons negatius d'interacció a 
l'hora de comunicar-se amb els filIs: 
escasses expressions d'afecte, hosti
litat, agressivitat, indiferencia, negli
gencia, rebuig. Aquests aspectes s'allu
nyen de l'entorn de normalitat que 
caldria proporcionar a un menor i afec
ten la seva adaptació i personalitat. 

EIs estudis duts a terme amb menors 
que han conviscut en un entorn familiar 
agressiu ens indiquen problemes clínics 
tant internalitzants com externalitzants 
en aquesta població. Els símptomes internalitzats que s'hi destaquen 
són la passivitat, l' apatia, el retraYment social, els sentiments depressius, 
conductes autodestructives, Mbits nerviosos o problemes somatics. Els 
extemalitzats consisteixen en més conductes agressives i antisocials, 
impulsivitat, desobediencia i manca d'autocontrol. 

Una qüestió que sovint es planteja és si els menors exposats a la 
violencia domestica desenvolupen un comportament més violent. EIs 
símptomes externalitzants ja descrits reforcen aquest suposit. EIs 
estudis ens indiquen que un alt percentatge d'aquests menors té un 
comportament més violent i menys capacitat de resolució de conflictes. 
Són menys competents en les relacions amb els seus iguals, tenen un 
auto control més baix i estan convenyuts que el comportament agressiu 
refors;a la seva reputació i la seva autoimatge. 

Un últim punt a tenir en compte és que molts d'aquests menors 
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presenten criteris de diagnostic de trastom per estres posttraumatic. 
Durant un període superior a un mes, aquests menors reexperimenten 
persistentment elfet traumatic, eviten els estímuls que hi ha associats, 
pateixen malsons, es mostren més irritables i es valora un increment de 
la seva activació. 

L'herEmcia de la violencia 

Els estudis sobre violencia en general reflecteixen que l'exposició a 
models violents, especialment durant la infancia i l'adolescencia, 
condueixen a la justificació de la violencia i que totes dues condicions 
incrementen considerablement el risc de reproduir-Ia. Així, s'ha 
observat que els menors que estan exposats als conflictes matrimonial s 
i a l'hostilitat entre els seus pares acostumen a modelar aquest tipus de 
conductes hostils, ineficaces per afrontar conflictes, que limiten i con
figuren negativament el seu repertori de conductes. En la mateixa 
direcció cal interpretar els resultats obtinguts en les investigacions 
sobre violencia de genere, en els quals s'observa que molts deIs adults 
que l'exerceixen, o que la pateixen en la seva parella, procedeixen de 
famílies que també van ser violentes. És a dir, que hi ha la tendencia 
que es transmeti de generació en generació. 

Tot i aixo, s'han detectat una serie de característiques psicosocials 
que cal promoure a través de l' educació per ajudar a trencar aquesta 
tragica cadena: 

a) L' establiment de vinc1es socials no violents que ajudin a desenvolupar 
esquemes i expectatives socials basiques altematius a la violencia. 

b) El rebuig de tota forma de violencia, inc1oent-hi la crítica de la que 
es va viure a la infancia i el reconeixent de les emocions suscitades. 

c) El compromís de no reproduir la violencia. 
d) L'adquisició d'habilitats altematives a la violencia que permetin 

afrontar l'estres i resoldre els conflictes socials amb eficacia. 

Educació en la igualtat i tractament familiar 

Actualment es dóna una coincidencia a destacar com una de les 
causes més importants de la violencia de genere les diferencies que 



encara existeixen entre dones i homes en estatus i poder. L'educació 
en el sexisme legitima imanté aquestes diferencies. Hi ha estereotips 
que associen el patró masculí amb una· serie de característiques 
(agressivitat, competitivitat, acció, duresa, insensibilitat...) i el femení 
amb altres característiques oposades a les anteriors (tendresa, empatia, 
debilitat, dependencia, passivitat, sensibilitat social, comprensió ... ). Així, 
la representació sexista del món pot actuar com una profecia que es 
compleix automaticament en transmetre als nens i nenes des de petits 
amb quines qualitats, quins valors i problemes han d'identificar-se, en 
quines activitats han de participar i en quines no. D'acord amb aixo, 
l' educació en la igualtat esdevé un eina fonamental per prevenir la 
violencia de genere. 

En el cas de les famílies maltractants i/o negligents, caldria fer una 
avaluació de la situació per buscar la millor protecció i benestar deIs 
menors. Hi ha un consens generalitzat a considerar que ellloc idoni 
perque un nen o una nena creixi i es desenvolupi és la seva família. La 
separació definitiva o permanent del menor de la seva llar només es pot 
considerar quan es constata que la seva família no és recuperable. Hi 
ha diferents programes de tractament per a famílies maltractants i/o 
negligents; la majoria comparteixen aquests objectius generals: 

a) Reforc;ar la capacitat de la família per fer front de manera 
satisfactoria a les diferents fases del seu cicle vital (fonamentalment 
aquelles fases que inclouen la crianc;a deIs seus fills). 

b) Millorar la qualitat de les relacions familiars, incloent-hi la relació 
conjugal, la paternofilial, la fraternal i la familiar nuclear en el seu 
conjunt. 

c) Millorar la qualitat de les relacions de la família amb el seu entorn 
i reforc;ar els sistemes de suport social. 

d) Minimitzar els factors d'estres que puguin influir negativament so
bre la família. 

Les habilitats que es treballen més habitualment en aquest tipus de 
programa són tecniques d' auto control, com posar límits, respostes a la 
conducta infantil, habilitats de comunicació i interacció, atenció fisica 
infantil i desenvolupament evolutiu infantil. 

La majoria deIs programes obtenen resultats positius un cop acabat 
el tractament, pero hi ha dubtes sobre el seu manteniment a llarg 
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termini. Per refon;ar aquest manteniment, és important utilitzar serveis 
de suport, menys intensius i a més llarg termini. Un punt c1au de 
qualsevol tractament és la motivació i la voluntat de canvi. 
L'aprofitament maxim d'aquests programes es produeix quan els pares 
estan preparats per aprendre. Si estan capficats en altres problemes 
(pressió economica, aYllament sociaL), la seva capacitat per aprendre 
es redueix molt. 



L 'article recull l'experiencia d'uns tallers de prevenció de 
la violencia de genere adre<;ats a alumnes de tercer i quart 
d'ESo. 

Tollers per O lo iguoltot. 
Prevenció de la violencia de genere 

El Co¡.[ectiu d'Homes contra la Violencia de Genere 
(HOCOVIGE), format per homes i dones, es va iniciar amb la redac
ció d'un manifest d'un grup d'homes que compartien la inquietud que 
calia treballar per l'assoliment d'un fi comú d'interes general 1 'era
dicació de la violencia de genere. 

D'aquesta manera, el14 de febrer de 2002 i animats per la resposta 
positiva deIs homes davant aquest manifest es va constituir en 
associació,ja que calia una posició activa contra la violencia de genere, 
i es proposa el debat sobre aquest problema en tots els ambits de la 
societat, des de l'educació, la família o els mitjans de comunicació i 
la participació en l'analisi deIs seus orígens per evitar que els models 
que originen la violencia es continuessin reproduint. 

Es van comprometre a treballar activament per evitar qualsevol 
intent de comprensió d'aquest tipus de violencia i també a no ser 
tolerants, complices silenciosos o justificadors de l' esmentada violimcia. 

* www.lazobicolor.org 

CoNectiu 
d'homes 
contra la 
violencia de 
genere 
HOCOVIGE* 

49 



PERSPECTIVA 
ESCOLAR 288 

50 Violencia, genere i educacló 

Era el punt departida per treballar en accions encaminades a 
qüestionar elmodel masclista que suposa que ser home signifiqui tenir 
algun dret o autoritat especial sobre les dones. Un compromís, doncs, 
deIs socis i sacies que volguessin ser membres del coHectiu que fos 
exemple de comportament cívic i pacífic per a la resta de la societat 
i també de lluita conjunta i de solidaritat amb les dones contra la 
violencia. 

Per aconseguir aquest fi, els membres d'HOCOVIGE, professionals 
del camp de l'educació, la pedagogia, la psicologia, criminologia i 
senzillament gent sensibilitzada i amb ganes de treballar per aquesta 
causa, han creat una serie de programes, activitats i tallers. 

Per desenvolupar-Io~,clonar servei i arribar arreu, ho farana través 
de l'entitat Institut Baetulo. 

Taller per a la igualtat. Prevenció de la violencia 
de genere 

Dirigit als alumnes de tercer i quart d'ESO, perque molts deIs actes 
de domini, intimidació i violencia se solen produir per primera vegada 
durant l'adolescencia; període crític que va estretament lligat a la 
recerca d'una identitat social, sexual i de genere. 

Davant d'aquesta realitat, som conscients de la necessitat de 
dissenyar un material educatiu i informatiu útil per ala prevenció que 
aspira a trencar la socialització errania basada en valors patriarcals 
encaminats a sotmetreladona a l'home i a la utilització de la forya i 
la discriminació com a inetode legítim per resoldre els conflictes. 

Aquest taller no pretén' en cap moment substituir o interferir en el 
treball que es duu a terme en el centre educatiu amb relació a 
l'educació envalors, tan soIs vol ser un instrument de suport especí
fic, una manera de comenyar a adquirir eines o recursos per desac
tivar i qüestionar l'aprenentatge sexista a que normalment estem 
sotmesos, promovent i facilitant el pIe desenvolupament de l'alumnat 
com a persones, perque siguin crítiques, igualitaries, tolerants i 
solidaries. 



En aquest marc d'actuació, el taller pot 
iniciar un procés informatiu com a recurs 
educatiu, a través del debat i la discussió i, 
alhora, es pot utilitzar per detectar el grau 
d'informació que tenen els i les adoles
cents respecte de la violencia de genere 
amb especial incidencia en els indicadors 
de risco 

En definitiva, el nostre equip de formació 
treballa en la recerca d'estrategies de pre
venció que contribueixin a eradicar la vio
lencia de genere amb l'assoliment deIs 
principals objectius, entre d'altres: 

• Informar i reflexionar sobre que és la 
violencia de genere i sobre quines són les 
seves conseqüencies per a les dones, 
nens, nenes i homes. 
Informar sobre els diferents tipus de 
violencia. 
Informar que exercir algun tipus de 
violencia de genere constitueix un delicte genera unes res
ponsabilitats. 

• Sensibilitzar els i les joves envers la problematica. 
• Reflexionar sobre els rols i estereotips de masculinitat i feminitat i la 

seva relació amb la desigualtat de sexes. 
• Prendre consciencia que la desigualtat pot conduir a situacions de 

violencia d'un sexe. 
• Aconseguir conductes, actituds i compromisos de rebuig. 
• Potenciar valors de respecte i d'igualtat. 
• Adquirir habilitats per detectar possibles casos. 

Identificar i interpretar els indicadors de nsc en les relacions 
afectives. 

• Informar sobre els recursos comunitaris. 

També ens proposem actuar en diferents ambits socials dissenyant 
i desenvolupant tallers i programes per a actors socials (totes aquelles 
persones que per la seva professió tenen un primer contacte amb la 
víctima), per a agents socials per la igualtat (personal a qui l'em-
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presa privada delega la seva política d'igualtat), de detecció de vio
lencia de genere (per a totes aquelles dones que desenvolupin una 
problematica amb la parella), d'assistencia 24 h, de rehabilitació a 
maltractadors, grups d'autoajuda, terapies individual s per a la víctima 
i per als filIs i filIes, activitats lúdiques, conferencies, debats i campanyes 
pe125/11 i 08/03. 

Amb tots aquests fronts oberts ens hem proposat aconseguir una 
societat més tolerant i igualitaria que ens permeti conviure homes i 
dones amb les mateixes regles. 



La prevenció su posa treballar amb tots els factors causals i 
socials de la violencia envers les dones: la socialització de genere, 
les creen ces legitimadores de la violencia, la llei i la seva 
aplicació, els recursos per a les víctimes ... 

Els tallers «Prevenir la violencia en la 
parella ¡ove» com a proposta d'intervenció 
en I'ambit educatiu 

L'Associació de Dones contra la Vioh!ncia Familiar Tamaia tre
balla des de fa dotze anys en l'atenció a dones víctimes de violencia 
a la parella, violencia domestica. Aquests anys de treball directe i 
continuat ens han permes coneixer i aprofundir els processos d'es
tabliment del que anomenem el «Cicle de la Violencia Domestica», 
caracteritzat precisament per uns antecedents i desencadenants que 
molt sovint no són identificats com a abusos o precursors d'abusos 
importants en la relació de parella. 

Escoltar els relats de les dones maltractades sobre la seva histo
ria i el comen<;ament de la relació de parella, que finalment les ha 
convertit en víctimes, ens ha permes, a elles i a nosaltres, anar re
coneixent plegades les conductes i actituds previes per part del 
company. Conductes i actituds que, si bé en el moment en que van 
apareixer no van poder ser identificades com a senyals d'alarma, sí 
que després de la vivencia de la violencia i des d'un procés de revi
sió de la propia historia es poden reconeixer com a antecedents deIs 
abusos que despres arribarien, amb més intensitat i amb efectes molt 
més greus. 

Ana 
Chavarrias 
Psicóloga i tera
peuta. Tamaia, 
Associació de Do
nes contra la Vio
lencia Familiar 
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EIs motius pels quals aquestes dones i tantes altres no han pogut 
identificar algunes conductes com a abusives i, per tant, han continuat 
comprometent-se en una relació de parella que finalment ha estat 
violenta (físicament o psicologicament) no responen a una única raó, 
sinó a molts elements causals: socialització de genere, idees com
partides sobre l'amor rom¡'mtic i les relacions de parella, normalització 
de les conductes abusives en diversos ambits socials, vivencia d'abu
sos en la propia historia ... 

Podem veure, pero, com tots aquests elements causals tenen a veu
re amb la normalització de comportaments que generen desigualtat 
i que des d'aquesta desigualtat poden convertir-se en abusos de po
der, que són la base deIs abusos en la relació de parella. 

Des del treba11 amb dones maltractades, sabem que és fonamental 
identificar els abusos com a tals per poder-los prevenir. 1 sabem 
també que aquesta identificació sovint es veu dificultada a la nostra 
societat per la normalització, en nom de l'amor, de conductes i acti
tuds que no haurien de ser tan normals en la relació de parella. Per 
exemple: «T'estimo tant que només et vull per a mi», «quan ens ca
sem no caldra que treba11is» ... 

La prevenció suposa treballar amb tots els factors causals i socials 
de la violencia envers les dones: la socialització de genere, les creences 
legitimadores de la violencia, la llei i la seva aplicació, els recursos per 
a les víctimes ... Des de l'associació Tamaia entenem que és tan soIs 
des d'aquesta perspectiva global que el treball de prevenció i eradicació 
de la violencia envers les dones és possible. 

Pensem que les intervencions que podem anomenar «preventives» 
s'han d'inscriure en un context de treball contra la violencia de genere 
i la violencia domestica, així com en un treball de xarxa que faciliti la 
identificació i els recursos escaients per a la intervenció. L'ambit 
educatiu pot ser un 110c privilegiat des d'on fer aquest tipus de 
intervencions preventives. 

És per aixo, i perque considerem necessari un abordatge directe i 
vivencial d'aquesta tematica amb la població jove, que vam crear el 
taller «Prevenir la Violencia en la Parella Jove», des del qual inten
tem acompanyar els i les joves en una analisi de la problematica de 



1 
I 

la vioUmcia familiar i la violencia domestica, 
com també facilitar-los elements de reflexió 
i estrategies perque puguin identificar eís 
abusos en les seves diverses formes (fisic, 
psicologic, sexual, sociaL). Tot aixo des 
del respecte a la diversitat d'opinions i a la 
necessitat d'anar construint la propia ma
nera de relacionar-se en parella. 

Aquests tallers, que anem fent des de fa 
cinc anys en els instituts, amb alumnes de 
batxillerat i 4t d'ESO, i en coHaboració 
amb les Regidories de la Dona i Joventut 
deIs diferents municipis, són la nostra apor
tació, senzilla pero coherent, amb el projec- . 
te global de l'associació, a la prevenció de 
la violencia domestica i de genere, perque, 
tal i com moltes vegades acabem aquests 
tallers, «la millor prevén:ció de la violencia 
és parlar-ne». 
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DIDÁCTICA DE LA llENGUA ORAL FORMAL 
Continguts d'aprenentatge i seqüencies didactiques 

M. VILA I SANTASUSANA (COORO.), C. BAllESTEROS, 

J.M. CASTELLA, A. eROS. M. GRAU, J. PALOU 

Aquesf lIibre pretén ser un instrument practic sobre la lIengua oral for
mal i. el seu procés d'ensenyament i aprenentatge. 
El volum estaestructurat en dues parts.In la primera es presentenels 
aspectes d iscursiusj les estrateg ¡es retoriques que caracteritzen elsgene~ 
res discúrsius orals eonsiderem pribritarisen I'erisenyamentobliga

. part vol ser unpuntde partida 
disp(}sar d'o,bjectiusícontinguts d'a'-

oraL . . . .. . .. 
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Amb l'objectiu d'apropar Joan Vi

nyoli als alumnes deIs centres escolars 
de Santa Coloma de Farners, mestres 
i projessors juntament amb el CRP jan 
una proposta didactica per treballar 
textos del poeta en diferents nivells 
educatius 

Joan Vinyoli, un poeta per a I'escola 

M. Angels Bartés i Busom 
Equip Elaboració de material didactic 
sobre la poesia de Joan Vinyoli 

La població de Santa Coloma de Famers, 
a la comarca de la Selva, ha estat bressol 
de personatges il'lustres (Salvador Espriu, 
Lluís Rodés, NarcÍs Jubany ... ) i n'ha acollit 
d' altres, de no menys importants, que en els 
diferents vessants del món de les arts s 'han 
deixat impressionar per la bellesa del seu 
entom natural i l'han reflectit en les seves 
creaClOns. 

El poeta Joan Vinyoli (Barcelona 1914-
1984) pertany a aquest segon grup de 
colomencs celebres que amb el pas deIs 
anys han esdevingut fills adoptius de la vila, 
en el cas de Vinyoli, a títol postum, l'any 
1991. 

EIs estius de la seva infantesa i ado
lescencia els passa a Santa Coloma de 
Famers i, aquesta epoca, la recorda com 
una de les més felices de la seva vida. 
Potser per aquest motiu, l'entom huma i 



natural de la vila apareixen de manera 
recurrent en els seus versos alllarg de tota 
la seva obra. 

Tot i ser considerat pels experts com un 
deIs poetes mes importants de la poesia 
catalana de tots els temps -«és un deIs 
nostres escassos veritables poetes», en diu 
Salvador Espriu, o bé «és la veu més alta i 
impressionant de la lírica catalana con
tempofl\nia», comenta el també poeta 
Francesc Parcerises-, constatem que la 
presencia de Joan Vinyoli als llibres de text 
no es correspon amb la importancia i 
qualitat de la seva obra. 

Amb l'objectiu d'apropar el poeta als 
alumnes, ungrup d'ensenyants deIs dife
rents centres educatius de Santa Colo
ma de Farners, juntament amb el CRP 
Selva 1, vam constituir un grup de treball 
en el marc de les activitats del Pla de Zo
na de Formació Permanent 03-04. Cap de 
nosaltres som especialistes en poesia i per 
a gairebé tots, Joan Vinyoli també ens era 
desconegut. En aquest sentit, l'asses
sorament rebut en moments puntuals per 
part de dos reconeguts especialistes, els 
també poetes i professors universitaris 
Xavier Macia i Sam Abrahms, ens ha es
tat una bona ajuda. D'una banda, es trac
tava de coneixer el personatge, la seva 
vinculacióamb Santa Coloma de Farners, 
la seva manera de fer poesia, els seus 
temes preferits ... i, de l'altra, seleccionar 
alguns deIs seus poemes i elaborar unes 
propostes didactiques per als diferents 
nivells educatius que reflectissin la 
diversitat tematica i estilística de Vinyoli. 
Alhora, la manca de referencia sobre el 

poeta en els textos escolars ha 
un estímul més per al nostre grup 

Aquesta proposta educativa 
les diferents iniciatives que han 
a la població per reconeixer 
persona i l' obra del poeta: la 
de Fill Adoptiu de Santa Coloma, el 
la biblioteca municipal, l'itinerari 
Parc de Sant Salvador i la 
Ir Simposi Internacional Joan 

En aquest article presentem 
d'aquestes propostes, que vo 
exemples practics per ser utilitzats 
pero que no exclouen altres pass! 
tractar Vinyoli i la seva poesia a l 
que pretenem amb aquest recu11 de pro
postes didactiques és facilitar el treball als 
mestres i establir un itinerari que trac
ti de la figura i l' obra del poeta durant els 
diferents cicles educatius de manera que 
els centres puguin integrar-lo en el currícu
lum de llengua catalana i literatura d'edu
cació primaria i educació secundaria. 

Les propostes didactiques es comple
menten amb un biografia «colomenca» del 
poeta i amb uns annexos amb fragments de 
textos crítics i teorics que poden ser de 
molta ajuda als mestres per comprendre 
el particular univers poetic de Vinyoli. A 
més, des de fa uns quants meso s, la xarxa 
d'internet disposa d'un web creat per 
professors vinculats al grup de treball que 
comparteixen l' admiració per la figura i 
l' obra de Vinyoli. Aquest web té la finalitat 
de contribuir a difondre'l entre tothom que 
vulgui fer el petit esfor9 d'entrar en el 
domini magic de la seva poesia (http:// 
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joanvinyoli. udl. es). La proposta inclou 
també una activitat per fer tot consultant el 
web. 

El poeta a I'educació primaria 

En el cas de primaria, la proposta di
dactica té com a objectius principals: 

• Facilitar un primer contacte de la mai
nada amb la persona i la poesia de Joan 
Vinyoli. 

• Relacionar el poeta amb la població de 
Santa Coloma de Farners, de manera 
que els alumnes coneguin alguns deIs 
seus poemes, principalment aquells que 
poden identificar-se millor amb el 
paisatge de la població. 

Les activitats que conformen el treball 
deIs poemes triats, d'acord amb els dife
rents cicles educatius, tenen més a veure 
amb la comprensió del significat que no 
pas amb l 'analisi de la forma, seguint les 
directrius del currículum de l' area de 
llengua catalana i literatura de primaria, pel 
que fa a la poesia. 

Proposem la lectura silenciosa i des
prés de manera expressiva deIs poemes 
per captar-ne la musicalitat i també per 
exercitar la declamació i afavorir el gust 
per la lectura. 
Suggerim la memorització d' algun poe
ma tant com a tecnica d'estudi com per 
al' adquisició de nou vocabulario 
Proposem també als alumnes d'elaborar 
textos espontanis i creatius a partir de la 
reflexió sobre alguns po emes de Joan 
Vinyoli. 

S 'han triat poemes que pel seu con
tingut, llargada i vocabulari estiguin a l'a
bast deIs alumnes de primaria. En el cas 
deIs alumnes de cicle mitja i superior es 
treballen també la identificació del sentit 
figurat, la comparació i la metafora. 
(Vegeu la fitxa de primaria a l'annex 1.) 

El poeta a I'educació 
secundaria obligatoria 

Les activitats proposades als alumnes 
d'ESO estan pensades a partir d'uns 
objectius que es consideren importants i 
que són els següents: 

• Servir-se autonomament de la lectura 
com a font d'informació, de Heure i de 
projecció personal. 

• Coneixer i valorar la poesia de Joan 
Vinyoli i saber situar-la dins la literatu
ra catalana contemporania. 

• Fer-Ios adonar que les obres literaries 
constitueixen diverses interpretacions 
del món i de l'individu, afavoreixen la 
imaginació i el gust estetic i són un mit
ja d'arrelament a la propia cultura i de 
relació amb els altres pobles. 

EIs exercicis proposats a partir de ca
dascun deIs poemes triats vol en contribuir 
a l'assoliment d'alguns deIs objectius ge
nerals d'etapa plantejats pel Departament 
d'Educació en relació amb l'assignatura 
de llengua catalana i literatura: 

La lectura expressiva de textos literaris. 
La memorització de textos breus i la 
recitació de poemes. 



- La lectura i comentari de textos literaris. 
- El fet de saber situar les obres i els tex-

tos llegits en el seu context historic i 
literario 

- El coneixement deIs principal s autors i 
obres de la literatura catalana contem
porania. 

- L'interes i la sensibilitat per la literatura 
i per la lectura de textos literaris. 

- El desenvolupament d'una actitud crítica 
i raonada. 

(Vegeu la fitxa de secundaria a l'annex 
2.) 

El poeta al batxillerat 

Les activitats que proposem per als 
alurnnes de batxillerat estan pensades a 
partir de tres objectius que hem considerat 
basics: 

• Afavorir el coneixement del poeta, de la 
seva obra i de la vinculació de l'un i de 
l'altra amb Santa Coloma de Farners. 

• L' aprofundiment en l' exercici de com
prensió i analisi del text poetic. 

• La valoració de la poesia com a discipli
na que incita a lareflexió sobre eh grans 
temes d'abast universal: l'amor, la mort, 
el pas del temps ... , la indagació exis
tencial, en definitiva. 

La proposta didactica que fem busca, 
en darrer terme, contribuir a l'assoliment 
d'alguns deIs objectius general s d'etapa 
plantejats pel Departament d'Educació 
en relació amb l'assignatura de modalitat 
de literatura catalana: 

- Llegir significativament textos literaris 
- Analitzar, interpretar i valorar 

diferents generes literaris. 
- Coneixer els principals autors i 0R:'1\í%" 

la literatura catalana contempor ,~!1i:iá. 
- Desenvolupar la propia capacita 

en la discussió i el contrast de p 
vista sobre obres i autors/es divy)j,sps. 
Gaudir de la lectura en tant que ~f¡¡¡¡*vitat 
d'oci que suposa un enriquime 
sensibilitat. 

Els exercicis proposats a partir 
un deIs poemes pretenen ser un p 
partida a partir del qual cada pro(~~s 
pugui Iacilment modificar-los i/o 'tlrjJ¡j; 

los d'acord amb les característiq 
grup-c1asse que els realitzi. (Vegeu l' an
nex 3.) 

La proposta didactica és consultable a: 
http://www.xtec.es/crp-santacolomaf/ 

vinyoli.htm 
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Annex 1 

El sentiment del poeta 

~ ~ 
EIs sentiments deIs poetes són elsmateixos que tenen les altres persones, amb la 

diferencia que ells saben expressar-Ios d'una manera esteticament commovedora. En el 
cas d'aquest poema, Vinyoli fa un poema a partir d'un deIs sentiments més universals i 
compartits: el plor. 

Plor 

F on;a callada, continguda, 
que bruscament vol esclatar. 
VaciHes, cor, a punt de rompre't 
en l'excés del dolor; 
no saps on contenir-Io, 
fins que de sobte, suplicant, 
la vida esclata en un extrem 
extenuar-se en abundors 
ardents de llagrimes 
enfora de la seva immensitat. 

Les hores retrobades (1951) 
Joan Vinyoli 

1. Llegeix aquest poema en veu alta i amb bona entonació. Apren-te'l de memoria. 

2. Consulta el diccionari i escriu el significat d'aquestes paraules: 
esclatar: ............................................................................................................... . 

vacil'les: ............................................................................................................. . 

extenuar-se: ............................ '" ................... '" ...................................................•. 

ardents: ................................................................................................................ . 



3. Observa el títol. Creus que té relació molt directa amb el que després diu? 

4. Comenta que ens explica. T'bas sentit mai així? ................................................... . 

5. Ara pensa en una situació divertida, molt divertida i que et provoqui ganes de riure, 
tantes que amb prou feines pots aguantar de fer una gran riallada. A partir del poema 
de Joan Vinyoli, prova de reescriure'l expressant aquest sentiment. No t'oblidis de 
posar-li un títol. 

Plor 

For<;a callada, continguda, 
que bruscament vol esclatar. 
Vacil·les, cor, a punt de rompre't 
en l'excés de dolor; 
no saps on contenir-lo, 
fins que de sobte, suplicant, 
la vida esclata en un extrem 
extenuar-se en abundors 
ardents de llagrimes 
enfora de la seva immensÍtat. 

6. Prova de recitar-los amb bona entonació davant d'un company o companya. 

65 
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Annex 2 • "wQ,. 

, . 1\, 

Els estius feli~os de la seva infancia 

Suggeriment: Aquesta activitat pot anar acompanyada d'un passeig, abans o 
després, pel Parc de Sant Salvador, elqual pot transcórrer prop de la riera, i també 
pel camí de Farners, a tocar del bosc d'alzines sureres. 1 es pot complementar amb 
una activitat de rarea de ciencies experimentals consistent a observar i descriure 
diferents aspectes de la natura: floració de les plantes, activitat d'algun insecte ... 
Al final s' ofereix un glossari. 

En aquest poema, Joan Vinyoli enyora e1s feliyos estius de la seva infantesa i joven
tut a Santa Coloma. 1 ho fa recordant i encomanant-nos la vitalitat propia de l'esclat 
estival de la natura. El poema té sis parts i, en aquesta activitat, en treballarem la segona. 

• Llegeix atentament i a poc a poc, dues o tres vegades, el poema. 

D'una terra (11) 

M'alegrava d'anar sentint pel bosc 
el so de la destral delllenyataire, 
en la cremosa quietud de l'aire 
fragant de ruda i furo de lligabosc. 
Tu, llenyataire, com un déu abats 
arbres de somni, de llegenda obscura, 
en l'aire magic de les soledats: 
alla a l'estiu el ventijo1 murmura, 
l'abella liba romanins fadats 
i corre una aigua cristaHina i dura. 

De vida i somni (1948) 
Joan Vinyoli 

Ara pots respondre a aquestes preguntes: 



1. Quin ambit natural de Santa Coloma recorda el poeta en el primer vers? I a l'últim 
vers? 

2. La percepció del poeta s' estén a diversos sentits. Escriu un vers corresporient a 
cadascun d'aquests sentits: 

oIda: ............................................................................................................ :: ....... . 

olfacte: ................................................................................................................. . 

3. En el poema apare ix el nom de dues plantes remeieres. Escriu-ne el nom i preg*ntaals 
més gran s de casa teya si coneixen algun ús medicinal d'alguna d'aquestes pÍantes. 

a) ......................................................................................................... . 
b) 

4. Sembla que Vinyoli, quan escriu el poema, estigui sota una mena d'encanteri. Quins 
versos ens fan creure en aquesta possibilitat? 

5. Fixa't que les últimes paraules de cada vers rimen entre elles. Agrupa-les en quatre 
grups. Afegeix a cadascun deIs grups dues paraules més amb la mateixa rima. 

6. Diries que loan Vinyoli té un bon record del «llenyataire», o més aviat que es tracta 
d'un record negatiu? Intenta explicar-ho. 

7. Escull una d'aquestes opcions: a) Escriure un poema, a partir d'alguns records que 
tinguis, o b) Fer un dibuix inspirat en el poema de Vinyoli. 
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8. Apren-te, de memoria, el poema de Joan Vinyoli . 

• Glossari: 

fragant: que fa olor, olorós. 

ruda: planta d'olor molt farta. 

lligabosc: planta enfiladissa; també s'anomena xuclamel. 

libar: xuclar un insecte el nectar de les flors. 

abatre: fer caure una cosa aterra amb violencia. 

fadar: encisar, encantar. 

romanÍ: planta aromatica. 



Annex 3 

Relació de poemes Ireballals: 

Cicle inicial d'EP 
Elegies de Vallvidrera (V) Passeig d'aniversari 

Elegies de Vallvidrera (11) 
Cicle mitja d'EP 

El rossinyol Obra poética dispersa 

Plor Les hores retrobades 

En bona companyia Vent d'aram Cicle superior d 'EP 

El campanar Les hores retrobades 

El temps difunt Ara que és tard 

Ir cicle d'ESO 
Sovint De vida i somni 

D'una terra (H) 

Temps perdut Vent d'aram 

EIs dies (la versió) hores retrobades 2n cicle d.' ESO 

Repla de reflexió A hores petites 

Campanes al vespre Domini magic 

Manobre A hores petites 

Runa Encara les paraules 

Autoretrat, amb fang i ... Realitats 

Mot rera mot A hores petites 

Llibre d'amic (III) Llibre d'amic Batxillerat 

Perfectament recordo Vent d'aram 

Vine a mi, dolc;a mort A hores petites 

Després de la ressaca Realitats 

Jo sé que tinc una tirada 
als somnis Cercles 

El meu asil Obra poética inédita 
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Experiencia educativa d'integració 
d'un nen i una nena que presenten un 
trastorlJ d'espectre. autista, escolarit
zats en una aula de P3 d'un CEIP de la 
comarca del Valles Occidental, partint 
del dictamen elaborat per la psicope
dagoga de l'EAP (Equip d'Assessora
ment Psicopedagógic). 

Experiencia: integra(:ió de dos nens 
amb trastorn d' espectre autista 

Antonia Fuentes i Bocanegra 
Mestra d'educació especial 

Laia Lázaro i Piveras 
Mestra d'educació especial 

Anna León i Moya 
Logopeda del CREDAV Jordi Pere1ló 

1. Pla d'acollida 

Pel que fa als professionals del centre: 

• Al comen9ament del curs es va fer una 
xerrada informativa al c1austre de pro
fessors sobre el trastom per part de la 
psicoterapeuta del CDIAP (Centre de 
Desenvolupament i Atenció Prime
renca). 

• Es van presentar els trets característics 
més concrets deIs dos alumnes al' equip 
de mestres d'educació infantil i a la 
logopeda del CREDA V (Centre de Re
cursos Educatius per a Deficients Audi
tius del Valles Occidental). 

Pel que fa als alumnes i a la família: 

• EIs nens van visitar l'escola abans del 
. comen9ament del curs i van coneixer 



l'entorn i els professionals que els ha
vien d'atendre. 

• Es va fer una entrevista inicial amb les 
famílies per tal de compartir informa
cions. 

• Van seguir el programa d'adaptació 
gradual de P3. 

2. Atencions específiques dins 
i fora del centre 

• Es va preveure la necessitat d'una 
atenció individual tota lajornada lectiva 
per part d'una mestra d'educació espe
cial (MSEE) dins l' aula ordinaria, la 
qual hauria de treballar conjuntament 
amb la mestra tutora (MT). 

• També es va preveure l'assessorament 
d'una logopeda del CREDAV per oferir 
estrategies que estimulessin la comuni
cació i elllenguatge en l'entorn escolar 
i familiar, logopeda que a més a més 
atendria cada alumne en tres sessions 
setmanals. 

• Es va fer un seguiment i assessorament 
psicopedagogic per part de 1 'EAP. 
Tots dos nens varen rebre una sessió 
setmanal per part del CDIAP. 

3. Projecte de treball: Aspectes 
. organitzatius i curriculars 

La tutora, la mestra d'EE i la logopeda, 
conjuntament, vam elaborar un pla de 
treball, amb l'assessoramentde l'EAP, que 
inclo"ia tant aspectes organitzatius com 
curriculars, d' acord amb l' esquema se
güent: 

3.1. Orientacions i adaptacions 

• Es va considerar fonamental aprofun,d}r 
en la relació afectiva i personalárlib 
l'adult de referencia (MSEE). Aqtresta 
relació era l' eix socialitzador. ... ... .... .. . ...... . 

• La MSEE va atendre els alumnes entots . 
els ambits educatius de l'escola .. 

• A poc a poc es va potenciar la .r~lació 
afectiva i social amb la mestra ·tl1fQffi, .. 
la logopeda i la resta de mestresdel 
parvulario :. .. 

• Es va preveure la necessitatCJ.u<:!.s~ 
sentissin segurs en aquelles situil¿íótis' 
escolars que podrien ser angoixaJlts per 
als nens (pati, festes, sortides .. :)~.i:is 
van anticipar. 

• Es varen organitzar les entrades i 
sortides conjuntament amb les famílies, 
perque eren moments d'inseguretat i 
patiment personal per als nens. 

• Ates que podien presentar rebuig a 
certs materials o bé afer certes ac
tivitats, totes dues coses es van presen
tar com un oferiment i no com una 
imposició. Per tant, va caldre buscar 
diferents estrategies i estris que van ser
vir per treballar i assolir els objectius 
plantejats. (Per exemple, podien no 
voler fer servir un llapis per fer un tray 
i sí un retolador o un pal a la sorra.) 

• Es va preveure un temps de treball i 
relació amb el grup classe i un en grup 
petit per tal de potenciar la relació amb 
els altres nens i fomentar la imitació de 
models. També es va dedicar un temps 
de suport individual per assolir altres 
aspectes que requerien més atenció. 

• Es va mantenir la relació i comunica
ció constant amb la família, per tal de 
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treballar continguts conjuntamentper tal 
d'intentar una generalització. 

3.2. Arees curricu/ars 

Les necessitats educatives que presen
taven aquests alumnes estaven centrades 
fonamentalment en la comunicació i el 
llenguatge; per tant, l'atenció específica 
per partde la MSEE i de la logopeda 
consistia a ajudar a estimular i desen
volupar aquestes capacitats basiques 
per garantir una bona integració en 
1 'entorn escolar i social. En conseqü¿m
cia, es va elaborar una adaptació curricu
lar de l'area d'intercomunicació i llenguat
ge (llenguatge verbal). 

En la programació de les arees curri
culars de descobriment d'un mateix, des
cobriment de l'entorn natural i social, llen
guatge musical i plastic, es van tenir com 
a referencia els objectius de P3. Es va fer, 
per part de la MSEE, una adaptació me
todologica basada en l'atenció indivi
dualitzada constant i l'adaptació de ma
terial. 

Área de comunicació i lIenguatge 

La llengua d'intervenció ha estat la ma
terna, en el cas de la nena el castella i, en 
el nen, el catala. 

Les dificultats i competencies comu
nicatives i lingüístiques que aquests alum
nes presentaven a l'inici de curs eren les 
següents: 

A. Previes 
(corresponents al' etapa preverbal): 

• Atenció visual i auditiva· inestable i li-
mitada. 

• Contacte ocular intermitent i fuga9. 
• Somriure social present. 
• Interacció amb adults molt coneguts, pa

res, educadors. 
• Nohi havia cap interes d'interacció amb 

els seus iguals. 
• En el cas del nen, era evident un inici 

del gest indicatiu per assenyalar el que 
volia, pero no acompanyat de verba
litzacions. 

B. Nivell receptiui expressiu: 

No sempre resp~nien quan sentien el 
seu nomo 

• Esporadicament, podien realitzar con
signes contextualitzades en l' aquí i 
l'ara. 

• S'observava un cert mutisme. No ma
nifestaven interes per la comunicació 
verbal. 

• La nena pronunciava certes vocals, pero 
no sempre amb intenció comunicativa. 

• Verbalitzaven alguna paraula o ecola
lia immediata, pero no sempre contex
tualitzada 

Tenint en compte les dificultats i com
petencies en la comunicació i el llenguat
ge, es va plantejar com a objectiu prio
ritari iniciar els nens en el gust per la 
comunicació i el llenguatge i fer-los 
veure la seva necessitat. 



Objectius especíjics: 

~ Fixar i augmentar el contacte ocular amb 
l' interlocutor. 

• Centrar i mantenir l'atenció tant visual 
com auditiva davant d'un estímul. 

• Adonar-se de l'altemanc;a comunicativa 
(ara tu - ara jo). 

• Comprendre consignes, ordres contex
tualitzades en l'aquí i l'ara. 

• Imitar verbalment noms de persones 
conegudes i altres paraules basiques 
properes. 

• Produir demandes gestuals i verbals 
(necessitats basiques: aigua, joc pre
ferit...) per tal d'afavorir el llenguatge 
funcional. Incorporar l'imperatiu «Dó
na'm», més allo que desitja. 

• Acompanyar el llenguatge en el joc
representatiu-simbOlic amb l'expressió 
de noms, accions i sintagmes. 

• Produir les fórmules socials basiques de 
salutació i acomiadament -hola! i 
adéu!- de manera contextualitzada. 

• Entendre i expressar sí/no com a desig 
d'una acció o una altra cosa, o rebuig. 

3.3. Estratégies metodologiques 
i material 

La metodologia utilitzada tant per part 
de la logopeda com de la MSEE té en 
compte els aspectes següents: 

• En el treball en el terreny individual es 
donava prioritat a les cantarelles de 
falda, jocs interactius d'alternanc;a 
comunicativa, el joc representatiu
simbólic, activitats d'atenció compar
tida, on s'estimulava elllenguatge (mi-

rar fotografies properes al seu entom, 
contes senzills, muntar puzle 
juntament... ). 

• En tot moment es va atribu 
cionalitat a les diferents acc 
l' adult i deIs nens i es verbalitza 
frases senzilles. 

• Es va utilitzar l'estrategia d'ofet;t~~dues 
opcions orals per incitar la comq~lbació 

ódi.';.'~t,$;:;~ 

verbal respectant els temps de f"~" 
i resposta a les propostes de l'adu 

• Com que la principal dificultat d' .. <i .. , 7Ill.,,,"-C,YF;.\¡i 

alumnes era de comunicació i 
amb l' entom, es va partir, com 
fonamental, de 1 'interes deis '1.~~s.:t's 

• S'afavoria l'activitat deIs nens:~tg'q~~~'%" 
vació directa, manipulació i 6'~.,€~i,~G..1 
mentació. 

• Les activitats que s 'havien de fer 
s 'anticipaven oralment acompanya
des de suport visual, per tal que reac
cionessin sense angoixa davant del 
canvis. Aquestes activitats eren clares 
i senzilles, no sobrecarregades d'es
tímuls, i seguien un procés pautat 
que els alumnes coneixien. Alhora s'hi 
integraven petites alteracions per facili
tar l'adaptació i trencar la rigidesa men
tal que presenten als canvis. Per aquest 
motiu es van introduir petits elements 
«d'efecte sorpresa» ambla intenció 
d'ensenyar-Ios a gaudir d'aquest as
pecte. 

• Es va intentar donar resposta a les seves 
accions comportamentals inadequades, 
com ara obrir i tancar portes, o cridar ... 
donant una funció diferent de la que ells 
interpretaven, se'ls oferien altres alter
natives i es recondui'en les diverses 
situacions conjlictives. 
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Material 

• Llibre de fotografies de les diverses 
activitats i espais de l' escola. 

• Llibre de fotografies deIs companys de 
la classe i mestres d' educació infantil. 

• Recull de fotografies de diverses situa
cions: excursions, sortides, celebracionsó 

• Recull de fotografies d'accions: nens 
dinant, rentant-se, jugant, comprant, etc. 

• Recull d'imatges del vocabulari espe
cífic treballat a classe. Cada imatge amb 
el nom corresponent. 

• Caixes on es puguin classificar objectes, 
lletres o figures. 

• Lletres i números imantats per treballar 
amb la pissarra magnetica. 

• PIafó per treballar material enganxat 
amb velero. 

• Sorra i palets per dibuixar al patio 
• PIafó amb clip s on el nen pot jugar a 

penjar i despenjar objectes. 
• Material de suport de l' aula ordinaria. 

3.4. Avaluadó 

L' avaluació és va fer de manera sis
tematica i contínua. Es basava fonamen
talment en l'observació directa deIs 
alumnes, les seves accions i les seves 
respostes comunicatives. D'acord amb .els 
resultats, es varen revisar els objectius 
proposats. 

3.5. Horari 

cessari el suport constant deJa MSEE com 
a punt de referencia en cada moment. 
Aquest suport continu va ser fonamental 
tant per permetre la dinamica de treball del 
grup classe com per afavorir l'aprenentatge 
propi deIs dos nens. 

També es van preveure: 

• Tres sessions de treball individual amb 
la MSEE, per cada nen i dues de 
compartides. 

• Tres sessions setmanals d'atenció logo
pedica individual i una amb un com
pany/a per tal d'afavorir la interacció i 
la comunicació amb els seus iguals. 

• Tota la resta de sessions, d'atenció per
sonal per part de la MSEE dins de l' aula 
ordinaria. 

3.6. Coordinadons 

Família i escola 

La relació i l'intercanvi de comunicació 
amb les famílies va ser constant. Per faci
litar aquesta tasca, es va fer servir «la 
llibreta correu» com a intercanvi d'infor
mació. També es van fer reunions pe
riódiques per anar valorant conjunta
ment l'evolució deIs alumnes amb 
l'objectiu de compartir i unificar estra
tegies d'intervenció. 

I nterprofessiona Is 

• MT i MSEE i logopeda: Les coordi-
A causa de les necessitats educatives nacions es van fer setmanalment 

que presentaven, es va considerar ne- • EAP-MT-MSEE-Iogopeda: Es van fer 



coordinacions mensuals, en un principi 
per elaborar el projecte de treball i 
posteriorment per fer el seguiment. 

• MT-MSEE-EAP-Iogopeda-CDIAP: Hi 
va haver una primera reunió d'intercan
vi d'informació a principi de curs i pos
teriorment es feien reunions trimestrals 
per avaluar conjuntament el procés 
evolutiu. 

Com a cloenda, podem dir que l' expe
riencia ha estat molt positiva gnkies als 
recursos humans i materials amb que es 
compta, a la unificació de criteris i la bona 
entesa entre tots els professionals impli-

cats en l'educació d'aquests nens, 
coHaboració i confian<;a que han 
nosaltres les famílies i a la 
acollidora deIs nens i nenes de 

Cal dir que aquests nens 
escolaritzats al mateix centre, a edlUCélCH); 
infantil. La seva evo lució és satisfactoria 
i van trobant funcionalitat al llel1guatge 
en el seu entorn proper. Han mil18i~t.~It 
la relació i comunicació amb elsséUs 
companys, pero l' avaluació continu~~a cl~t" 
procés evolutiu permetra oferir aa~~~~ts 
nens la resposta educativa adequada:'en 
cada moment. 
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Manifest I 

I 

Nacions Unides, atesa la gra~etat i urgencia deIs problemes als quals la hu
manitat ha d'enfrontar-se avui, Iha institui't una Decada d'Educació per al Des
envolupament Sostenible (2005-2014) i ha designat la UNESCO com a organ 
responsable de la seva promoció. El manifest que presentem constitueix una crida 
a participar decididament en aquesta important iniciativa. 

i 

Educoció p~r O lo sostenibilitot 
Un cotpromís necessari 

Estem vivint una situació d' autentica emergencia planetaria, marcada per tot un 
seguit de greus problemes estretament vinculats: contaminació i degradació deIs eco
sistemes, exhauriment deIs recursos naturals, creixement incontrolat de la població 
mundial, desequilibris insostenibl9s, conflictes destructius, perdua de diversitat biologi-
ca i cultural... I 

i 

Aquesta situació d'emergencia ~lanetaria esta associada a comportaments individuals 
i coHectius orientats a la recerca .fe beneficis particulars a curt termini, sense preveure 
les seves conseqüencies per als altres o per a les futures generacions. Un comportament 
fruit, en bona mesura, del costum de centrar l' atenció en allo més proxim, espacialment 
i temporalment. 

EIs educadors, en general, no estem parant suficient atenció a aquesta situació, malgrat 
crides com les de les Nacions Unires en les Cimeres de la Terra (Rio 1992 i Johannes
burg 2002). Cal, per aixo, as sumir pn compromís amb l'objectiu que tota l'educació, tant 
la formal (des de l'escola primaria ¡tíns a la universitat) com la informal (museus, mitjans 
de comunicació ... ), pari atenció siftematicament a la situació del món, proporcioni una 
percepció adequada deIs problem~s i fomenti actituds i comportaments favorables per 
a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible. Es tracta, en definitiva, de formar 
ciutadans i ciutadanes conscients de la gravetat i caracter global deIs problemes 
preparats per participar en la presa fonamentada de decisions. 

Amb aquest fi, proposem el llanyament d'una campanya de Compromís per una 
educació per la sostenibilitat. El fompromís, en primer lloc, d'incorporar a les nostres 
accions educatives l'atenció a l'es~at del món, promovent, entre d'altres: 

• Un consum responsable que s'ajusti a las tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i a les 
característiques del «Comery just». 



• La reivindicació i l'impuls de desenvolupaments tecnológics que afavoreixin la 
sostenibilitat, amb control social i aplicació sistematica del principi de precaució. 

• Accions sociopolítiques en defensa de la solidaritat i la protecció del medi ambient, a 
escala local i planetaria, que contribueixin a posar fi als desequilibris insostenibles i als 
conflictes associats, amb una decidida defensa de l'ampliació i generalització deIs 
drets human s al conjunt de la població mundial, sense discriminacions de cap tipus 
(etniques, de sexe ... ). 

• La superació, en definitiva, de la defensa deIs interessos i valors particulars a curt 
termini i la comprensió del fet que la solidaritat i la protecció global de la diversitat 
biológica i cultural constitueixen un requisit essencial per a una autentica solució deIs 
problemes que ha d'acarar la humanitat. 

El compromís de multiplicar les iniciatives per implicar el conjunt deIs educadors, amb 
campanyes de difusió i conscienciació als centres educatius, congressos, trobades, 
publicacions ... i el compromís d'un seguiment minuciós de les accions engegades, que 
caldd donar a coneixer per al seu millor aprofitament coHectiu. 

Cridem, així, a sumar-nos amb decisió a la iniciativa d'una Decada d'Educació per al 
Desenvolupament Sostenible, la qualles Nacions Unides promouen de 2005 a 2014. 

Educadors per la sostenibilitat 
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Elogi de la mirada 

Jaume Cela 

El tren em porta com si fos el Danubi, 
de Claudio Magris, que estic llegint. 
Aquesta obra és una barreja de llibre de 
viatges, d' exposició historica i cultural, 
d' anecdotes que esdevenen categories i, 
sobretot, de meditació etica. Un llibre que 
m'empasso a poc a poc, per pair-Io inten
sament, com un bon vi. 

Comparteixo la lectura amb els crits 
d'una criatura asseguda en un cotxet. Vol 
cridar l'atenció de la mare que fulleja una 
revista d'aquestes que trobem a les pe
rruqueries i mastega un xiclet. La dona 
no es mira el nen i el nen no para de 
reclamar la seva mirada. La dona posa el 
peu damunt d'una de les barres inferiors 
del cotxet i afegeix el seu moviment al 
moviment del tren, pero tot és inútil, per
que el nen continua plorant. Ella esta sub
mergida en la lectura, com si visqués en 
una campana de vidre que l' aillés del món 
exterior. 

El nen necessita la mirada de la seva 
mareo No res de balanceig consolador, no 
res de pit ni de carÍcia. Ara vol la mirada 

de la mare i res més. 1 la mare li nega la 
satisfacció d'aquesta necessitat tan fragil 
que, com totes les coses fragils, és molt 
intensa, com les frases del llibre que estic 
intentant llegir. 

Venyo la timidesa i faig un sorollet per 
atreure l'atenció del nen. Ell atura el plor 
i em mira. M'esforyo a fer un posat aco
llidor. El nen sembla sorpres, pero al cap 
d'uns instants toma a cridar i a plorar. No 
vol els meus ulls ni la meya tendresa. Vol 
els ulls de la mare, la seva mirada i la ma
re la regala a alguna d'aquestes prince
ses que viuen a les pagines de les revistes 
de perruqueria. 



\ 

I novetat 
L'enderroc 
Soledat Sans i Marta Balada 

CoHecció Fragments, 1 
48 pago PVP: 13 euros 

La coHecció «Fragments», que recullla tasca 

pedagógica que durant vint-i-cinc anys ha fet el 

taller d'arts plastiques Carrau Blau, a Sant Just 

Desvern, s'inicia amb aquest Enderroc. 
Tot enderroc suscita la idea de mudanc;a, i aixó 

és justament el que expliquen Soledat Sans i 

Marta Balada, les autores delllibre. El 2002, 

quan l'Ajuntament de Sant Just va concedir un 

nou espai al taller, una gran festa va acomiadar 

I'antic. Durant molts dies, centenars d'infants van 

pintar-ne les parets -un fragment cada un-, 
escampant a ma pigments i ferres que, per 

similitud cromatica, recordaven I'África. 

L'enderroc explica aquest procés, i exemplifica 

com la creativifaf i la motivació són essencials en 

qualsevol projecte pedagógico 

R of<t -S E N 

S A T 
Associació de Mestres 
Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3 
0800 1 Barcelona 
Tel.: 934 817 373 • Fax: 933 017 550 
E-mail: associacio@rosasensat.org 
http://www.rosasensat .org 

Distribucions 
Proleg, S. A. 
Mascaró,35 
08032 Barcelona 
Tel: 933 472 511 
Fax: 934569506 
E-mail: prologo@ctv.es 
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Novetats bibliografiq,-,es 

Biblioteca. Rosa Sensat 

Ampliació de la Unió Europea 1 de maig de 
2004. La Unió Europea s 'amplia: Orien
tacions didactiques. Barcelona:Comissió 
Europea / Parlament Europeu, 2004 

Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2004. 
Madrid: Ediciones SM, 2004 

BLAT, Empar; DOMENECH, Carme, Herminio 
Almendros. L 'inspector que renova /'edu
cació. Barcelona: Publicacions de l' Abadia 
de Montserrat, 2004 

Lo más cerca posible: Bases para una educa
ción afectiva y sexual sana. Eva Bach 
(Coord.) Madrid: CISSPRAXIS, 2004 

CAMACHO ESPINOSA, José Antonio. La bi
blioteca escolar en España: pasado, pre
sente ... y un modelo para el futuro. Madrid: 
Ediciones de la Torre, 2004 

FERREIRA CALADO, Alder JÚlio. Paolo Freire, 
forjador de utopías. Morón (Sevilla): Co
operación Educativa Kikiriki, 2004 (Ideolo
gía, Pensamiento y Educación; 10) 

HEESEN, Berrie. Pequeños, pero valientes. Fi
losofia para niños. Barcelona: Graó, 2004 

HORNO GOICOECHEA, Pepa. Eduquem l'afec
te. Rejlexions per a famílies, professorat, 
pediatres ... Barcelona: Graó, 2004 (Família i 
Educació; 1) 

M'agrada llegir: Com fer els teus lectors. 
Joan Portell (Ed.) Badalona: Ara Llibres, 
2004 
Extracte de l'índex: 
Per que llegir?; Que fer perque el vostre fill 
sigui lector?; Criteris per fer una bona tria; 
On informar-se? Mitjans de comunicació 
basics; Dificultats lectores: com detectar
les? Remeis eficayos; El paper de l'escola: 
com fer-ne ús?; Les il-lustracions: com cal 
mirar-les? EIs llibres imprescindibles. 

Miedo a nada ... Miedo a todo ... El niño y sus 
miedos. Catherine Van Nieuwenhoven 
(Coord.) Barcelona: Graó, 2004 (Biblioteca 
Infantil; 6) 

NARANJO, Claudio. Cambiar la educación 
para cambiar el mundo. Vitoria-Gasteiz: La 
Llave D.H., 2004 

P ALOU VICENS, Sílvia. Sentir y crecer: El cre-



cimiento emocional en la infancia, pro
puestas educativas. Barcelona: Graó, 2004 
(Biblioteca Infantil; 2) 
Extracte de l'índex: 
Ejes clave para la interpretación del creci
miento: Inmersión en el crecimiento emocio
nal, Relaciones entre los contextos afec
tivos del niño, Clima y actitudes que deben 
contagiarse entre los diferentes sistemas de 
relación del niño y la niña, Herramientas 
para la observación y la interpretación de 
los procesos psicosociales. Propuestas 
educativas para favorecer el sentir: Relacio
nes de vida cotidiana, juego simbólico, 
Emociones primarias y su alquimia, Tiempos 
y ritmos de acogida, Vivencias compartidas 
en grupo, Los símbolos personales y el ima
ginario colectivo, Palabras del pensamiento, 
Música y emoción, Arte y emoción, Expre
sión corporal. Familias y escuela. 

PÉREZ, Rosa M. Les relacions entre família i 
escola: Una analisi psicosocial. Lleida: 
Pages Editors, 2004 

REYES CAMPS, Lourdes. Vivir la lectura en 
casa. Barcelona: Juventud, 2004 

Río, Pablo del; ÁLVAREZ, Amelia; Río,Miguel 
deL Pigmalión. Informe sobre el impacto de 
la televisión en la infancia. Madrid: Funda
ción Infancia y Aprendizaje, 2004 

SARRAMONA, Jaume. Factores e indicadores 
de calidad en la educación. Barcelona: 
Octaedro, 2004 (Biblioteca Iberoamericana 
de Educación; 14) 
Extracte de l'índex: 
La evaluación como base de la calidad; Un 
ejemplo de evaluación participativa del sis
tema educativo: La Conferencia Nacional de 
Educación de Catalunya; La equidad como 
factor de calidad; La dirección escolar como 
factor de cali<lad; ¿Qué son los indicadores 
de calidad?; El gasto y los recursos puestos 
al servicio de la educación; Las tecnologías 
de la información y la comunicación; Cono
cimiento de lengua extranjera; Descentrali
zación y autonomía de centros. 

SHARAN, Yael; SHARAN, Shlomo. El desarro
llo del aprendizaje cooperativo a través de 
la investigación en grupo. Morón (Sevilla): 
Cooperación Educativa Kikiriki, 2004 (Cola
boración Pedagógica; 13) 
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Avaluació dematerials multimedia 

Cucafera. Quin univers més divers! 

Fitxa de catalogació 

Títol, versió i any: Cucafera. Quin univers més divers! Versió en catahl, castella i angles 
Producció i edició: Barcelona Multimedia. Bayard Edicions -Joves-
Col'lecció EUROPA Multimedia 
Tematica: Jocs i creativitat 
Tipologia: Exercitació ijoc 
Destinataris: A partir de tres anys 
Documentació i suport tecnic: Ajudes en el propi CD 
Plataforma: Windows 95/98/Me o superior 

Fitxa d'avaluació 

ExceHent Alta 

Entom audiovisual x 

Continguts 

Navegació i interacció 

Motivació 

Potencialitat didactica x 

Documentació 

Facilitat d'ús i d'instal-lació x 

Correcta Baixa 

x 

x 

x 

x 



Pantalla per iniciar el joe 

Breu descripció del programa 

El programa presenta un seguit d'activitats 
lúdiques que ofereixen explicacions als més 
petits sobre fets que poden observar quoti
dianament i alguns que sovint formen part de 
les seves fantasies i porS. 

En accedir al contingut del CD-ROM, ens 
trobem amb la possibilitat d'escoHir entre tres 
opcions: Aixo es transforma, Hi ha alguna 
cosa a dins i Aixo fa por. Cada un d'aquests 
apartats té 14 activitats diferents. 

A Aixo es transforma es troben les rela
cionades amb objectes susceptibles de trans
formar-se, per exemple l'eruga, els bebes, la 
Huna, l'ombra, els arbres ... A Hi ha alguna 
cosa a dins es troben activitats relacionades 
amb objectes que en contenen altres, com per 
exemple els entrepans, els caus, l'ou, una clos
ca de cargol, una camera de fotos ... A Aixo fa 
por hi ha un seguit d'activitats protagonit
zades per coses o situacions que desperten 
sensacions de por en molts nens i nenes, com 
ara la foscor, els fantasmes, el tro, els taurons, 
els Ilops ... 

Des de cada una de les activitats es pot 
accedir a una petita pel-lícula que dóna una 
explicació sobre el tema en qüestió, racional i 
molt adequada a l' edat deis nens. Hi ha una 
explicació oral a cada pantalla del que cal fer. 
Les explicacions són clares i entenedores. 

A través de les activitats els nens i les ne
nes posen en joc diferents aspectes com ara el 
control psicomotor, l'esfon; cognitiu, la com
prensió i memorització, la comparació i la re
lació. Elpensament divergent i la imaginació, 
així com la necessitat d' exploració i experimen
tació també hi són presents. 

Quan s'acaba tot el bloc de les 14 activitats 
es pot participar en un concurs (a l'estil deIs 
concursos televisius) on els preguntaran sobre 
el que han escoltat en totes les animacions. 
Les respostes són del tipus Sí o No. Al final 
del concurs els donen una clau que, si l'envien 
a Barcelona Multimedia, els permetra rebre un 
premio 

El nen pot controlar el volum de l'audio, 
música i explicacions orals, així com l'aspecte 
de la pantalla, de manera que pot triar entre 
tres de diferents. Pot també avanc;ar o retro-
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cedir entre les diferents activitats així com dete
nir les animacions o jocs en el moment que ho 
desitgi. 

És possible també canviar l'idioma de totes 
les activitats, podent-se escollir entre tres: ca
tala, castella i angles. Aquesta possibilitat aug
menta el potencial educatiu del joco 

Pel que fa als aspectes tecnics, la instaHa
ció del programa és senzilla. Requereix el re
productor de vídeo Quick Time 4, que s'instal
la amb el programa. Requereix sempre el CD
ROM en la unitat lectora per jugar. La pantalla 
es configura de forma automatica a 256 colors, 
pero retoma a l'estat inicial quan s'abandona 

el joco No es pot desar el joc en cap punt, pero 
com que es tracta d'activitats aYllades, aquest 
fet no es valora com a negatiu. 

Ens sembla un programa molt correcte que 
aconsegueix, amb imaginació, arribar a un 
públic infantil molt oblidat, pero presenta com 
a limitació que és un producte «tancat». Un 
cop fetes totes les activitats, s 'ha acabat la 
novetat. Tot i que als nens i nenes d'aquesta 
edat ja els agrada repetir contes, activitats ... 

A destacar la possibilitat esmentada de 
treballar en tres llengües diferents: catala, cas
tella i angles. Aquesta última opció li dóna una 
potencialitat gran pel que fa a la seva utilització 
com a recurs per a l'aprenentatge de l'angles. 

En general, valorem positivament aquest 
producte per la seva correcció pel que fa als 
continguts, a l'entom grafic i a les possibilitats 
de control que poden exercir els nens sobre les 
diferents activitats. 

Montse Ardid i Isabel Balaguer 
del Grup SAMIAL (Grup de treball de 

l'A. M. Rosa Sensat i Cooperativa Abacus, 
que analitza i avalua materials 

educatius multimedia) 
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Presentació delllibre: L'enderroc, primer 
volum de la coHecció <<Fragments» 
dimecres, 27 d'octubre de 2004, a les 19 h 

Autores: Soledat Sans i Marta Balada Presentaciódelllibre: 

A earree de: Quim Lazaro i Merce Fluvia 

Lloe: Sala d'actes de l' AM Rosa Sensat 

J1z de mestres. Carta als mestres que comencen 
dimecres 10 de novembre de 2004 
a les 19 h 

Av. de les Drassanes, 3 
0800 l Barcelona 

Acte obert a tothom! 

Forum Social per I'Educació 
a Catalunya 
Barcelona, dimarts, 26 d'octubre de 
2004, a les 19 h 

Acle de presentació: Paraninf de la 
Universitat de Barcelona 

Informació: www.jomeducacio.org 

A earree de: Quim Lazaro i Merce Fluvia, 

Hi intervindran: JoanSubirats, doctor 
en Ci¿mcies Economiquesper la UB i 
Catedri'ttic de Ciencia Política a la UAB, 
i Jaume Cela i Juli Palou, autors 
Lloe: Sala d'actes.de l'AM Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3 
08001 Barcelona ROr~ 

S E-N 

Acte obert a tothom! S A T 

EDUTEC Barcelona 2004 
Educar amb tecnologies, de l'excepcionalitat a la 
quotidianitat 
Barcelona, 17, 18 i 19 de novembre de 2004 

Organitza: Universitat de Barcelona 

L/oc: Cibemanum. Edifici Fórum Nord 

Informació: edutec2004@Irni.ub.es 
http://edutec2004.Imi.ub.es 
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Xerrades contra la violencia 
«Violencia i dany emocional: propostes de recuperació» 
dijous, 4 de novembre de 2004, a les 18 h 

Organitza: CoHegi d'Educadors i Educadores Socials de 
Catalunya. Ajuntament de Barcelona 

L/oc: Seu del CEESC a Barcelona 
Aragó, 141-143, 4a planta 

Activitat gratuita .previa inscripció al tel. 93 452 10 08 

x Audiencia Pública als nois i noies 
de la ciutat 
«Salut, Barcelonah> 
Pro postes per a una millor qualitat de vida 
Curs 2004-05 

Informació i inscripcións: Institut 
d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona 
PI. d'Espanya, 5 • 08014 Barcelona 
Tel. 93 402 36 63 • Fax 93 402 36 60 
E-mail: imebatencio@mail.bcn.es 
http://www.bcn.es/educacio 

Cultura i Coneixement 
«El catalii i la Unió Europea» 
Barcelona, 19 i 20 d'octubre de 2004 

Informació: Secretaria d' Alumnes del 
CUIMPB - Centre Ernest Lluch 
Montealegre, 5 ·08001 Barcelona 
TeI. 93 301 75 55 - 93 302 06 34 
E-mail: ana.camps@cuimpb.es 
http://www.cuimpb.es 

Quart Premi Rovelló d' Assaig de Literatura Infantil 
i Juvenil de Mollerussa 2005 

Convoca: Ajuntament de Mollerussa 

Termini de presentació: Les obres s'han de presentar 
abans del 31 de gener de 2005 

Informació: Biblioteca Comarcal Jaume Vila 
TeI. 972 71 22 48 
http://www.bibliotecamollerussa.com 
E-mail: biblioteca@millorsoft.es 



novelal 
La historia de Cata/unya 
i la seva didóctica 
Romanització, autogovern, 
genere 

Dolors Freixenet i Mas 

Col'lecció Dossiers Rosa Sensat, 61 
232 pag o PVP: 18 euros 

Els materials didactics que es presenten en aquest 

lIibre tenen tres eixos basics: en primer lIoc, intenten 

mostrar que I'aprenentatge significatiu de la historia 

esta renyit amb uns programes enciclopedics com 

els que sovint presenten els currículums d'historia. 

En segon lIoc, I'estudi deis temes que proposa es 

planteja a través de I'analisi i del coneixement de 

fonts documentals diverses íntentant que siguin els 

mateixos alumnes els que interroguin i facin parlar 

les fonts. Finalment, com que sempre hem trobat 

a faltar projectes d'historia en els quals I'eix 

vertebrador sigui la historia de Catalunya, hem triat 

tres exemples rellevants i amb prou entitat de la 

historia del nostre país perque puguin constituir 

el nucli central d'una programació. 

Associació de · Mestres 
Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3 
08001 Barcelona 
Tel. : 934 817 373· Fax: 933 017 550 
E-mail: ossociocio@rososensot.org 
http://www.rososensat.org 

Distribucions 
Proleg, S. A. 
Mascaró,35 
08032 Barcelona 
Tel : 933472511 
Fax: 934 569 506 
E-mail : prologo@ctv.es 



novelal 
Re fe re n\ts 

I , 

per a un mon 
sense referents 
Philippe Meirieu 

Col'lecció Referents, 1 
272 pago PVP: 20 euros 

A quest no és ni un lIibre de text ni un 

lIibre de receptes. Aquestes pagines són 

més aviat un diari de bord per Gis pares 

d'avui en dia. Un lIibre d'or per anar 

completant de mica en mica. Un lIibre de 

preguntes i respostes. Un lIibre per pensar 

i somriure. Per relativitzar i retornar 

a alió essencial. Un lIibre d'hores per 

comenc;ar a lIegir-lo per on es vulgui, 

per acompanyar la vida, cada dia. Per 

lIegir-hi la vida ... com en un lIibre obert. 

ROre:! --s E N 

S A T 

Associació de Mestres 
Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3 
08001 Barcelona 
Tel. : 934 817 373· Fax: 933 017 550 
E-moji: assaciacia@rasasensat.org 
http://www.rosasensat.org 

Distribucions 
Proleg, S. A. 

Mascaró, 35 
08032 Barcelona 
Tel:933472511 
Fax: 934 569 506 
E-moji: prologo@ctv.es 


