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Mentir és pecat

L’Església catòlica és una institució social que representa centenars de milers de fidels del
nostre país, i aquesta realitat inqüestionable exigeix que el conjunt de la societat li atorgui la
màxima consideració. Això no obstant, com tota institució social, està composta de diverses
tendències o perspectives. Darrerament, observem com la presa de posició oficial eclesial
contrasta ostensiblement amb la voluntat majoritària de la ciutadania (expressada a través dels
canals propis d’un país democràtic) i, el punt més preocupant, amb el criteri d’importants
sectors interns.
Des d’un punt de vista educatiu, els qui creiem sense ambigüitats en la societat democràtica
ens hem de sentir amoïnats quan escoltem la Conferència Episcopal espanyola manifestantse contrària a l’educació per la ciutadania, una matèria escolar qüestionable des d’un punt
de vista tècnic però no polític. També costa d’acceptar la discrecionalitat que aquesta
institució exerceix a l’hora de contractar i acomiadar professorat de religió, basant-se en
motius presumptament morals més que discutibles i deslegitimats per fermes sentències per
part del poder judicial. En una línia semblant, ens sap greu haver de lamentar la passivitat de
molts centres religiosos concertats a l’hora de ser efectius en la prestació d’un autèntic servei
públic educatiu.
En un estat democràtic de dret ningú, ni tan sols l’Església, no està legitimat per fer abaixar
el cap a ningú per raons de discrepància ètica, sempre que aquesta discrepància se situï dins
del marc dels drets humans. Els sermonets, mai més ben dit, que cadascú se’ls reservi per
a la seva parròquia, i que tothom es guardi prou d’erigir-se en estendard de la veritat absoluta
en l’espai públic. Això és el que nombrosos sectors socials, des del respecte més absolut,
demanem a l’Església catòlica oficial. Els privilegis de què aquesta institució gaudeix, gràcies
al concordat amb la Santa Seu, no són un dret, sinó un privilegi, un avantatge que cada cop
menys ciutadans estem disposats a tolerar si, de la nostra generositat, se’n fa befa.
Ens agradaria veure un altre rostre visible de l’Església, aquell que existeix i actua per
combatre la pobresa, aquell que fa costat a les persones immigrades sigui quina sigui la seva
fe, aquell que fa de les seves escoles uns espais d’excel·lència per a la inclusió. Volem una
Església coherent amb els seus principis, i no la que traeix les seves pròpies idees, la que
identifica homosexualitat amb pederàstia, la que condemna aquells que, per dissort i sense
cap mena de gust, han d’interrompre el seu embaràs o acabar amb el seu projecte compartit
de vida. Un no pot anar predicant l’amor i la solidaritat amb una mà, i fuetejar aquells que
fan el que creuen millor per estimar i ser solidaris amb l’altra. D’això se’n diu mentir, i
l’Església catòlica oficial del nostre país hauria de saber molt bé que mentir és pecat.
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Situar-se en l’actualitat

L’actualitat pot ser objecte d’estudi a qualsevol etapa educativa, en qualsevol àrea del coneixement o de disciplina escolar i
en qualsevol tema i moment si la relació entre el que s’està estudiant es significativa i il·lustrativa d’un coneixement disciplinari i social.

Ensenyar l’actualitat, per a què?

Joan Pagès
Blanch

«Tratar de saber, cuando nos arrastra la tormenta, de qué lado
sopla el viento, sea para dejarse llevar, sea para darle la cara.»
VÁZQUEZ-RIAL, Horacio. Las leyes del pasado.
Barcelona: Ediciones B, 2000, p. 101.
«En aquest món sense ànima que els mèdia ens presenten com
l’únic món possible, els pobles han estat reemplaçats pels mercats; els
ciutadans pels consumidors; les nacions per les empreses; les ciutats
per les aglomeracions; les relacions humanes per [...].»
GALEANO, Eduardo. «Vers una société de l’incommunication», a
Penser le XXIe siècle. Manière de voir, 52.
Le Monde diplomatique, p. 32.
Dies enrere, l’actualitat estava ocupada per notícies que ens
informaven –només?– de la «greu» situació educativa del nostre país:
les dades de l’informe PISA i la recerca de la Fundació Bofill van ser
motiu de les portades dels diaris i d’articles i més articles d’experts
–de suposats experts–, d’opinadors, de periodistes i del públic en general. L’actualitat de la situació educativa es va representar en la portada d’un prestigiós diari amb dues orelles de burro. No vaig acabar
d’entendre si era una al·legoria al passat –els nens i les nenes que no
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aprenien eren representats d’aquesta manera– o una reafirmació de la
nostra entitat com a poble que, per alguns, es representa amb la noble
figura del burro. En tot cas, l’actualitat era la nostra situació educativa,
la nostra «greu» situació educativa per a una majoria d’opinadors que
es recolzaven en dades d’uns exàmens i d’una única recerca i no d’una
recerca exhaustiva i d’un coneixement profund del que succeeix en els
centres escolars quan s’ensenya i s’aprèn.
Pocs dies abans, l’actualitat estava ocupada per informacions que se
centraven en la situació que va viure Barcelona arran de la presència
massiva dels seguidors d’un equip de futbol escocès, els Rangers de
Glasgow, si no ho recordo malament. Les mostres d’incivilitat
d’aquests seguidors no van ser relacionades per cap periodista ni per
cap comentarista amb l’educació que havien rebut ni amb els resultats
escocesos de PISA (no es coneixien, és cert, els de l’any en curs). Hi
tenen, però, alguna relació? Què fa que un país sigui educat, que els
seus nens i nenes i el seu jovent tinguin coneixements i comportaments
cívics? Per què cap mitjà, cap comentarista, cap opinador relaciona
aquesta mena de notícies, és a dir, determinats comportaments socials
amb els resultats de l’escolarització?
L’actualitat és el gran escenari en el qual es desenvolupa la nostra
existència. És el teló de fons de les nostres vivències i una base de
dades fonamental del nostre pensament, del nostre saber, de les nostres
actituds i de bona part dels nostres comportaments. Som fills del
nostre present i aquest es presenta i es representa en l’actualitat.
Què és l’actualitat? Com l’hem de tenir present a l’escola? Podem
ensenyar al ritme de l’actualitat? Què hem d’ensenyar de l’actualitat,
del present, per què els nostres nens i nenes, el nostre jovent se situïn
en el seu món (o com a mínim no s’hi desubiquin gaire)?
No és la primera vegada que des de l’escola es formulen preguntes
com aquestes. L’actualitat ha estat molt present, i de moltes maneres,
a l’escola i, en especial, en la renovació pedagògica. L’actualitat va ser
–i és– un important referent per a Freinet i els seus seguidors. Però
també per a altres docents. Primer es va utilitzar la premsa escrita,
fonamentalment el diari. Després, la televisió. Ara, Internet, la telefonia mòbil, etc. L’actualitat s’ha utilitzat per ensenyar llengua, ciències
socials, geografia i història, ciències naturals, matemàtiques, etc.
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Situar-se en l’actualitat

L’actualitat ha generat interessants i potents plantejaments educatius
com els que es van dur a terme en molts centres arran de la marea
negra causada pel Prestige o de la guerra d’Iraq per citar dos exemples
relativament propers en el temps i dels quals encara tenim records
frescos i vius.
Què és l’actualitat?

L’actualitat és, segons el Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, «una cosa d’ara, del moment, de moda», «que interessa ara, de
què es parla molt ara». Efectivament, si es busca al Google «actualitat»,
hi apareixen més de dos milions d’entrades en les quals es cita
«actualitat» per referir-se a notícies que són d’ara, del present. Notícies
que gairebé sempre es transmeten a la ciutadania a través dels mitjans
de comunicació. Una petita mostra com a exemple: «notícies ofertes
per laMalla.net», «cada dia escollim per a tu les millors notícies», «les
notícies més fresques de la comarca», «notícies actualitzades al minut» o «últimes notícies sobre...».
Per tant, quan parlem de l’actualitat no parlem d’allò que succeeix
en el present, cada dia, en el nostre entorn proper o allunyat, sinó
d’allò que succeeix i que és susceptible d’interessar a molta gent a
través dels mitjans de comunicació, de tots els mitjans de comunicació.
Cada dia passen moltes coses al món, però no totes es poden considerar «actualitat». Així, per exemple, es considera més actual un problema o una catàstrofe que no una situació de vida normal, quotidiana.
Són més actualitat les morts violentes a conseqüència, per exemple,
d’un atemptat terrorista que les morts diàries per fam, desnutrició o
malalties curables de molts nens i nenes africans. I així successivament.
Hem d’ensenyar a l’escola les «coses d’ara, de moda». Quines? Les
que es refereixen a la política, a l’economia, a la vida quotidiana, als
esports o als invents científics i tècnics? Quan ho hem d’ensenyar,
només a primària o també a secundària i al batxillerat? I a la universitat? Hem d’ensenyar-les quan només són problemes o també
quan són coses més normals? Hem d’ensenyar-les només com a fets o
també com a interpretació dels fets?
La premsa, la ràdio i, en especial, la televisió, però cada cop més
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Foto: CEIP Barrufet (Barcelona)

Internet i la telefonia mòbil, no només transmeten informació sinó que
creen estats d’opinió col·lectiva i ens relacionen amb realitats quotidianes properes o llunyanes. Per això era important per a García
Novell (1994), educar els ciutadans per a la vida, capacitar-los per
«rebre» críticament els missatges dels mitjans de comunicació: «Desde
el recinto del aula hay que dar a los niños y a los jóvenes las
claves necesarias para que conozcan los mecanismos de la información. Hay que enseñarles a valorar, a desmitificar, a analizar
contenidos, a elegir libremente; en definitiva, a leer la prensa, a
escuchar la radio y a ver la televisión.» (p. 9-10)
Per a què cal ensenyar i aprendre l’actualitat?

Trobem en la literatura pedagògica molts referents per justificar la
importància d’ensenyar l’actualitat a l’escola. A títol d’exemple en
citaré alguns.
• En el segon simposi internacional «Premsa i educació» celebrat
l’any 1985, Dahlström (1985: 37) deia: «El periòdic és el material que
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Situar-se en l’actualitat

introdueix amb més facilitat i eficàcia la realitat i els interessos dels
estudiants a les aules.» En aquest simposi, molts exemples posaven la
premsa com un instrument bàsic per aprendre, entre altres coses, el
català a l’escola.
• En la presentació d’un material dedicat a l’aprenentatge de la
ciutadania a través de la premsa i de la televisió (Dupoizat et al: 1996:
7), s’hi afirmava: «Formar ciutadans informats és formar telespectadors informats, lectors de premsa informats, radiooients informats. Comprendre el mecanisme de la premsa, les seves eleccions,
la jerarquització davant els fluxos encreuats d’informacions, el problema dels recursos... és esdevenir una mica més ciutadà. Com?
Desmuntant els mecanismes propis del funcionament dels mèdia.
L’alumne esmola el seu esperit crític, adquireix una certa distància
que li permet desconnectar l’actualitat d’allò emocional. (...) És
possible integrar el que s’aprèn de les informacions en un sistema
racional de coneixements –l’elaboració d’aquest sistema és la missió
de l’escola– a condició de saber com es realitza la construcció de la
informació.» Els autors d’aquesta proposta apostaven per un model
d’ensenyament i aprenentatge que anava més enllà de l’enfocament
disciplinari i que se centrava en la formació d’un ciutadà capaç de
raonar per ell mateix, de dubtar, de considerar els diferents punts
de vista, d’argumentar.
• D’una opinió semblant és Morduchowicz (1995) quan afirmava
que la presència de l’actualitat a l’escola és una condició quasi
essencial per enfortir la formació social i democràtica dels nois i de
les noies. Per a aquesta professora argentina l’actualitat incorpora
informació, promou interès, desperta sensibilitat i crida a la participació. Entén que l’actualitat és tema de debat, de reflexió, de qüestionament i, en definitiva, d’aprenentatge democràtic.
Són un petit tast. Podem trobar molts més exemples i més recents.
En aquests treballs no es considerava encara el paper d’Internet ni de
la telefonia mòbil en relació amb l’actualitat i la informació. Sembla,
però, raonable que se’ls pugui aplicar el mateix tipus de reflexions que
s’apliquen a la premsa, a la radio i a la televisió.
Es pot afirmar, per tant, que els ciutadans i les ciutadanes més
informats estan més capacitats per interpretar la realitat i per pren-
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dre decisions i intervenir en la vida política i social. Ara bé, també
és freqüent sentir que el tractament de l’actualitat suposa incorporar
el present a classe i que ensenyar el present és més difícil i complex
que el tractament del passat. Sobretot quan es tracta de qüestions
vives, de problemes que il·lustren la diversitat ideològica de les societats contemporànies i sobre els quals hi ha punts de vista diferents.
Com s’ha de tractar l’actualitat a l’ensenyament?

És possible apropar-nos a l’actualitat de diferents maneres.
Dependrà de si la considerem com a objecte d’estudi preferent, com
una finalitat en ella mateixa, o de si la considerem com un mitjà per
assolir altres continguts. Entre aquestes dues possibilitats –que no són
incompatibles– podem trobar altres enfocaments. Seguint Le Roux
(2004), podem considerar els enfocaments següents:
a. L’actualitat com a pretext. Determinats aspectes de l’actualitat
són conseqüències de situacions que tenen els seus orígens en el
passat. El passat –la comprensió de la història– presenta dificultats per
a molts nens i nenes i joves tant per la naturalesa del problema, del
fet o del període històric, com per l’alt nivell de conceptualització
que cal dominar. Utilitzar l’actualitat com a pretext pot esdevenir una
via per reconstruir més fàcilment els antecedents del nostre món, de
l’actualitat, sigui utilitzant un mètode retrospectiu –del present cap
endarrere– o un mètode comparatiu (en què es diferencia i en què
s’assembla l’actualitat amb el passat on s’origina). Per exemple: la
circulació viària a les ciutats i, en especial, als barris vells; els
problemes del turisme a la costa catalana i l’opció pel turisme com a
motor de creixement econòmic els anys seixanta; la festa de la Hispanitat o de l’11 de Setembre; el patrimoni cultural i artístic o determinats aspectes relacionats amb la memòria històrica d’una gran
actualitat...
b. Comprendre i explicar l’actualitat. Molts aspectes de l’actualitat tenen interès per ells mateixos i necessiten ser compresos i
explicats en el context en què s’han produït i es desenvolupen, si bé és
possible que s’hagi d’acudir al coneixement social, científic, cultural,
tecnològic, etc. Per exemple:
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Situar-se en l’actualitat

– Per què els EUA s’han «atorgat» el paper de policies del món? Des
de quan exerceixen aquesta funció? Qui els ha avalat?
– Per què encara no hi ha una solució per a determinades malalties
mortals?
– Per què els efectes dels huracans són diferents a Haití i a Florida?
– Per què ningú adopta actituds racistes amb els jugadors de futbol de
color, per exemple, i en canvi les adopta amb moltes persones
negres que vénen a treballar aquí amb pasteres?
– Per què coneixem tan poc d’Àfrica que està tan a prop i coneixem
tant dels EUA que estan força més lluny?
– Per què es produeixen tants trasllats d’indústries a Catalunya?
c. L’actualitat com a comparació. Es tracta d’utilitzar l’actualitat
com a punt de referència per comparar amb el passat o amb una
mateixa situació a altres parts del món. Per exemple:
– El sistema polític democràtic sovint és criticat per moltes persones
sense tenir present què és un règim que garanteix les llibertats i pel
qual molta gent hi ha deixat la pell. Comparar l’actual situació a
Espanya amb el franquisme o amb la monarquia absoluta o el
feudalisme. Qui tenia poder? Qui l’atorgava?, etc. O comparar la
situació política que es viu a Catalunya amb la que es viu a qualsevol
dictadura asiàtica o africana (Guinea Equatorial o Corea del Nord,
per exemple).
– Ens queixem sovint del mal funcionament del sistema sanitari,
educatiu o dels transports públics actuals. Comparar la situació
d’ara i aquí amb la situació de només fa 50 o 100 anys aquí o
l’actual de molts països del món.
d. L’actualitat com a problema. La problematització de l’actualitat
–preguntar-se el perquè de les coses– ens converteix en ciutadans i
ciutadanes que desenvolupen capacitats intel·lectuals per anar més
enllà d’allò que sembla evident, per aprofundir en el perquè del que
succeeix, ens permet formar-nos una opinió argumentada i no quedarnos amb l’opinió dels altres (la mediatitzada) i ens permet tenir una
actitud participativa davant els problemes i la seva resolució (tant si es
tracta de problemes propers com de problemes llunyans). Per exemple:
– Ens permet poder distingir millor què és un fet i què és una opinió
sobre un fet (en les tertúlies radiofòniques o televisives, per exem-
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ple on molts tertulians ens venen la seva opinió com la
realitat).
– Ens permet saber quan es diu la veritat o quan es diu
una mentida (per exemple, el Sr. Bush o el Sr. Aznar
i les mentides en relació amb la guerra d’Iraq, el paper
de determinats sectors de l’església catòlica en relació
amb l’educació per a la ciutadania i les propostes del
MEC i de la Generalitat), etcètera.
e. L’actualitat com a prospectiva. Es tracta
d’utilitzar l’actualitat per preveure un o més escenaris
futurs a partir d’una situació actual. En definitiva, es tracta
d’ensenyar als nens, a les nenes i als i a les joves que
l’actualitat és present, però abans havia estat futur i aviat
serà passat, de la mateixa manera que qualsevol període
del passat abans havia estat futur i després va ser present
o que qualsevol futur serà present i amb posterioritat
passat. I que en aquest joc temporal i social hem de saber
que és el futur el que determina les nostres accions com
a persones i com a ciutadans i ciutadanes. I, en conseqüència, hem d’aprendre a planificar-lo i a intervenir
per fer possible allò que creiem que val la pena que sigui
la nostra realitat. Ensenyar «Què podria passar si...?»
«Què hauria o hauríem de fer per...?» «Què m’agradaria
que passés quan...?» no és fer ciència ficció, sinó educació per a la ciutadania. Per exemple:
– Què hem de fer per evitar el canvi climàtic?
– Què hem de fer per evitar actituds incíviques, racistes,
etcètera?
Què hem d’ensenyar de l’actualitat?
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Tots i cadascun dels exemples esmentats poden ser
ensenyats tant a primària com a secundària i batxillerat.
L’actualitat pot ser objecte d’estudi a qualsevol etapa
educativa, en qualsevol àrea de coneixement o disciplina escolar i en qualsevol tema i moment, si la relació entre
el que s’està estudiant és significativa i il·lustrativa d’un
coneixement disciplinari i social.
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Allò important no és tant ensenyar el diari o la premsa escrita ni
ensenyar el funcionament de la televisió, de la ràdio o d’Internet i la
seva organització –encara que també es pot fer, sens dubte–, sinó
utilitzar els mèdia com a mitjans que apropen a l’alumnat allò que
passa al món, que ens informen –o desinformen– i ens formen –o ens
deformen– sobre aquells esdeveniments, problemes, situacions, etc.,
considerats més rellevants en un moment determinat i mostrar com el
coneixement escolar pot fer comprensible l’actualitat. Per entendre’ns,
es tracta d’utilitzar l’actualitat i els mitjans com a finestres obertes al
món, sabent, però, que ens hi apropen d’una manera determinada, des
d’una perspectiva concreta que implica informació i interpretació i
que perquè pugui formar part del nostre coneixement i del nostre
pensament s’ha de poder contrastar amb el coneixement científic.
En els programes oficials de primària i secundària de la Generalitat
de Catalunya hi ha molts continguts que poden il·lustrar-se, enriquirse o contrastar-se amb l’actualitat. També les competències bàsiques
tenen relació amb el coneixement de l’actualitat i ajuden a entendre
com aquesta actualitat es construeix i s’utilitza. Per exemple:
Competències transversals

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual (competència comunicativa)
3. Tractament de la informació i competència digital (competència metodològica)

Competència centrada
a conviure i habitar el món

8. Competència social i ciudadana

No sembla que cap d’aquestes competències es pugui desenvolupar
i assolir sense tenir en compte l’actualitat i els mitjans que la creen i
la difonen. Probablement, tampoc gaires continguts de les diferents
àrees i disciplines. Vol dir això que l’actualitat ha d’esdevenir un àrea
curricular més o que s’ha de plantejar de manera transversal en totes
i cadascuna com si fos una competència més?
L’ensenyament de l’actualitat ha de plantejar-se de manera transversal, perquè l’actualitat és tan variada i heterogènia com ho són els
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coneixements escolars. En tot cas, es tracta de desenvolupar en
l’alumnat una opinió informada que el capaciti per situar-se davant del
món i del present. En la societat de la informació i de la comunicació,
l’escola i el professorat s’han de plantejar de manera rigorosa el paper
que s’ha d’atorgar a l’actualitat a fi d’aconseguir que els nens i les
nenes, els i les joves, estiguin suficientment preparats com a ciutadans
i ciutadanes per desxifrar-la (què és PISA? Què ens diu i què no ens
diu sobre la nostra realitat educativa?), analitzar-la críticament (tan
malament està la situació educativa a Catalunya? Per què? Quins
arguments s’utilitzen per fer aquesta afirmació?) i utilitzar-la per
deixar-nos-en endur (ja m’està bé el que passa) o plantar-li cara (no
m’agrada el que passa i actuo) a fi de mantenir el món tal com és o fer
possible l’existència d’uns altres mons en els quals la informació que
expressa l’actualitat estigui al servei de la democràcia i de la
ciutadania.
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Una experiència d’escola primària que tracta de com fer viu
el currículum a partir de l’actualitat, participant en projectes
educatius externs que ajuden els nens i les nenes a entendre la
realitat quotidiana i a reflexionar col·lectivament sobre determinats fets.

L’actualitat per projectes a l’escola primària

Salvador
Rodríguez
Almendros
Mestre del CEIP
Barrufet (Barcelona)

La majoria dels canvis que ha patit l’escola com a institució educativa ha passat, en el transcurs del segle XX, per l’atribució gratuïta
d’una sèrie de competències que molts altres sectors de la societat li
han delegat davant d’una certa impossibilitat per gestionar i resoldre
qüestions tan trivials com les relacionades amb el desenvolupament de
les capacitats de pensament d’infants i adolescents. En aquest sentit,
mestres i educadors/es hem hagut d’adaptar-nos contínuament a
aquestes demandes externes i mirar d’adequar els continguts escolars
a les noves necessitats educatives, sempre adaptant els currículums i
fent certes modificacions en els plans d’estudis.
Actualment, en part com a conseqüència de l’esmentat trasllat de
competències i responsabilitats, l’escola viu un moment de gran canvi
en la manera de fer dins les aules. Ara bé, si analitzem el perquè de
tot plegat, veurem com aquest canvi ha estat promogut també per les
constants contradiccions a l’hora d’aplicar les diferents lleis d’educació.
Però som lluny de voler incidir exclusivament en l’origen d’una situació
que ens porta, al principi del segle XXI, a afirmar que el nivell de
coneixements dels i de les estudiants catalanes no destaca per l’altura.
Potser el que caldria seria analitzar no només com té lloc el procés
d’ensenyament-aprenentatge actualment a l’escola, sinó de quina
manera s’ensenya l’actualitat i com el nostre alumnat aprèn no
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únicament continguts conceptuals. Afortunadament, es treballen també
continguts procedimentals i actitudinals que els ensenyen bàsicament a
formar-se com a persones. No s’ha d’oblidar que en aquest «haver de»
i «voler» ensenyar de tot, la capacitat de socialització és una de les
màximes que qualsevol institució escolar entesa com a tal hauria de
tenir present per sobre de tot.
Amb independència de les característiques que figuren en el projecte
educatiu de centre de cada escola, hi ha un seguit d’activitats que són
comunes a una gran majoria d’elles. Des dels diferents organismes
educatius de la ciutat de Barcelona (Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Institut Municipal d’Educació de Barcelona...) i des dels serveis educatius de diferents entitats culturals (museus,
fundacions privades...) s’organitzen projectes educatius amb la finalitat
d’apropar la realitat del món exterior als centres escolars catalans. És
cert que l’oferta educativa relacionada amb aquest tipus de projectes
és molt àmplia i el que sí que és imprescindible és que l’escola
seleccioni i decideixi en quin o quins vol participar d’acord amb la
realitat de l’alumnat i amb els centres d’interès en els quals es vulgui
aprofundir.
Al llarg de la meva tasca com a docent sempre he cregut molt
necessari el fet que l’escola participés en projectes externs tant
nacionals com internacionals, ja que faciliten enormement la creació
d’espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajuden l’alumnat a entendre
la realitat quotidiana i a reflexionar col·lectivament sobre uns fets
determinats.
L’experiència que detallaré a continuació és la de l’escola on
actualment treballo (el CEIP Barrufet de Barcelona), un centre amb
certa flexibilitat pel que fa al tractament dels continguts i que, al mateix
temps, fa viu el currículum a partir d’una anàlisi detallada de l’actualitat. A l’escola entenem l’ensenyament com un procés que ha de promoure en l’alumnat capacitats que l’ajudin a créixer en el coneixement
propi, en la llibertat personal, la creativitat, el sentit crític i el de la
responsabilitat social.
Sempre partint dels coneixements previs que té l’alumne, la tasca
educativa va encaminada a dur a terme activitats que li permetin poder
construir progressivament els seus aprenentatges. Això implica la
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necessitat de crear espais i ocasions perquè aquests es manifestin i
també que els materials que es facin servir no siguin tancats. Aquest
és un dels motius pels quals a l’escola no s’utilitzen llibres de text, sinó
que el centre elabora els seus materials aprofitant la gran varietat de
recursos que té a l’abast. Així, es pot tractar qualsevol tema educatiu
i relacionar-lo amb qualsevol fet d’actualitat. Amb això, cal tenir
present que un dels criteris de selecció i seqüenciació dels objectius i
continguts a l’hora de planificar el currículum és el fet de partir de la
percepció que el nen/a té de la realitat i l’actualitat. S’entén que són
vistes com un tot global i per això intentem donar-ne visions no
compartimentades. Creiem que oferint una visió àmplia de l’actualitat
es facilita al màxim la relació entre els continguts d’aprenentatge per
tal que siguin tan significatius com sigui possible.
D’acord amb els diferents nivells que comprenen les etapes d’educació infantil i primària, l’alumnat participa activament en la realització d’un o més projectes dels que es desenvolupen a l’escola. Els
que podríem dir que es duen a terme de manera vertical serien el
projecte de biblioteques escolars PuntEdu (amb el qual es pretén crear
un espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura; aquesta
activitat ha d’esdevenir font de plaer i de contacte directe amb l’actualitat); el de Coeducació (a través del qual es promou la igualtat
d’oportunitats per a nens i per a nenes i es treballa per evitar comportaments i actituds discriminatòries per raó de sexe a partir de realitats properes i actuals) i el de l’Agenda 21 Escolar (que suposa un
compromís de la comunitat educativa i un pla d’acció a favor de la
millora ambiental i social de l’escola i el seu entorn, fent un cop d’ull
al problemes actuals i mirant de promoure el desenvolupament sostenible).
Pel que fa als projectes que, amb independència del nivell en què es
desenvolupin, sempre giren al voltant de l’anàlisi d’una temàtica
purament d’actualitat, n’hi ha dos en els quals l’alumnat és molt més
conscient del propi procés d’ensenyament-aprenentatge: l’Audiència
Pública i el ComConèixer.
Organitzada per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona,
l’Audiència Pública s’adreça als nois i noies de Barcelona de sisè de
primària, ESO i batxillerat. Hi participen els i les nostres alumnes més
grans fent propostes a l’Administració municipal en una audiència
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pública presidida per l’alcalde de la ciutat. Es tracta de donar a
conèixer al jovent quins són els seus drets i deures com a ciutadans i
ciutadanes de Barcelona, al mateix temps que se’ls anima a donar la
seva opinió sobre un assumpte d’actualitat determinat. A l’escola
creiem que d’aquesta manera se’ls educa en la pràctica de la
participació cívica, atès que el diàleg i la participació són dos eixos fonamentals que caracteritzen el funcionament intern del nostre centre.
En aquest sentit, al CEIP Barrufet, s’hi treballa molt la interrelació
entre tots i cada un dels membres que formen part de la comunitat
educativa, sempre educant en els valors del respecte mutu, el diàleg,
la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

Foto: CEIP Barrufet (Barcelona)

L’Audiència Pública del curs passat va girar al voltant de l’ús i la
millora dels mitjans de comunicació a la ciutat i l’alumnat va poder
expressar el seu desacord respecte a les programacions i la qualitat d
e la publicitat de ràdio, premsa i televisió. Se’n va criticar durament
l’actitud consumista i es va proposar que des de casa i des de l’esco-
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la es treballés per educar en el consum dels mitjans de comunicació per
tal d’ajudar els nois i noies a ser crítics i a opinar sobre el que veuen.
La feina es va estructurar bàsicament en tres àmbits: propostes per als
mitjans de comunicació (incidint en el que és informar, entretenir i
persuadir), el model de televisió que el jovent vol (tipus de programes
i suggeriments respecte a franges horàries d’emissió) i algunes propostes per a l’Ajuntament (centrades en la mala praxi, l’educació, els
mitjans municipals i la publicitat). A partir de tota aquesta feina, els
nostres alumnes van poder adonar-se fins i tot que hi ha certa dificultat
en l’accés a les noves tecnologies en molts centres escolars catalans
i van demanar que es prenguin mesures perquè no hi hagi cap nen/a
que, com a mínim a l’escola, no pugui gaudir d’un accés gratuït a la
informació més actual a través d’un mitjà de comunicació tan bàsic
com pot ser Internet.
El tema d’enguany de l’Audiència Pública és l’escalfament global
del planeta. Es pretén que l’alumnat reflexioni sobre les causes i
conseqüències previsibles del canvi climàtic i sobre les seves
dimensions a escala local i global. El que des de l’escola s’està
treballant són les opinions dels i de les alumnes de sisè curs respecte
a vivències i mesures que creuen que cal prendre per reduir els efectes
de tota aquesta problemàtica. També es mira de responsabilitzar-los
i informar-los de quines són les mesures que adopta l’Ajuntament de
Barcelona. Com a totes les edicions, disposem d’un programa d’activitats que inclou jornades de formació per als mestres, trobades intercentres, videoconferències, etc. Amb la redacció del manifest i el
lliurament final d’aquest document a l’alcalde de la ciutat i als regidors
i regidores implicats en la qüestió, el treball que es duu a terme a
l’escola arriba al final del procés sobrepassant els límits de la institució escolar i permetent que l’alumnat faci un tipus d’aprenentatge
significatiu a partir d’un fet d’actualitat àmpliament contrastat per un
gran nombre d’estudis científics.
També relacionat amb l’ús d’Internet, les noves tecnologies i la
recerca d’informació, es troba l’altre projecte que duem a terme a
l’escola. El ComConèixer és organitzat i coordinat per l’Oficina de
Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és
impulsar la construcció i la creació de coneixement de manera
col·lectiva i col·laborativa («co-elaboració del coneixement»). Es pretén

322mo2.p65

16

08/02/2008, 11:20

17

aconseguir que l’alumnat difongui, amb la seva participació, una manera de treballar diferent de la tradicional, més coherent amb els
requeriments de la societat actual tant en l’àmbit local com en l’internacional.
Aquest motiu és el que fa que hi hagi una xarxa local de professors/
es i alumnes que s’integren a una xarxa internacional formada per
diferents països participants (Canadà i Xina, entre d’altres). La comunicació es duu a terme a través de la plataforma virtual KF (Knowledge Forum). El Knowledge Forum és una aplicació que permet un
procés de construcció compartida del coneixement. El seu programa
és dissenyat per donar suport al desenvolupament de processos i a
l’estructuració del coneixement mitjançant un treball en grup. També
permet la creació d’una base comuna d’informació per a cada grup
participant. La generació de coneixement que permet aquest programa
és basada en el constructivisme sociocultural.
La metodologia de treball va dirigida a l’intercanvi qualitatiu i les
bones pràctiques, l’aprofundiment en qüestions autèntiques i la
construcció conjunta de teories que les expliquin i que donin lloc a nous
coneixements. Així, doncs, el projecte incorpora un model educatiu que
facilita la investigació i la generació de coneixements a partir de la
interacció en grup. La figura del mestre es veu més com la d’un guia
que ajuda i acompanya en el procés, però que no és el gran savi que
ho sap tot. Es tracta de treballar conjuntament des del plantejament
d’una qüestió fins a la seva solució. El que cal és discutir conjuntament la manera d’entendre el problema, les estratègies més escaients
per resoldre’l i la necessitat d’arribar a un acord respecte als recursos
a utilitzar. Es dóna, doncs, un tipus d’aprenentatge en grup on el nivell
de complexitat és una mica superior, ja que els protagonistes són tant
alumnes com mestres.
A l’escola, l’organització de les sessions passa per una classificació
de les activitats dissenyades en tres grans blocs:
• Creació de la comunitat virtual (activitats que promouen interacció
entre els diferents membres del projecte).
• Aprenentatge d’ús de l’eina (activitats per adquirir un bon domini de
la plataforma virtual KF).
• Construcció de coneixement (activitats relacionades amb el treball
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dins de l’aula, que inclouen tant la recerca d’informació com debats, reflexions en grup, elaboració de conclusions, etc.).
Els temes tractats són sempre d’actualitat (els moviments migratoris i la immigració, l’estalvi d’energia i les energies renovables...).
Enguany es treballa sobre la contaminació de l’aigua i dels efectes del
canvi climàtic en els animals. Respecte al funcionament, i com a
denominador comú a qualsevol tipus de tema d’actualitat a tractar,
caldria assenyalar aspectes com la motivació, la construcció de nou
coneixement, les estratègies de treball, la dinàmica de grups i l’ús de
la plataforma KF. No cal dir que per a la comunicació internacional (la
que s’estableix entre el nostre alumnat i l’alumnat estranger), la llengua
estrangera hi té un paper molt important. Els i les nostres alumnes
compten amb una hora complementària setmanalment en aquesta àrea
per poder treballar en anglès, flexibilitzant grups, alguns dels continguts a tractar en el projecte ComConèixer.
I atès que és un fet que l’aprenentatge de l’anglès és una demanda de la societat actual i un dels objectius prioritaris per afavorir la
comunicació internacional, l’escola ha començat a desenvolupar també un Pla Experimental de Llengües Estrangeres. El projecte, que porta per nom LET’SSS (Learning English Through Science and Social
Studies), consisteix a posar en pràctica l’ensenyament de continguts
de l’àrea de coneixement del medi natural i social utilitzant com a
llengua vehicular l’anglès. El que interessa, bàsicament, és augmentar la quantitat i qualitat d’exposició en llengua estrangera, fer aprenentatges significatius i millorar la competència lingüística del nostre
alumnat.
Vull destacar també el fet que el CEIP Barrufet participa, dins del
Pla de Formació de Zona, en un seminari emmarcat en el projecte
Ments Curioses. El que aquí es proposa és que davant d’una societat canviant en els terrenys cultural i tècnic, el professorat de tots els
nivells educatius faci seu el repte de formar un alumnat que integri nous
coneixements i habilitats. Això requereix posar un èmfasi especial en
les capacitats generals per a l’argumentació, la recerca i l’expressió.
D’aquesta manera es contribueix a formar persones amb ments
curioses, és a dir, persones crítiques davant dels fets d’actualitat del
seu entorn.
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Foto: CEIP Barrufet (Barcelona)

I fins aquí l’explicació de com una escola de primària pot fer viu el
currículum a partir de l’actualitat. En aquests moments, incidir en el
tractament de l’actualitat és quelcom inevitable a qualsevol escola
catalana. El mateix Disseny Curricular de la Generalitat de Catalunya
ens marca els continguts que els i les nostres alumnes han de treballar
al llarg de la seva escolarització, però, en aquest sentit, de poc serveix
mirar de fer-ho únicament amb el que diuen els manuals. Mitjançant el
buidatge i l’anàlisi de notícies aparegudes a la premsa, els conceptes
han de poder sobrepassar límits i permetre que els i les estudiants
duguin a terme un treball de recerca amb el qual descobreixin ells tots
sols la relació d’aquests conceptes amb esdeveniments concrets
d’actualitat. Això és, principalment, el que els mestres i les mestres
pretenem aconseguir quan decidim participar en activitats com les que
aquí s’han descrit. Treballant educativament l’actualitat amb el
desenvolupament de tots aquests projectes el que es fa és partir de la
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realitat històrica i social concreta que viu l’alumnat. S’entén, doncs, que
l’escola ha d’estar oberta a la realitat del món en cada moment i, com
a institució arrelada a Catalunya, emmarcar-se dins la realitat catalana
actual.
Per concloure, diré que estudis recents sobre la incorporació de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’escola evidencien dificultats per assolir la seva integració real en el procés
d’ensenyament-aprenentatge dels i de les alumnes. És per això que
darrerament es parla més de les TAC (Teories de l’Aprenentatge en
Col·laboració). Però, un cop analitzat el què i el com es pot abordar
tot això a l’escola, només em queda apuntar el fet que, gairebé
inconscientment, la major part de persones construïm coneixements
sobre l’actualitat a partir dels diferents canals o vies d’informació
mitjançant els quals aquesta informació ens arriba. Ara bé, el que
veritablement es fa més difícil des del context educatiu és mirar d’ubicar els i les alumnes en els problemes del present perquè siguin
conscients que ells i elles també són part implicada en les qüestions
que marquen l’actualitat. Al meu entendre, és per això que cal continuar treballant de valent.

322mo2.p65

20

08/02/2008, 11:20

21

Experiència detallada sobre un treball interdisciplinari que
aprofita l’estudi dels mitjans de comunicació del programa de
llengua catalana relacionant-lo amb l’estudi dels conflictes, propi de la matèria de socials de tercer curs d’ESO; l’article inclou
exemples d’activitats.

Estem prou ben informats?
La relació premsa-escola
Relació entre l’estudi de l’actualitat i la premsa en una
interdisciplinarietat entre llengua i literatura catalana,
ciències socials i tutoria a ESO-3

L’Escola Sadako és una escola concertada que té com a objectiu
bàsic l’educació integral de l’alumne/a en l’àmbit dels coneixements
i, sobretot, dels valors. Amb una dedicació tutorial notable i personalitzada, des de fa molts anys treballa per integrar en la diversitat
i fomentar les habilitats de pensament diverses que permeten desenvolupar les múltiples intel·ligències, en la línia esmentada per Howard
Gardner. Per tal de col·laborar a aconseguir aquest alumne crític i
reflexiu, a escola, s’ha engegat un programa que pretén fer una lectura més acurada de la premsa a partir de les consideracions prèvies
següents.
Consideracions prèvies

L’accés a la informació ha estat, al llarg de la història, una font de
poder. La veritat és que podem imaginar-nos els monjos medievals en
els seus escriptoris o fins i tot els sacerdots maies en les zones
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restringides dels temples. I així podríem seguir posant exemples de
l’accés privilegiat a la informació i les seves conseqüències.
De la nostra societat, en canvi, en diem la «societat de la informació»
i la veritat és que podem accedir a la informació amb una rapidesa i una
abundància mai imaginades abans. És evident que el problema s’ha
traslladat a la qualitat de la informació, a la necessitat de seleccionar,
d’aplicar criteris que permetin assegurar la seva validesa i veritat.
La gran majoria dels nostres alumnes miren la televisió, naveguen
per Internet i llegeixen revistes o diaris. Els mitjans de comunicació són
l’intermediari entre cadascú de nosaltres i la part del món que ens
envolta amb què no podem posar-nos en contacte per nosaltres
mateixos. Fa molts anys, quan es vivia en un poble petit sense quasi
mitjans de comunicació, el «món», el marc mental en què se situava la
majoria de la població era el poble, la comarca o el país a tot estirar.
La nostra percepció del món avui és molt més àmplia: sentim a parlar
i estem pendents de coses que passen arreu del món. La part de món
que «existeix» però no percebem directament amb els nostres sentits
probablement és molt més gran que en qualsevol altra època de la
història.
Es podria dir que, en part, això és causat pel desenvolupament dels
mitjans de transport, que han facilitat que viatgem arreu. I és veritat en
part. Molt poca gent del nostre entorn ha estat mai a l’Iraq, però la
gran majoria creu saber què hi passa, ens atrevim a jutjar el que s’hi
fa o el que s’hi hauria de fer, fins al punt que no solament opinem, sinó
que fins i tot ens mobilitzem o votem en conseqüència. Només alguns
nord-americans van estar al Vietnam. Però tots, fins i tot els qui han
nascut vint o trenta anys després que acabés la guerra, en tenen desenes d’imatges al cap. Encara que no hi haguem anat mai, Iraq, Vietnam
o Auschwitz formen part del nostre imaginari col·lectiu perquè els mitjans de comunicació així ho han determinat. Això és així fins al punt
que, per exemple, molts catalans tenim més imatges al cap de les terribles selves del Vietnam, on no se’ns hi ha perdut mai res, que dels
camps de batalla a prop de l’Ebre, on van perdre la vida els nostres
avis.
Ens atrevim a jutjar situacions que mai no hem viscut i de les quals
solament hem vist una «foto» feta per un periodista. Que els nostres
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avis diguessin «això és veritat; ho ha dit la tele!» era comprensible. Que
ho diguin els nostres alumnes no ho és. Avui dia no pensem que dins
la tele hi ha senyors petits que es mouen. Però en canvi seguim tenint
una fe quasi cega en el que veiem als telenotícies, oblidant que han
estat fets per persones, amb les seves limitacions i les seves motivacions tan diverses. Els mitjans de comunicació continuen generant (i els ciutadans segueixen empassant-se) milers de rumors falsos,
donant notícies negligentment no comprovades, involuntàriament inexactes o intencionadament manipulades.

Foto: Escola Sadako (Barcelona)

No es tracta de fomentar la paranoia, ni que els alumnes acabin
passant a l’altre extrem de la ingenuïtat i pensin que tot el que diu un
diari és mentida. Es tracta d’aconseguir una cosa semblant al que el
fotògraf Joan Fontcuberta anomena «escepticisme actiu»: que els
alumnes acabin pensant que el que ha dit un diari no és ni més ni menys
que això: el que ha dit un diari.
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És necessari per al bé d’una societat aconseguir que els seus
ciutadans siguin capaços d’analitzar i no pas empassar-se sense més
ni més el que li donen. L’estudi a classe dels mitjans de comunicació
és el punt de partida. Només el fet de portar a l’aula un diari, un anunci,
un noticiari, ja implica la seva descontextualitzció i per tant ajuda a
desmitificar-los i mirar-los d’una manera més reflexiva i crítica.
I aquesta ha de ser una feina de l’escola. Per dues raons. Primer,
perquè el principal objectiu de qualsevol educació bàsica ha de ser
preparar l’alumne per poder viure en el món que es trobarà. I el món
que es trobaran els nostres alumnes és el món de les pantalles, el món
del web 2.0, en què rebran cada dia centenars i centenars d’informacions amb molt diversos objectius al darrere (des dels més nobles
fins als més obscurs, passant pels comercials). I segona raó, perquè
si no ho fa l’escola no ho farà ningú. L’última llei de l’audiovisual
establia que els mitjans de comunicació havien de preocupar-se per
la «formació mediàtica» dels ciutadans així com la darrera llei de l’ensenyament l’establia com una prioritat. Però, com totes les coses
inconcretes, això no s’ha fet realitat més que en alguns casos puntuals
i gràcies al voluntarisme d’alguns professors més o menys aïllats o
departaments més o menys actius.
Projecte de treball dels mitjans de comunicació
a l’escola

Per tot això, a l’escola ens vàrem proposar un treball interdisciplinari que permetés aprofitar l’estudi dels mitjans de comunicació del
programa de llengua catalana amb l’estudi dels conflictes propis de la
matèria de geopolítica i el tractament dels valors des de la tutoria
d’escola. I aquesta confluència es donava en el curs d’ESO-3.
Com a primer pas, calia redactar uns materials que poguessin
treballar-se de manera aïllada a les diferents classes i alhora formessin
part d’un tot coherent. La feina va quedar estructurada en els apartats
que mostra l’organigrama de la pàgina següent:
Els objectius a curt termini eren que els alumnes poguessin acabar
redactant una carta al director amb tots els elements que haurien après
en el procés d’aprenentatge i que, finalment, enfrontats a una situa-
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Fitxes de la proposta

ció de rol –que formaven part d’un consell de redacció d’un diari–,
explicitessin quin tipus de diari crearien si tinguessin a les mans el poder per fer-ho.
La feina es tancava amb un treball de grups, a més llarg termini, per
a l’elecció d’una de les propostes següents:
a. Fer el seguiment comparatiu d’una mateixa notícia a dos diaris,
dues ràdios i dues cadenes de televisió.
b. Fer el seguiment de la vida d’una notícia (aparició, seguiment i
desaparició).
c. Estudiar la imatge que donen dels joves els mitjans de comunicació.
La metodologia de treball del programa que es va aplicar de manera
simultània a les tres matèries esmentades va ser la del treball en petits grups per discutir el conjunt d’activitats de les onze propostes descrites en l’organigrama. Després es va fer la posada en comú en el
grup classe.
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A continuació es descriu cada una de les propostes en un quadre que
recull també en quina matèria s’haurien de treballar i una breu descripció de les activitats incloses:
NOM

MATÈRIA

DESCRIPCIÓ

1. Què es una notícia?

Ll. catalana

Bàsicament una anàlisi de les parts d’una
notícia.

2. Què és notícia?

Ll. catalana

Estudi dels criteris que fan que una situació
sigui notícia.

3. Què es l’actualitat?

Ciències socials

Característiques que ha de tenir l’actualitat
per esdevenir notícia.

4. Totes les informacions són
objectives?

Ll. catalana

La diferenciació bàsica entre informació i
opinió.

5. Quina conseqüència té la
selecció de notícies?

Ll. catalana

Les conseqüències que té llegir un determinat diari respecte a la nostra concepció del món.

6. Periodisme manipulador?

Ciències socials

Els diaris com a font d’interpretació de la
realitat.

7. Articles d’opinió

Ll. catalana

La diferència entre les opinions, les creences
i els bons arguments.

8. Història i notícia

Ciències socials

La història com a element de comprensió
d’un conflicte: el cas palestinoisraelià.

9. Periodisme compromès?

Tutoria

El concepte de periodisme compromès amb
la veritat a través del cas d’Anna Politkòvskaia.

10. Carta al director

Ll. catalana

Redacció d’una carta al director del Diari de
Girona.

11. Consell de redacció

Tutoria

Decisions ètiques d’un consell de redacció respecte al tractament de les víctimes
d’actes terroristes per part dels mitjans.

Val a dir que la proposta mirava de treballar competències diferents
començant per la del tractament de la informació des de diferents
vessants i continuant per la competència d’afavorir en els nostres
alumnes l’autonomia i iniciativa personals. Per això, en les activitats
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projectades, tot conduïa a fer pensar que cal ser crítics en l’ús dels
mitjans de comunicació, inclòs el diari objecte prioritari del treball fet
en aquest projecte. La competència social i ciutadana també hi era
present des del punt de vista que els alumnes havien d’arribar a la
conclusió que un ciutadà conscient és aquell que està informat amb
criteri i té una bona argumentació darrere de les seves opinions.
Exemples d’activitats

Pel que fa a la varietat de les activitats, volem adjuntar-ne unes
quantes que ens semblen significatives d’allò que hem dit fins ara, tot
especificant les habilitats treballades. En aquest sentit podríem trobar:
1. Activitats d’observació i anàlisi.
2. Activitats de comparació.
3. Activitats de previsió de conseqüències.
4. Activitats d’interpretar.
5. Activitats de raonament.
6. Activitats de recerca de les causes.
7. Activitats de treball amb valors democràtics.
8. Activitats de treball amb valors ètics.
1. Així, per fer entendre als alumnes Què és notícia, es proposa
l’activitat d’observació i anàlisi següent:
Fixa’t en la següent portada
com a exemple. Alguns fets són
les notícies més destacades mentre que altres només surten breument en un costat (i altres no surten a la portada). Què fa que la
mort d’un home sigui la notícia
més destacada i la mort d’un altre
sigui un petit titular al marge?
2. Una activitat de contrast i
comparació en l’apartat Totes les
informacions són objectives?
seria la següent:
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Llegeix aquestes dues notícies sobre el mateix fet:
Louis Van Gaal va anunciar ahir que Rivaldo no anirà convocat per
al partit del dimecres. Segons l’entrenador blaugrana, el brasiler va
comunicar als seus companys que no volia jugar més com a extrem.
Van Gaal va explicar que troba inacceptable que un jugador es negui
a seguir les instruccions de l’entrenador, perquè ho considera una
falta d’indisciplina greu i que és per això que l’ha exclòs de la
convocatòria.
Van Gaal, arrogant com sempre, va cometre ahir un disbarat més,
potser el més gros des que, desgraciadament, Nuñez va decidir que
fos entrenador del FC Barcelona. Rivaldo, el millor jugador de
l’equip, cansat de jugar en un lloc que no és el seu, que li impedeix
practicar el seu millor futbol, va dir abans d’ahir que ja n’hi havia
prou. El sergent holandès no podia tolerar que algú no seguís les
seves instruccions i, demostrant la seva habitual actitud democràtica, ha exclòs de l’equip el millor jugador del món.

Creus que en alguna de les dues hi ha opinió? Assenya-la les
expressions que són pròpies de l’estil valoratiu.
3. Una activitat de previsió de conseqüències es trobaria en l’apartat
Quines conseqüències té la selecció de notícies?:
En un diari consideren que un incident del tipus un porter que no ha
deixat entrar una persona perquè era negra és notícia. En un altre no
ho consideren notícia. De manera que, al primer diari, cada dos o tres
dies s’hi publica alguna notícia similar. Després d’un any llegint el primer diari o llegint el segon diari, quina resposta creus que tindran les
dues persones a la pregunta «Hi ha racisme a Catalunya?». Per què?
4. Pel que fa a les activitats d’interpretació dins l’apartat Periodisme manipulador, en destaquem la següent:
Mira tots aquests titulars i entradetes de diferents diaris catalans,
espanyols i europeus del mateix dia, un dia després que el Parlament
espanyol aprovés el procés de negociació amb ETA.
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Digues quines diferències hi veus, quines conclusions en treus i si
unes et semblen més correctes que les altres.
5. Respecte a les activitats de raonament, de l’apartat Articles d’opinió volem destacar la següent :
Deus haver observat que no tots els arguments o raons que s’aporten
per defensar una opinió són correctes. Discuteix si els arguments
següents són bons o no en grup.
ARGUMENTS

BONS

1. Ningú no m’ha demostrat que aquell noi no pogués ser un
atracador.
2. Segons aquell polític, el Barça és lluny de guanyar la Lliga.
3. Sanitat informa que els accidents laborals augmenten per la
deixadesa en l’ús de les mesures de seguretat.
4. Cal que es voti aquest partit perquè si no les conseqüències
seran terribles.
5. No penso confiar en ell perquè ja ha estat a la presó.
6. Si no es produeix la vaga és perquè la gent entén que estan
equivocats.
7. La seguretat és la nostra principal preocupació, perquè la
gent té dret a passejar tranquil·la.
8. Els conflictes familiars es produeixen en famílies poc
estructurades.
9. La guerra és inevitable perquè ningú vol cedir.
10. Ha estat una errada dels responsables de trànsit en no
preveure que sortirien molts vehicles de la ciutat.

6. Com a activitat de recerca de les causes , proposàvem la següent
de l’apartat Història i Notícia respecte al conflicte palestinoisraelià.
El context era un article aparegut a la premsa que donava peu a la
lectura d’una cronologia de les dades principals del conflicte i els mapes de la pàgina següent i se’ls demanava que responguessin a les
preguntes següents:
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1. Quant temps fa que dura el conflicte?
2. Quines són les parts que s’hi enfronten?
3. Quins grups polítics hauríem d’investigar per aprofundir en la
comprensió del conflicte?
4. Quin bàndol creus que està guanyant la confrontació? Per què?
5. S’hi han vist implicats més països? Quins?
6. Quins líders han estat importants en el conflicte? Podries indicar a
quin país pertanyen?
7. Per què creus que en l’article són anomenades «activistes», «milicians» i «terroristes» les mateixes persones?
8. Busca més informació sobre el conflicte i redacta un breu reportatge
<http://es.geocities.com/quierosabertodo/israel/index.html>
<http://www.paralibros.com/passim/sumario/conflic32.htm>
7. Respecte a les activitats de treball amb valors democràtics, en
l’apartat Periodisme compromès se’n proposava la següent:
Reporters sense fronteres acostuma a classificar els països segons
la llibertat de premsa amb uns criteris que podràs consultar a la següent
plana web <http://www.rsf.org/article.php3?id_article=19398>. Finlàndia, Irlanda i Islàndia es troben en les primeres posicions empa-
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tats. Espanya es troba en el lloc 41 entre El Salvador i Taiwan i el
darrer, en 168 posició, és Corea del Nord.
Quins creus que poden ser els criteris emprats per Reporters sense
fronteres? Què opines de la posició d’Espanya?
8. Finalment, pel que fa a treballar els valor ètics, en l’apartat Consell de redacció es proposava l’activitat següent:
Imagina ara que vosaltres formeu part del consell de redacció d’un
diari i us arriba una notícia extremadament violenta d’un atemptat
terrorista.
Heu de prendre unes quantes decisions que són problemàtiques:
•
•
•
•
•
•

Si incloureu imatges amb el patiment de les víctimes.
Si es podrà reconèixer alguna víctima en la foto.
Si fareu constar el nom d’algunes víctimes a l’article.
Si incloureu fotos d’alguns nens que han estat víctimes.
Si hi posareu imatges tràgiques –membres amputats.
Si hi inserireu fotos on alguna víctima va mig despullada.

Us han convocat a una reunió i us proposen que analitzeu les conseqüències de les decisions que prengueu des de tres punts de vista:
1. El dret a la informació del públic.
2. Els drets de les víctimes.
3. El codi de deures del diari que reclama una informació vertadera i
objectiva.
Conclusions reflexives

El treball amb mitjans de comunicació, com tot allò que té a veure
amb el món immediat i real dels alumnes, acostuma a funcionar molt
bé a l’aula. D’entrada perquè és un canvi respecte del que es fa
habitualment, però sobretot perquè es parla de coses que tenen a veure
amb el món real dels alumnes, tant en el seu continent (uns mitjans de
comunicació davant els quals passen unes quantes hores cada dia) com
en el seu contingut (encara que molts no segueixin al dia l’actualitat
política, els continguts són coneguts per tots).
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Una vegada feta aquesta descontextualització, és sorprenent veure
com resulta de fàcil per als alumnes descobrir incoherències, subjectivitats i simplificacions. Només cal prendre una mica de distància
i de sobte comencen a sorgir segones lectures (i terceres i quartes) al
darrere d’aquelles portades que ens havíem empassat, a l’hora del
cafè, fil per randa. Aquest estudi proporciona l’estimulant sensació
de descobrir coses desconegudes al darrere de missatges que rebem
cada dia i d’adonar-nos com aquestes coses afecten la nostra visió del
món.
Un altre avantatge immediat per als alumnes és que poden aplicar
el que fan a l’aula en altres àmbits: mentre miren la tele o llegeixen un
diari gratuït al metro... Molts comenten orgullosos com ara miren la tele d’una altra manera. S’adonen que saben reconèixer coses, que són
capaços de mirar la tele o el diari de manera diferent; que han après,
que han madurat.
Hem volgut provocar l’anàlisi i la reflexió, però sempre acompanyades de la producció. De vegades, quan es parla de treballar els
mitjans de comunicació només es parla de la part d’anàlisi i es deixa
de banda la part de la producció, pensant potser que no cal fer articles
si no hem de ser periodistes. Creiem que això és erroni. Escriure
articles o fer titulars sovint és la millor manera d’entendre el procés que
això comporta i, per tant, saber analitzar millor el resultat final. Per
exemple, és quan els alumnes s’han enfrontat uns quants cops a la
dificultat de sintetitzar una informació en un titular que entenen molt
millor perquè en un titular hi ha simplificacions, interpretacions, etc. Hi
ha una relació directa entre la producció i la comprensió, igual que
hi ha una relació directa entre aprendre a escriure i llegir. Dit d’una altra manera, quan primer analitzem alguns titulars els comentaris
dels alumnes tendeixen a ser del tipus «que dolent és aquest periodista», «que mentider», «que exagerat». Quan ells han hagut de fer
titulars i el professor els fa un comentari crític sobre la seva feina, els
comentaris són: «és que no és tan fàcil!», «és que com vols que ho
resumim només en una frase?». La idea és que al final la reflexió
davant un titular mal fet sigui: «està mal fet, però és que no és tan
fàcil... Com es podria fer aquest?».
A més, ens sembla especialment útil relacionar actualitat i ciències
socials perquè contribueix a donar autenticitat a la història, una disci-
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plina que, de vegades, als alumnes, els sembla massa llunyana, que
sembla que no tingui cap relació amb la seva vida. Al cap i a la fi,
l’actualitat és la història del futur i aquelles guerres que en els llibres
poden semblar èpiques i irreals, als diaris són properes, reals,
indefensables i cruels. Un moment especialment sorprenent per a ells
és quan es parla d’algunes manipulacions històriques de notícies o
fotografies amb finalitats polítiques, com per exemple les fotos
manipulades per Stalin incloses en llibres escolars d’història de l’època.
Hem aprofitat les TIC per millorar la feina dels alumnes. Els
monogràfics finals, en què s’han d’incloure retalls de diaris i fragments
de noticiaris radiofònics i televisius, es fan en un bloc (weblog), perquè
és una eina perfecta que combina la possibilitat de col·locar arxius
multimèdia que són objecte d’anàlisi amb el comentari textual que els
analitza. De manera que un pot combinar el vídeo i el text que l’analitza. I parar, anar endavant i endarrere o tornar-los a veure o llegir
tants cops com vulgui.
I per tancar la reflexió, potser una frase, una frase d’autor desconegut que ens ha agradat perquè ens ha fet pensar en el que volem
aconseguir amb els nostres alumnes:
«Les intel·ligències grans discuteixen les idees; les mitjanes, els
successos i les petites, les persones.»
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Una de les finalitat de l’ensenyament de les ciències en el
moment actual és com aprofitar els esdeveniments del moment;
l’article analitza i proposa intervencions docents que indiquen
cap on s’haurien d’orientar.

La classe de ciències, per aprendre a viure,
ara i aquí
Mercè
Izquierdo

1. Introducció

Departament de
Didàctica de les
Ciències, Universitat Autònoma de
Barcelona

L’escola ocupa cada vegada més anys de la vida de tots els nens i
joves, però ha canviat molt menys del que han canviat les famílies, les
creences, el lleure. Li ha quedat el privilegi (?) de ser «com abans» i
el repte d’oferir, alhora, recursos per viure la vida d’ara. Com es pot
fer això? Una possible resposta/proposta pot ser que les parets de
l’escola esdevinguin transparents: el recinte continua amb el seu
microclima en el qual desenvolupar coneixements bàsics, però està
obert al que passa a l’exterior.
«Aprofitar els esdeveniments» és una consigna que reflecteix la
nova finalitat de l’ensenyament de les ciències en el moment actual. I
és com la part emergent d’un iceberg: se sustenta en una altra part
submergida, que és, en el nostre cas, un canvi pregon en la concepció
dels «coneixements escolars» que han de ser ara, més que mai,
«ciències per viure».
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2. Dels «continguts» a «l’activitat científica
escolar» (ACE)

L’esclat de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació
està modificant el concepte de «coneixements escolars». Potser aquest
canvi ja s’ha produït, però no acabem de ser-ne conscients. Ras i curt:
l’enorme quantitat d’informació de què disposem ara i la facilitat amb
què podem accedir-hi contrasta amb els llenguatges especialitzats
amb els quals se’ns presenta i amb la diferent finalitat d’aquells que la
proporcionen i d’aquells altres que la busquen i la reben. L’actualitat
se’ns ofereix de manera tan detallada, però alhora tan dispersa, que ens
podríem ofegar en un diluvi d’informació, quan el que voldríem és que
oferís oportunitats per comprendre el món en el qual vivim.
Ara és un bon moment per pensar-hi una mica, abans de passar a
analitzar algunes intervencions docents que indiquen cap a on hauríem
d’orientar-nos.
Jugar el «Joc del llenguatge»
Avui llegia al diari una explicació detallada sobre les cèl·lules mare;
fa uns dies n’havia llegit una altra sobre la clonació… o sobre la grip
aviar, o, fa un temps, sobre les vaques boges, el tsunami o el desastre
del Prestige o de la mina d’Aznarcóllar. Cada dia escolto per la ràdio informacions sobre la borsa o sobre la situació política a Palestina
i a l’Iraq i també, malauradament, explicacions detallades de violència de gènere. Cada vegada més, els diaris o els altres informatius
acompanyen la informació d’esquemes en els quals s’assenyalen els
punts importants o es marquen seqüències que permeten seguir el fil
del que ens volen comunicar. Pensem, per exemple, amb la informació de cada dia sobre el temps que farà. Com que sabem de lletra,
entenem la gramàtica de la informació, que és comuna a totes les
notícies: hi ha algú (el subjecte) que fa una cosa (el verb) a un objecte d’una determinada manera i en algunes circumstàncies (els
complements) i aquest objecte canvia i passa alguna altra cosa, com a
conseqüència (una nova frase). Però se’ns escapa el seu significat
científic especialitzat i la informació no ens facilita el coneixement de
la biologia, l’economia, la meteorologia… ni ens proporciona indicacions sobre la nostra possible intervenció en els fenòmens que se’ns
mostren.
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Per què ens passa això? Ha de ser així ? La primera pregunta té una
resposta més fàcil que la segona. Les entitats de les quals se’ns parla
són, per a nosaltres, objectes (una cèl·lula, una onada, una proteïna, un
cervell, una persona), però, per a les ciències, aquests objectes són
entitats científiques que formen part de sistemes en els quals s’intervé
de maneres diverses i sofisticades, segons unes «regles» que són les
pròpies de les disciplines científiques que estudien aquesta mena de
fenòmens. Per entendre bé la informació i poder-la aplicar a altres
fenòmens similars ens caldria conèixer l’activitat d’intervenció que
permet conèixer-les i les «regles» que la regulen. Podria ser que no ens
interessi anar molt enllà, i que una informació superficial ja ens sigui
suficient. Ara bé, en tots els casos convindria intuir què hi ha en
aquesta «caixa negra» de coneixements especialitzats que no se’ns
diuen en aquest moment (encara no s’obre la caixa), però que podem
voler saber en alguna altra circumstància. Si ni tan sols sospitem què
és el que no sabem, mai no ens interessarà arribar a saber-ho.
El llenguatge que comunica coneixements, per molt clar que sigui,
no ‘comunica’ si l’emissor i el receptor no comparteixen uns mateixos referents; en ciències, cal saber com s’han obtingut aquests coneixements i quin és el seu abast per poder-les situar en l’àmbit de
l’educació, en el qual és imprescindible prendre decisions.
1a idea important: per entendre el llenguatge hem de conèixer
l’activitat a la qual es refereix o, almenys, saber que n’hi ha i
que cal conèixer-la.
Dimensions dels coneixements escolars
Vegem, doncs, per què l’oferta que ens fa la societat de la informació és contradictòria: tenim els coneixements a l’abast, però n’hi ha
tants i corresponen a ‘maneres de mirar’ tan diferents que són inabastables. Amb les ciències, a l’escola, hem de proporcionar les idees
bàsiques que permetin endreçar algunes de les informacions, situantles en els marcs teòrics adequats i ensenyant a obrir i tancar les «caixes negres» (les informacions més i més detallades) en funció dels
projectes en els quals estiguem treballant. Però això encara no és
suficient per aclarir el panorama. Hem de seleccionar els «continguts»
que formin part de la vida, que constitueixin «experiència», que puguin
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ser comunicats amb llenguatges genuïns, que corresponguin a models
dels fenòmens que permetin interpretar el món dels fenòmens. Per això
ens trobem molt còmodes amb l’èmfasi actual en l’avaluació per
competències.
Els coneixements científics presenten tres dimensions: l’epistemològica (es poden justificar), la pràctica (són intervenció en el món) i
l’axiològica (es fonamenten en valors que el fan avaluable). Els coneixements escolars en tenen més, de dimensions: han de connectar
amb el sentit comú, han d’emocionar, han de connectar amb la vida
dels alumnes, han de resultar útils per al seu esdevenidor com a persones i com a ciutadans.
Els llibres, els experiments, les explicacions teòriques han d’impulsar, tots alhora, l’activitat científica escolar, i ho faran si s’apliquen a
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uns coneixements interessants per als alumnes, a més a més de serho per als mestres pel seu valor didàctic. Com que aquests coneixements han d’educar (la ignorància no prepara per poder decidir), han
de connectar amb un projecte humanitzador. El filòsof i professor
José Antonio Marina (Marina, 2000, 2005) considera que la lluita
contra l’arbitrarietat, la tirania, la injustícia i la crueltat és la protagonista de la gran història de la intel·ligència humana, que el gran
projecte de la humanitat és la dignitat, la lluita a favor dels drets
humans.
2a idea important: els coneixements escolars han de ser activitat
científica genuïna, impulsada per problemes autèntics, per bones preguntes i per valors humans.
Em sembla que els temes d’actualitat a l’escola s’haurien de seleccionar de manera que puguin ser interpretats a partir de les idees
bàsiques de les ciències i que proporcionin oportunitats per anar
concretant la continuació d’aquesta història de la intel·ligència, en la
qual participem. En una escola laica la defensa del dret de les persones s’ha de plantejar de manera explícita i amb totes les seves
conseqüències. S’ha de creure en les persones i en la seva dignitat;
aquesta creença (si ho és) proporciona una finalitat als coneixements
científics i orienta sobre la manera d’aplicar-los als dilemes que donen gruix a la vida humana (perquè diferencies les persones dels
autòmates).
3. Una activitat científica escolar per educar
persones i ciutadans

Les bones escoles actuals i les escoles del passat que es recorden
per la seva qualitat pedagògica comparteixen una característica: són
escoles obertes al seu entorn i que han trobat la manera de fonamentar
experiències autèntiques dels seus alumnes en les idees clau dels
coneixements disciplinaris. Han posat en pràctica les dues idees que
acabem d’esmentar. Però hem de reconèixer que van apareixent
dificultats específiques, actuals, que demanen noves estratègies i que
probablement aniran fent canviar l’escola. Certament, ara se’ns presenten moltes oportunitats d’introduir notícies d’actualitat a l’escola, però ha augmentat també el «soroll de fons» que destorba la
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identificació de les idees principals que podran estructurar els
coneixements.
Vivim en la «modernitat líquida», es va imposant un model de temps
que no és ni lineal ni cíclic sinó «puntillista» (Bauman, 2007) i en un país
que estrena laïcitat. En aquest mar ha de surar el nostre iceberg, l’escola: segons la metàfora, s’han d’ajustar les densitats mútues. Una manera d’aconseguir-ho és que el dins i el fora de l’escola estableixin les
relacions adequades.
Situar les ciències en una perspectiva humana
Les reflexions que hem fet fins ara mostren que es pot ser ignorant
tot i disposar d’informació, que es pot viure sol enmig d’una multitud,
que no hi ha comunicació sense interacció, que no hi ha interacció
sense finalitats comunes, que no hi ha finalitats sense capacitat de
reflexionar sobre un mateix en relació amb els altres, que tot això no
funciona sense una representació d’un futur, d’un esdenidor, que interpel·la de manera personal i col·lectiva.
Més o menys això és el que ens ve a dir Zygmunt Bauman quan ens
parla d’una «modernitat líquida»: sense forma definida, on són possibles
diverses estructures (com en els cristalls líquids) en funció de les
relacions entre els estats i el mercat; i d’un temps «puntillista», en el
qual es generen projectes personals que moren acabats de néixer,
perquè sorgeixen nous projectes igualment fungibles, impulsats per la
propaganda, en un ambient de precarietat que fa molt difícil que els
joves adquireixin el criteri que necessiten per esdevenir ciutadans amb
capacitat d’exercir el poder en estats democràtics.
Disposar d’aquest poder (que la Unió Europea reclama i per això
recomana l’aprenentatge en el transcurs de tota la vida) significa ser
capaç de prendre decisions i d’actuar-hi d’acord de manera eficaç.
Requereix la construcció de lligams entre les persones i la reconstrucció d’un espai públic en què homes i dones puguin establir un diàleg continu entre allò que és personal i allò que és col·lectiu, entre els
interessos comuns i els particulars, entre els drets i els deures. Reforçar
la cohesió social i fomentar un sentiment de consciència i responsabilitat cívica ha esdevingut l’objectiu més important des del punt de
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vista de la societat i de la política; però això no es pot fer si hi ha
ignorància.
L’aprenentatge dels conceptes bàsics de les ciències proporciona
informacions indispensables sobre el funcionament del món, però
requereix tancar el cercle de pensar, fer i parlar: unes actuacions
determinades són les que proporcionen evidències de la naturalesa
elèctrica de la matèria o de la força de gravetat, per posar alguns
exemples. Però quan aquests conceptes bàsics passen a formar part
de la vida de les persones formen part d’un problema obert i es poden fer servir de manera diferent, segons quins siguin els valors que
es posin en joc.
En definitiva, educar és fer les persones capaces de prendre decisions fonamentades en els coneixements i en els valors.
Fer transparents les parets de l’escola per viure els esdeveniments
de manera optimista
En aquests moments, per connectar l’escola i l’entorn s’han de fer
coses diferents de les que en altres temps i circumstàncies es feien.
Els esdeveniments s’han d’escollir amb molta cura perquè han de poder transformar-se en activitat científica organitzada de manera que
es pugui dur a terme un treball cooperatiu, es doni l’oportunitat d’argumentar, es presentin les conclusions de manera creativa i amb
diversitat de modes comunicatius. Tot això (el tema i la manera de
desenvolupar-lo) ha de fer els alumnes competents per viure, ha
de proporcionar-los criteris per seleccionar les informacions adients i
ha de convidar-los a conformar espais de cohesió social en els quals
configurar projectes col·lectius.
Si bé convé presentar dilemes, s’ha de defugir una visió pessimista
del futur i una valoració negativa del coneixement: no cal presentar
desastres ni errors de les ciències per fer veure que la dinàmica del
planeta pot jugar males passades i que la intervenció humana en el món
ha de ser responsable. Vegem-ho amb alguns exemples.
a. L’entorn entra a l’escola: activitats interdisciplinàries
• Un desastre ecològic com el que es va produir a Aznarcóllar o el
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vessament de petroli del Prestige no es pot desconèixer a l’escola; són
esdeveniments que mostren la complexitat dels fenòmens i les
repercussions que poden tenir unes determinades intervencions
humanes en el medi. Les ciències hi tenen molt a aportar, des d’una
perspectiva interdisciplinària: quines són les espècies amenaçades i
com es veuen afectades pels canvis ambientals; les alteracions
químiques que es produeixen en l’entorn; els canvis en les condicions
ambientals. També cal analitzar els factors polítics i econòmics que
varen influir en aquests esdeveniments. Però és important mostrar
també la resposta social que s’hi dóna: les solucions que es proposen
i la seva eficàcia i el comportament de les persones que hi posen remei.
• Les erupcions volcàniques, els huracans o altres fenòmens
naturals han de ser estudiats en el marc dels conceptes bàsics de les
ciències de la Terra, com també les repercussions que poden tenir en
les societats humanes, fet que tracten les ciències socials.
• Convindria donar també notícies positives: hi ha rius on la
contaminació ha disminuït; s’han
recuperat espècies; hi ha maneres de viure que exploten menys
l’entorn i les persones que d’altres; determinats projectes de
desenvolupament són especialment demostratius de noves maneres d’utilitzar els recursos materials i intel·lectuals.
b. L’escola va a l’entorn
• Visites a exposicions i tallers: CosmoCaixa, el Palau Robert, el Museu Nacional d’Història de la Ciència i de la Tècnica, els
museus del Parc de la Ciutadella… Altres museus d’arreu de
Catalunya organitzen activitatstallers per a grups d’alumnes. El
concepte de «Museu Educador»
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ha anat substituint una concepció anterior de «Museu com a dipòsit
d’objectes interessants» i s’ha passat de convidar els assistents a
observar a fer-los participar. En aquest cas, els alumnes duen a terme
una activitat en un context diferent, en la qual la reflexió disciplinària
no està clara a priori perquè el lloc on es fa l’activitat
i el mode de comunicació l’enterboleixen. L’aportació que poden fer
aquesta mena d’activitats és ensenyar a treballar de manera transdisciplinària, afegir unes finalitats noves (les del museu) a activitats
docents/tallers que, fets a l’escola, serien diferents i més pobres.
• Llegir contes, narracions, veure cinema, anar al teatre… viure
situacions en les quals el funcionament del món es veu alterat de
manera imaginativa pot ser un recurs per plantejar preguntes que, en
respondre-les, introdueixen idees científiques de manera significativa,
a causa de la sorpresa que han provocat.
c. Més enllà de les ciències
• Presentar dilemes: les causes del canvi climàtic i les actuacions
que caldrien; la millor manera de distribuir l’aigua; el conreu de
biocombustibles, l’energia nuclear; la selecció genètica… són temes
per discutir i sobre els quals es poden fer propostes de solució molt
diverses. Tot i que l’opinió dels especialistes és molt important, no és
suficient en cap d’aquests casos, en els quals cal treballar amb molts
sistemes de valors sense perdre de vista que els drets humans són els
fonamentals.
• Comentar notícies de premsa: tot i que els temes que s’han
exposat en els punts anteriors es poden haver treballat a partir de
notícies del diari, ens referim ara a notícies periodístiques, en les quals
un tema es presenta de manera molt sintètica i destacant-ne els
aspectes que més impacte poden fer a l’opinió pública. És especialment
important, en aquests casos, tenir pautes per desenvolupar el pensament
crític i comprendre els mecanismes retòrics associats al consum i
responsables de les continuades invitacions a canviar de manera de ser
i de viure per l’oferta constant de millores que són superades de
manera constant per noves ofertes.
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4. Algunes consideracions finals

L’escola d’ara és ja una «escola ampliada», perquè rep ofertes
constants d’obrir-se a l’entorn, tot i mantenir-se com a única (?)
garantia de formació estable i uniforme quan tantes altres coses han
canviat i canvien de manera constant. Però la formació estable que ara
ha de donar ja no és només ensenyar les quatre regles, a llegir i a
escriure, ha d’ensenyar a utilitzar les informacions diverses que proporcionen els mitjans i ha de mostrar que les idees bàsiques de les
disciplines permeten fer-ho; ha de donar una visió positiva de la
intervenció humana en el món, orientada per un projecte de desenvolupament humà.
Fourez et al. (2006) ens parlen de les «competències negligides» per
l’escola (perquè suposadament els pares ja se n’ocupen). N’esmenten
dues especialment suggestives i importants per a una escola que mira
al món: ensenyar els alumnes a no quedar atrapats pels problemes que
cal resoldre i decidir l’ús que es vol donar a les «caixes negres». La
primera requereix no perdre mai de vista els ideals; la segona és la
capacitat d’avaluar quan convé obrir una «caixa d’informacions especialitzades» per clarificar una idea o quan és millor deixar-la tancada
perquè no aportarà res interessant al projecte que es té entre mans.
Aquesta escola oberta a l’entorn necessita la complicitat de les
instal·lacions científiques del país, però també requereix premsa
especialitzada (no n’hi ha gaire, que pugui interessar els joves). Faran
falta, a més a més, entitats coordinadores i un projecte docent d’escola,
innovador i valent. Ja n’hi ha, però no arreu. I, sobretot, caldria una
formació didàctica de tots els educadors en els museus, dels tècnics
d’educació dels ajuntaments i dels centres de recursos, dels responsables de la formació permanent, perquè ara disposem de més coneixements didàctics per comprendre les situacions docents problemàtiques que són pròpies del nostre temps i per intentar resoldre-les
des de diferents àmbits, però amb uns criteris similars.
Ensenyar coneixements «savis» que siguin vida i experiència és
molt difícil. Si bé requereix ampliar les fonts del coneixement, també
ha d’evitar el «soroll» que produeixen informacions sense el context
adequat, difícils d’interpretar i, per tant, inútils. Ens diu Marina: «La
humanidad tiene que estar eligiendo siempre su camino hacia la
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dignidad o hacia la degradación. El rumbo de la inteligencia está
por decidir.
»¿Usted qué prefiere?».
Aquest projecte no s’assolirà amb ignorància, però tampoc amb
coneixements que s’han construït al marge dels problemes reals i que
no compten amb els valors que guien les intervencions humanes.
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Enric Vilaplana mostra en aquest article com la pedagogia de
Freinet proposa mitjans amb els quals la criatura pot contemplar l’actualitat com a base de progrés en la seva culturització,
la construcció del seu pensament crític i del seu saber en un marc
de convivència.

Freinet i l’actualitat

Pensar en les aportacions de Freinet a l’educació, a la renovació de
l’educació, ens porta a pensar en l’actualitat d’aquestes aportacions i,
d’altra banda, a pensar en quina aportació fa per educar els infants en
el món que viuen i el que els tocarà de viure, en la seva actualitat
pròxima i en la remota.
Potser cal recordar que Freinet era mestre rural; que la seva labor
pedagògica comença els anys vint del segle passat i que es pot inscriure
dins del moviment de l’Escola Nova, de l’Escola Activa, amb un
pensament especialment crític i eclèctic i que constitueix, avui mateix,
un referent ineludible quan pensem no solament en les excel·lències
conceptuals que han d’adquirir els nostres infants, sinó també en les
funcions integradores, inclusives i de desenvolupament personal i de la
construcció d’una consciència ciutadana i democràtica en els infants
que ha d’assumir l’educació.
En aquest sentit, cal remarcar que les aportacions freinetianes no
són fruit de l’elucubració teòrica sinó, més aviat, de l’elaboració de
pensaments i principis teòrics a partir de la pràctica educativa, del
desenvolupament d’unes tècniques que pretenen que el clima de l’aula recolzi sobre els principis de l’experimentació, de la cooperació, de
l’expressió lliure i de la comunicació. Dit d’una altra manera: la
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pedagogia de Freinet proposa maneres de considerar l’actualitat de
la criatura com a base del seu progrés, de la seva culturització, de la
construcció del seu pensament crític i del seu saber en un marc de
convivència.
Aquests principis, que d’altra banda constitueixen el fonament del
pensament democràtic (segurament, entendre i ensenyar l’actualitat
s’ha de basar en aquests principis), no són innats en les persones, sinó
que s’han d’anar bastint, s’han d’anar educant a partir de les capacitats i de les històries personals que cada criatura comporta i que
constitueixen, per a la mateixa criatura, la base per entendre la vida
i integrar-se en el món adult tan divers i, fins i tot, tan controvertit.
El principi d’experimentació (el tempteig experimental és el principi
bàsic per construir coneixement) que proposa Freinet s’ha d’entendre
com la capacitat de cada criatura de construir coneixement a partir de
les pròpies i diverses possibilitats de tractament de la realitat que la vida
li ofereix i les que hauria d’oferir l’escola respecte de la manipulació
d’aquesta realitat, de conèixer i aprofundir allò que l’envolta i en la
necessitat d’alçar un univers particular, propi, de coneixements i de
valors que possibilitin la seva edificació de persona que té un paper
reflexiu en el món que viu. La tècnica del text lliure és emblemàtica en
aquest sentit: l’infant reflexiona sobre situacions vitals i les formula a
partir del llenguatge per ser comunicades als altres, que esdevenen el
mirall crític de la seva realitat.
D’altra banda, hi ha una especial interconnexió entre tots els principis
que abans hem anomenat: el coneixement és experiencial (experimental: el tempteig experimental, el coneixement ha de correspondre a la
vida, a l’actualitat, de l’infant), però es consolida en el moment en què
es comunica i que té una funció de projecció personal i social i de
contrast amb les diverses actualitats de cada una de les persones que
constitueixen el grup de comunicació. Des del moment en què es crea
un clima de comunicació, s’estan obrint portes al treball cooperatiu,
perquè demostrem que som capaços de participar en tasques d’interès
comú.
Així, doncs, es pot considerar, d’una banda, l’actualitat de les propostes pedagògiques de Freinet en el món de l’educació per tot el
que comporten de renovació i bases metodològiques centrades en
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el que posteriorment s’ha denominat aprenentatge significatiu i, de
l’altra, es pot considerar com tractar el coneixement de l’actualitat
amb les criatures a partir de les tècniques que Freinet aporta i que se
sostenen sobre la vida mateixa de l’infant.
El que se li ha de reconèixer, a la pedagogia Freinet, és la recerca i la construcció d’elements mediadors en la consideració comunicativa de l’educació, de manera que l’ensenyant i l’aprenent no
s’identifiquen en un paper actiu únic (emissor) o passiu, gregari (receptor), respectivament, que vindria a ser el model del que hem anat
anomenant escola tradicional, sinó que les tècniques de Freinet són
propostes d’elements trianguladors que permeten la construcció d’un
ambient de treball i de cooperació a l’aula.
Per entendre’ns i, esquemàticament, l’acte educatiu d’un model
tradicional es podria representar així:
A

B

en què A, el mestre, té tot el poder, tota la moral, tot el saber, tota
l’actualitat, i B (els infants) esdevé una mena d’ens amorf sense
consideració de drets, sense capacitat de resposta, perquè no es
considera que tingui pensament ni saber ni actualitat.
En un estadi posterior, es dóna, en certa manera, un cert
protagonisme a l’infant en la seva participació en el fet educatiu de
manera que s’estableix una mena de relació de diàleg, d’intercomunicació, entre A i B, entre l’ensenyant i l’infant. L’esquema
podria ser aquest:
A

B

en què es reconeix com a educativa la capacitat de resposta dels
alumnes B i la capacitat d’adequació del mestre, de l’ensenyant, A. Si
pensem, però, en la complexitat d’un grup d’alumnes, aquesta situació es complicaria si cal atendre els requeriments de cada infant, de
manera que una situació educativa que abasti totes les demandes
individuals, les seves actualitats, sobrepassa les possibilitats d’acció
del mestre. L’esquema podria ser aquest:
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en el qual la mestra o el mestre hauria d’atendre els requeriments
de cada un dels infants i respondre-hi de manera individualitzada i
entenent, encara, que el mestre i la mestra són el referent del saber
i de l’organització del saber. Aquest model té dificultats molt importants a desenvolupar-se perquè el docent (A) encara és el centre de
l’activitat i és qui ha de resoldre totes les demandes de B (els infants), tot i considerant les exigències provinents de l’administració
educativa i la pressió del context professional i el context social més
pròxim (centre educatiu i famílies).
Tanmateix, ens acostem al model educatiu que Freinet proposa:
construir elements mediadors entre l’actualitat de l’infant i el saber a
transmetre. D’aquesta manera, podem considerar l’ esquema següent:

La relació comunicativa entre el mestre (A) i l’alumne (B) es
determina a partir d’una institució, d’una tasca externa ben definida,
mediadora, la qual implica els dos agents de l’acte de comunicació:
mestre i alumnes treballen en funció del que s’ha acordat, del que s’ha
establert; les tècniques que proposa Freinet són els elements mediadors
(M) que pretenen que tots els agents en el fet educatiu (si més no
considerats primàriament dins de l’àmbit del grup classe) s’impliquin en
una tasca comuna de saber.
Aquesta idea va ser molt ben acollida, posteriorment, per la
pedagogia institucional. Els institucionalistes, a partir de l’anàlisi
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institucional, pretenen crear institucions primàries de participació real
i activa en contextos abastables, pròxims (institucions internes),
alternatives a les institucions superestructurals (institucions externes)
que esdevenen elements de poder que simplifiquen i disminueixen la
capacitat de decisió personal, de participació directa en les decisions.
Les propostes de Freinet com ara l’assemblea de classe (o d’escola), la distribució de càrrecs cooperatius, els plans de treball personals
i els plans de treball de grup, la comunicació dels estudis realitzats a
partir de les conferències dels infants a altres i diversos infants, el text
lliure, les comunicacions de les descobertes en els àmbits de la
matemàtica o de les ciències experimentals, la revista de classe..., són
propostes (institucions internes) que triangulen la tasca d’ensenyar i
aprendre i que dibuixen un context educatiu relatiu a l’actualitat dels
infants.
Totes aquestes tècniques ens fan reflexionar sobre dues categories
de l’actualitat que l’escola hauria de prendre molt seriosament en els
seus plantejaments d’incidència educativa. L’una la podem anomenar
l’actualitat persistent; l’altra, l’actualitat fluctuant.
Com a actualitat persistent s’haurien d’entendre els valors bàsics
d’una societat democràtica que l’escola ha de transmetre a cada
criatura, que l’escola ha d’ajudar a construir en la consciència social
i personal de cada criatura, de cada infant, de cada adolescent. Aquests
valors poden considerar-se perfectament dins dels quatre pilars sobre
els quals s’ha de fonamentar l’educació del segle XXI segons l’Informe Delors: saber, saber ser, saber fer i saber conviure. L’educació de
l’actualitat persistent té a veure amb l’ajuda als infants a construir una
base ètica que els permeti tenir un criteri propi davant de la vida. Aquí
podem recordar el concepte de la construcció del pensament moral
que Piaget distingeix en considerar la moral heterònoma (allò que s’ha
de fer perquè tothom ho fa) versus el concepte de moral autònoma, que
vol dir la capacitat de decisió a partir de criteris personals compromesos. Així, caldria tenir present a les aules una recepció de les distintes actualitats (en el fons, realitats fluctuants) per tal d’ajudar les
criatures a construir elements per assolir una capacitat crítica que els
ajudi a entendre, integrar-se i millorar el món on han de viure.
L’altre concepte a tenir en compte és el de l’actualitat fluctuant,
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que és la que ens aporta els materials bàsics per bastir les institucions
internes que constitueixen l’actualitat persistent. L’actualitat fluctuant
ve a ser tot el material vital que ens serveix per educar capacitats
d’anàlisi i de criteri moral a partir de les aportacions que les criatures
fan, les seves, de la seva vida, del que veuen, del que perceben. Allò
que és susceptible de ser tingut en compte per a la construcció de
criteris científics o morals.
La tècnica del text lliure, a la qual abans hem fet referència, és
emblemàtica: implica, en la seva base, el compromís de la cooperació, de l’expressió lliure i de la comunicació (pilars de l’actualitat
persistent) a partir de les actualitats de cada criatura (actualitat fluctuant).
Tot això ens porta a establir una distinció particular pel que fa al
tractament de l’actualitat a les aules, encara que caldria tenir en
compte una premissa: allò que és més pròxim als infants és la base per
bastir llur coneixement, i allò que és més pròxim als infants pot estar
aparentment allunyat dels requeriments programàtics i curriculars
establerts.
Per això, i encara que sembli de manera simplista, es podrien
distingir dues actualitats: l’actualitat dels diaris i dels mitjans de comunicació, i l’actualitat de la vida (de la vida dels infants, evidentment)
La frontera que hi ha entre una actualitat i l’altra està en el fet de
qui és qui aporta la notícia, qui és el comunicador, qui és el que aporta
el material de discussió. Cal veure a què donem preferència: al que ens
ve de fora, solament (això té la referència en les institucions externes)
o al que ens ve de dins, de la paraula dels infants (això té a veure amb
el que procedeix de les institucions internes). Cal veure quina és
l’actualitat que hem de treballar o, encara, com podem fer que
l’actualitat dels alumnes (o l’actualitat que els infants perceben) arribi
a l’aula com un material a treballar des de les percepcions de tot el
grup. L’aportació d’una notícia per part d’un membre del grup ha
d’implicar la intervenció dels altres a partir del seu saber, de la seva
experiència. En el fons, estem ajudant els infants a conèixer el món en
què viuen a partir de les seves possibilitats d’anàlisi i de raonament i,
encara, estem ajudant l’infant a educar les seves possibilitats de saber
analitzar i de raonar. Freinet ens dóna elements per a una organitza-
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ció i una gestió de la classe que prevegi la construcció de coneixement a partir de les actualitats particulars en un ambient cooperatiu. En
conseqüència, només cal instituir l’espai, la tècnica, del tractament
dialèctic d’allò que és actual des de la percepció de l’infant.
Hi ha, encara, una consideració cabdal a tenir en compte des de la
perspectiva freinetiana. El pensament i la feina de l’infant s’ha de
considerar i valorar en seus termes més justos i, per això, cal donarli el tractament i la rellevància que es mereix. El pensament dels
infants, llurs aportacions, les discussions que aquestes mateixes
aportacions generen, els estudis i investigacions a partir de les quals es
deriven..., no poden quedar tancats en la intranscendència d’una
xerrada informal o d’un àlbum de feines particulars. Ben al contrari,
Freinet ens proposa tècniques que magnifiquen el treball dels alumnes.
Aquestes són tècniques de difusió i divulgació de les actualitats dels
infants. En podem fer esment d’algunes: el llibre de vida, que ve a
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ser una mena de diari del que hem treballat, del que ha succeït aquest
dia, del que havíem programat i del que hem fet, amb tots els documents
adjunts i il·lustracions que calgui. El fitxer escolar, que recull una gran
varietat de documents externs i treballs fets pels infants ben classificats per a la consulta. La correspondència interescolar, que permet
l’intercanvi viu d’actualitats diverses. La impremta escolar, ara rellevada, en bona part, per altres sistemes de divulgació, però que facilita la formulació del pensament de l’infant i la seva transcendència
(no és el cas aquí, però cal pensar què significa la pedagogia Freinet
davant de les possibilitats actuals de les TIC). La revista de classe,
en la qual es materialitza la paraula i el pensament de l’infant i que
arriba fins a indrets que sobrepassen, fins i tot, la realitat mateixa de
l’infant...
La darrera consideració que es podria fer respecte del tractament
de l’actualitat a partir d’una posició freinetiana és que Freinet va fer
seu un principi decrolynià: «l’escola oberta a la vida». Tanmateix, la
vida que s’ha de tractar a l’escola hi ha d’entrar de la mà dels infants.
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Dintre la línia de l’aprenentatge cooperatiu per parelles en l’àmbit de la
comunicació i l’autoavaluació, l’autor
presenta un treball sobre l’estudi dels
vertebrats a quart de primària i descriu
tot el procés del projecte.

Projecte cooperatiu, comunicació
i autoavaluació
Un exemple: els vertebrats a 4t de primària

Antònia Maria Maura

El treball de projectes en grup de treball
audiovisual té tradició a l’escola Costa i
Llobera de Barcelona. En aquest treball
que us presentem de 4t de primària, hi hem
conjugat l’aprenentatge cooperatiu amb
els dos aspectes de comunicació i autoavaluació.
Al llarg de tot el curs es fa setmanalment treball cooperatiu en totes les àrees
d’estudi, perquè treballar de manera cooperativa genera pautes de socialització
positives: perquè ensenya als nens i a les
nenes a escoltar, a cedir, a consensuar i
argumentar, i també els ensenya a organitzar-se el temps i la feina. Tot això millora l’ambient de la classe perquè fa que els
alumnes es coneguin millor entre ells i desmunta alguns prejudicis dels uns respecte
dels altres.
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Té més sentit treballar així quan les activitats són obertes, encarades a resoldre
problemes (en contraposició als exercicis),
perquè afavoreix l’aprenentatge en haver
de donar i rebre ajut, i l’èxit dels companys
és tan important com el personal.
El treball cooperatiu els permet reflexionar davant d’un problema i aprofundir en
l’aprenentatge a través de la col·laboració
amb els companys.
Al llarg de tot el curs es fa treball cooperatiu setmanalment en totes les àrees
d’estudi; per tant els nens i les nenes ja
tenen bagatge d’aquest tipus de treball i no
es planteja el problema que algú quedi sense parella.
D’altra banda, l’equip de mestres de
l’escola es va plantejar fa temps la necessitat que els alumnes expliquessin el
treball que fem com a grups classe amb el
doble objectiu d’organitzar la informació i
expressar-la de manera entenedora, i fernos conscients del camí que fem en els
aprenentatges i cap on anem (objectiu més
referit a la metacognició). Amb aquesta
finalitat va sorgir El Xiulet del Barri, la
nostra revista setmanal, i l’activitat d’actualitzar el web de l’escola setmanalment
amb notícies de les classes.
Des de fa temps, a l’escola hi treballem
la imatge i ens plantegem globalment el
món de la comunicació audiovisual com
una eina imprescindible per als nostres
alumnes, tant en l’esfera personal com en
l’àmbit escolar. A les aules de primària es
treballa curricularment la fotografia i el
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vídeo per comunicar missatges de tot tipus.
Això implica saber com posar-se davant la
càmera i saber com s’enregistra.

De la unió d’aquests plantejaments ha
sorgit el treball que presentem,L’estudi
dels animals vertebrats a 4t de primària,
encara que al llarg del curs s’han fet diferents treballs en la mateixa línia. (Vegeu
el quadre de la pàgina següent.)
En aquest context proposem als nois i
noies un treball cooperatiu per parelles en
el qual ells estudiïn un vertebrat amb
l’objectiu de:

• Utilitzar els recursos de la bibliotecamediateca per buscar informació.
• Destriar la informació necessària de
diferents fonts i eliminar les repeticions.
• Expressar per escrit la informació de
manera que cadascú l’entengui.
• Comunicar el nostre treball als altres:
plasmar la informació treballada en un
mural que inclogui text i imatges i
expressió oral de la informació (memorització i entonació).
• Practicar els continguts i els procediments treballats a Imatge i Comunicació Audiovisual. Això implica saber-se
posar davant la càmera: to de veu, posició corporal, dicció, mirada... També
implica saber enregistrar prenent diferents plans: general per a la majoria
de l’exposició, i algun primer pla que
inclogui cada alumne que exposa i el
mural que il·lustra l’exposició.
• Fomentar el coneixement entre els
alumnes com a companys de treball en
un projecte de llarga durada.
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Treball cooperatiu dels
alumnes en totes les
àrees curriculars.

Comunicació del propi
procés d’aprenentatge
per ser-ne conscients.

Comunicació
audiovisual com a eina
d’aprenentatge i
d’expressió.

Exposicions orals per parelles d’un animal vertebrat triat.
Exposicions orals per parelles sobre un barri de la ciutat.
Exposicions orals per grups lliures sobre un tema escollit.

• Continuar aprenent a treballar en grup.
• Facilitar l’atenció a la diversitat i que tots
els alumnes realitzin la tasca proposada
alternant el paper de donar i rebre ajut.
• Respectar i valorar el treball dels companys quan es veuen les exposicions.
Com desenvolupem
l’experiència

Els alumnes escullen l’animal que volen
estudiar i amb qui treballaran. Per facilitarlos l’elecció de l’animal anem a la biblioteca-mediateca i allà se’ls ofereixen diverses
webs per consultar en un document de
treball que està penjat en els recursos
informàtics del curs. Així poden veure quin
tipus d’informació apareix en aquestes
pàgines i introduir-se en el tema. És important que els mestres prèviament haguem seleccionat un ventall de webs
adients amb el tema que tractem i amb
l’edat dels nostres alumnes, perquè puguin
resoldre el problema plantejat i no es perdin per la xarxa i es desorientin.
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A més, també poden demanar ajut a la
bibliotecària de l’escola per consultar els
llibres de la biblioteca escaients a la seva
edat i necessitats.
Per tal d’orientar la recerca i la classificació de la informació, els nens tenen
una guia, així no obliden cap aspecte important a l’hora d’estudiar l’animal escollit. Un cop han triat l’animal que volen estudiar i han comprovat que tenen a l’abast
informació suficient, comencen a aprofundir en el material recollit.
Això implica escollir la informació
escaient per al seu objectiu i eliminar les
repeticions que hauran trobat en haver
consultat diferents fonts d’informació.
Seguidament han d’assegurar-se que
entenen bé la informació i expressar-la de
manera que ells entenguin el que diuen i
que els seus companys també puguin
entendre-la. Han de plasmar aquesta
informació en un mural que els servirà de
suport per comunicar els seus coneixements als companys al llarg de l’exposició

08/02/2008, 11:23

ESCOLA
59

oral i, a la vegada, serà material de consulta
quan estigui exposat a classe.
Un cop acabada aquesta fase, s’han de
preparar l’exposició oral posant en joc els
seus coneixements sobre l’animal estudiat i
el seu bagatge de treball a Comunicació
Audiovisual. Es reparteixen la part d’exposició que cadascú explicarà, l’estudien,
l’assagen i… finalment exposen davant els
seus companys.
Mentrestant, uns altres companys els estan enregistrant i posant a la pràctica els
seus coneixements d’aquesta activitat, i tot
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el públic escolta amb molta atenció i respecte per després poder comentar l’exposició o fer preguntes.
Les exposicions orals de les parelles de
treball van durar una mitjana de vint minuts
i algunes van mostrar vídeos o DVD per
il·lustrar les seves explicacions.
Un cop acabades les exposicions, vam
emprar l’enregistrament fet perquè les
parelles de treball s’autovaloressin. D’aquesta manera es veuen «des de fora» i
es fan conscients dels aspectes que han
de millorar i de les coses que fan bé. La
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reflexió que implica l’autoavaluació els
ajuda en els posteriors treballs expositius
que hauran de fer en altres àrees. Per facilitar l’autoavaluació, cada alumne tenia
una pauta que l’ajudava a centrar l’atenció
en els aspectes que hem anat comentant.
Abans de fer-ho, se’ls va explicar en què
consisteix l’autovaloració: se’ls explicà els
punts de la graella i que la valoració havia
de ser el més objectiva possible. Finalment,
havien d’afegir com es puntuaven de l’1 al
10. Se’ls demanava que puntuessin la seva
intervenció particular.
En general, tots es van puntuar força bé.
Al principi els feia vergonya veure’s a la
pantalla, però un cop van superar el fet
d’haver-se d’observar i puntuar, van ser
força realistes. Gairebé tots creien que miraven la càmera i el públic, i que havien
donat tota la informació que volien.
Molts coincidien a dir que havien vist
que estaven nerviosos, i per això llegien el
text, per sentir-se més segurs, i que això
també feia que no mantinguessin sempre
una bona postura. A l’hora de puntuar-se
de l’1 al 10, és on potser van ser menys objectius, i es van puntuar força alt en general.
Gairebé tots es mostraven satisfets del
treball que havien fet i valoraven l’activitat com a molt enriquidora. En general els
va agradar treballar amb la seva parella.
Les diferències de ritmes de treball i de
necessitats d’ajut en les diferents parelles
van poder ser ben ateses per les dues
mestres.
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Valorem aquesta activitat molt positivament, perquè ha servit perquè els nens
observin amb una actitud crítica el seu propi treball i, alhora, valorin l’esforç fet per
treballar en grup.
Aquest treball es va dur a terme al llarg
del segon trimestre, incloses totes les fases: preparació i estudi, exposició i autovaloració, amb una mitjana de tres hores
setmanals: taller d’experimentals, biblioteca i coneixement del medi.
A partir de l’experiència de la sisena
hora vam disposar de l’espai horari de
Taller de ciències experimentals, amb dos
professors dins l’aula durant una sessió
setmanal. En aquesta estona (i d’altres), els
nens i les nenes fan treball cooperatiu per
parelles.
El fet de ser dues mestres ens permetia
atendre millor els grups de treball. Cada
grup anava al seu ritme i simultàniament
uns demanaven ajut per entendre bé la informació i la rescrivien, altres buscaven la
informació que els faltava, altres feien el
mural i uns altres assajaven l’exposició.
Podíem ocupar l’aula d’informàtica i
l’aula del grup classe al mateix temps i
facilitar així la diversificació de les tasques.
Per fer l’avaluació com a professors,
ens fixem en la capacitat dels nois i noies
per tractar la informació, la d’entendre’s i
distribuir-se la feina i es valora la dinàmica
progressiva de treball.
D’altra banda, es va avaluar la capaci-
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tat de comunicació de la informació mitjançant l’exposició del treball, tant del
contingut oral com de les formes expressives personals. I finalment la capacitat
d’autocrítica en fer l’autoavaluació.
Els alumnes estaven molt motivats i es
van esforçar molt en tots els sentits. I el
més important: aquest treball en equip els
va impulsar a fer treballs voluntaris triant el
tema lliurement, només pel gust d’aprendre sobre algun tema i comunicar-ho als
companys.
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Annex
VALORACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DELS VERTEBRATS
Nom:

Data:
Sí

No

– Mira la càmera
– Mira el públic
– Manté una bona postura (dret o
amb les mans a les butxaques,
recolzat a la pissarra)
– Utilitza les mans per fer gestos
– Manté un to de veu adequat (ni
massa fort ni massa fluix)
– Llegeix el text
– S’ha donat tota la informació
que volíem

ALTRES OBSERVACIONS
Ens ho hem preparat prou bé?

L’exposició va sortir com ens esperàvem?

Hem treballat bé amb la nostra parella?

PUNTUACIÓ DE L’1 AL 10:
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GUIA PER BUSCAR INFORMACIÓ DE VERTEBRATS
L’esquelet del vostre vertebrat, en quines parts es divideix?
Quin tipus de coberta té?
Com respira?
Com es desplaça?
Com es reprodueix?
De què s’alimenta?
Té algun sentit especialment desenvolupat?
A quin tipus de vertebrat pertany?
Quin és el seu hàbitat?
Està en perill d’extinció?
Curiositats o altres informacions d’interès.
Porteu una foto de l’animal que heu triat.
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Cuinar
tot jugant
Receptes per a un taller
de cuina
Ana Campos Munné, Mercè Garcia
Llorens, Manuela Martínez Luque
Col·lecció Dossiers Rosa Sensat, 62
150 pàg. 17,50 euros

Aquest Dossier inclou una selecció de més de 50
receptes per desenvolupar un taller de cuina amb
infants i joves. Un taller que vincula directament
el nen i la nena amb el que menja i que considera
l’alimentació com un aspecte inseparable del seu
procés educatiu. En aquest procés és imprescindible
el paper de l’adult, del mestre i de l’escola
com a transmissors de pautes i coneixements
i com a reguladors de l’activitat.

A més de les orientacions necessàries per a
l’organització del taller de cuina al centre, cada
recepta inclou els elements bàsics per fer-la
–ingredients i preparació–, a més d’informació sobre
nutrició dels aliments, història i gastronomia de cada
plat i orientacions sobre els diversos continguts
i objectius educatius associats.
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Experiència basada en una exposició
sobre la pena de mort, que recull part
de la història del barri del Raval on està
ubicat l’Institut Milà i Fontanals i que
ha representat un element de cohesió
entre la comunitat educativa de l’institut i una porta oberta a les persones del
barri i al públic en general.

Pena de mort?

Una exposició a l’IES Milà i Fontanals de Barcelona

Josep Camprubí i Servitja
Professor de ciències naturals
IES Milà i Fontanals (Barcelona)

1. Característiques del centre

El Milà, amb una història de seixantacinc anys, té el seu origen en un institut
fundat l’any 1942. La ubicació inicial fou al
carrer Canuda cantonada amb plaça Vila
de Madrid, en un immoble vell adaptat per
a les noves funcions.
Actualment, ocupa tot el lateral sud de la
plaça Folch i Torres. En aquest lloc hi havia
hagut, des de l’any 1830, el conventseminari de l’orde de Sant Vicenç de Paül,
els paülins, de molta influència al barri.
Expropiat, passà a l’Ajuntament i, des de
l’any 1839 fins al 1936, va ser presó, la
presó Vella o d’Amàlia. Des de la inauguració de la Model –que ho va ser, un
model– només hi van quedar les dones; era
la presó de Dones. Aquí, l’any 1961, s’hi va
traslladar el Milà en un edifici de nova
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Antic edifici del convent-seminari de Sant Vicenç de Paül, utilitzat des de 1835 com a presó

construcció projectat expressament com
a institut d’ensenyament mitjà.
L’alumnat procedia de Poble Sec, Sant
Antoni, Raval, Universitat i de tota la ciutat, gràcies a les bones comunicacions de
transport urbà, atret pel seu prestigi. La
majoria dels alumnes volia continuar la seva
formació a la universitat i, en conseqüència,
el rendiment acadèmic era molt alt.
A partir de la implantació de l’ESO, d’un
nou i restrictiu mapa escolar i de l’arribada massiva d’immigració, l’institut canvia
completament i es transforma per poder
ser operatiu en la nova situació tant educativa com social, i tant general com particular del Raval.
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A partir d’enguany, l’adaptació serà més
efectiva gràcies a la remodelació arquitectònica integral ja iniciada, la qual ha de
comportar una millora significativa de les
velles infraestructures del centre.
Els darrers anys, l’alumnat pertany majoritàriament a una franja de població especialment complexa. Trenta països de
procedència, noranta per cent de nouvinguts i un nombrós contingent d’alumnat
fruit, en tots els aspectes, d’una desestructuració notable. La diversitat cultural,
religiosa i ideològica del centre tendeix,
encara, a augmentar.
Immers en aquesta realitat i, alhora, amb
la voluntat de ser un referent cultural que
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col·labori efectivament a obrir-se a l’entorn
i a la resta de la ciutat, el centre disposa
d’un equip de treball cohesionat i integrador
que amb les mesures curriculars i didàctiques escaients canalitza la tasca de tota la
comunitat educativa implicada.
Es pretén atendre tot l’alumnat amb les
màximes garanties de formació i preparació
per a una societat que volem integradora,
cohesionada i activa. Aprendre a emprendre. Tenir arrels per poder volar.
Pel que fa a l’organització acadèmica
concreta, actualment hi ha tres línies
d’ESO, dos grups de primer de batxillerat,
un de segon i tres de cicles formatius
d’informàtica, tant de grau mitjà com superior. D’aquesta manera, acabada l’ESO,
l’alumnat pot optar pel batxillerat o fer un
cicle dins del mateix centre.
En la complexitat del dia a dia, la vida
esclata, a l’institut, imparable, sense treva,
amb tota la seva riquesa i amb tota la seva
duresa. Obliga a programar, provar, rectificar, afinar i precisar constantment. Força,
energia, un potencial increïble, però, també, manca de perspectiva de futur, baixa
autoestima, realitats personals, familiars i
socials sovint impensables. Vides en difícil
construcció.
Afavorir guetos és inadmissible. Treballem per un institut dinàmic i amb futur,
obert a tothom, model d’aquesta nova, viva
i intricada realitat.
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2. Experiència d’una exposició

Des de l’inici del curs 2007-08, el centre
ha ofert la mostra The Milà horror story.
Sota un títol de pel·lícula de terror, s’ha
volgut mostrar i contraposar passat i present: quan aquest lloc, ara ple de vides d’orígens i colors tan diferents, era la presó
d’Amàlia, on es feren les darreres execucions públiques de Barcelona.
La finalitat, treure una mica la pols d’aquesta història del Raval i veure què en
surt: canvis urbanístics, socials i humans
des de mitjan segle XIX fins ara; cercar
plegats arrels que permetin una projecció
conjunta d’aquesta autèntica Babel. Parafrasejant lliurement Rodoreda –«quanta,
quanta vida»–, que és, a l’exposició, el lema del present del centre.

El projecte neix arran de la publicació
del llibre L’espectacle de la pena de mort,
el qual conté un apartat dedicat a la presó
de dones. L’autor, Joan de Déu Domènech,
exalumne del Milà, va inaugurar la mostra
el 17 d’octubre passat.
Amb més suggeriments que textos, es
proposa un recorregut per un seguit de
canvis del barri, la ciutat i el país. S’arriba
al nus de l’exposició amb el qüestionament
de la pena de mort, que és el debat plantejat.
En resum, l’itinerari proposat és:
Introducció. Una petita sèrie de dades
per situar-nos: on hi ha l’institut hi havia
hagut la gran presó de Barcelona, i al seu
pati, just davant d’on és ara la porta princi-
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pal, s’hi van fer les darreres execucions
públiques a la ciutat. Era l’última dècada
del segle XIX.
Capítol 1. La presó d’Amàlia. Informació i temes de reflexió i debat: Ara i aquí
es poden tancar criatures a la presó? A
partir de quina edat es poden internar joves?
On?
Capítol 2. Les execucions públiques a
Barcelona, la mort com a espectacle fins fa
110 anys. Unes dades pretenen fer veure
escenes viscudes al patí dels Corders de la
presó. Sempre amb garrot, com ho deixà
establert el rei Ferran VII. La seva tercera
esposa, la reina Amàlia, fou qui donà nom
al carrer i a la presó. Els reus eren conduïts a peu, en processó, acompanyats per
membres de la Confraria de la Sang, des
de la seva seu a la plaça del Pi. Una d’aquestes execucions la va reproduir Ramon Casas a l’oli El garrot vil, avui al
Museo Reina Sofía de Madrid. Tant l’escena com el fet de ser pintada són motiu
d’un passatge estremidor de Josep Pla a
Un senyor de Barcelona. Ara i aquí, és
vigent la pena de mort? Saps d’algun país
on sí que ho sigui? I en el teu? Consideres que aquí, amb moltes dificultats, s’ha
anat avançant des del punt de vista polític, social i ètic? Tant guerres com pena de
mort, no són realment assassinats legalitzats? Es pot estar en contra de la guerra
sense caure en un adamisme babau.
Capítol 3. Franco mata fins a morir. De
les últimes execucions a l’estat fa 33 anys.
L’atenció es centra en Salvador Puig Antich i Oriol Solé Sugranyes, membres del
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MIL. Es contextualitza el moment històric i es focalitza l’atenció en l’institut, on
estudiaven dos components del moviment
anarquista. Des del procés de Burgos fins
a la Transició, l’estat de revolta estudiantil
va ser permanent al Milà. Quants anys va
durar la Guerra Civil? Tot i que el país
estava molt disbauxat, qui va declarar
l’estat de guerra? Se’n va dir «civil», però,
no hauria d’haver-se’n dit «incivil»? Un
cop acabada, quant va durar la neteja sistemàtica duta a terme pel franquisme? Qui
va ser l’últim executat al garrot per la dictadura? Quants anys va durar aquell règim?
Capítol 4. Cas concret d’Enriqueta
Martí, una de les presoneres d’infeliç memòria popular.
Cloenda. Qüestionari i quadern per a
signatures, impressions i suggeriments.
3. Acollida

L’alumnat ha viscut l’exposició amb
interès i respecte, tot i que sovint les seves
tradicions i cultures d’origen són contràries
al sentit de la mostra. Una part ja havia
participat en la preparació i el muntatge.
El professorat s’hi ha implicat del tot. Des
del Departament de Ciències Socials s’ha
aconseguit integrar-la en l’organització i
la pràctica educatives. S’han vertebrat els
continguts conceptuals en dossiers i qüestionaris segons els cursos, matèries i objectius pretesos en cada cas, a fi que
l’alumnat pogués treballar-los amb la
seqüenciació i temporització adequades.
Així ho ha fet la totalitat d’alumnes del
centre.
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Un aspecte de l’exposició

Ha tingut constants visites de gent del
barri i de persones de fora que ho han sabut
a través dels mitjans de comunicació i que,
molt sovint, han aportat dades significatives
que s’han anat incorporant al «corpus» inicial.
Hi ha hagut un ressò mediàtic considerable: diaris, revistes, emissores de ràdio i
televisió, YouTube d’un departament universitari i pàgines web.
A més de la inauguració ja citada, la
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cloenda, el proppassat 9 de gener, va superar les expectatives inicials i va ser un èxit
en tots els aspectes: la sala plena a vessar, tothom pendent de la formidable humanitat que transmetien les paraules i la
personalitat de les germanes de l’últim
executat al garrot, el matí gris i fred del 2
de març de 1974.
Com a resultat d’aquest procés es pot
dir que l’alumnat ha fet seu el sentit de
l’exposició, l’ha integrat i s’hi ha identificat.
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i els joves amb els drets humans. Anem
endavant.» (Justícia i Pau)

4. Valoració

Com a centre, considerem, per tant, el
balanç molt positiu. L’experiència ha
aconseguit el seu objectiu principal: ser un
element de cohesió, de comunicació i
d’interès entre els components de tota la
comunitat educativa; ser un camí obert al
barri, a la ciutat i a la memòria.
Aquesta conclusió, l’avalen moltes apreciacions fetes públiques arran de la mostra:

Endavant, amb el convenciment que
aquesta només ha estat una baula de la
cadena d’activitats que el Milà anirà
endegant de cohesionament intern i de
projecció a l’exterior. Des del cor del Raval
tenim molt per dir.
Annex

Per a més informació podeu consultar:
«Un resultat pedagògic i estremidor.»
(La Vanguardia) «Es vol fer veure al
jovent nouvingut que allò que passa ara en
alguns dels seus països d’origen passava
aquí no fa tants anys.» (El Punt) «La idea
és que el coneixement integri els estudiants en el seu medi i els faci reflexionar.» (Catalunya Ràdio) «Un mateix
projecte ajuda a integrar l’institut al barri, els nouvinguts amb la resta de la ciutat
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<www.iesmilabcn.com>
<www.vilaweb.cat/diariescola>
<www.vilaweb.tv>
<www.xsola.t>
<http://phobos.xtec.cat/aulesobertes/
campus>
<http://www.justiciaipau.org/
comunicats-opinio.ca.shtml?x=8753>
YouTube UPF
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El valor
educatiu
de les coses
de cada dia
Montserrat Jubete (ed.)
Col·lecció Temes d’Infància, 56
196 pàg. PVP: 12 euros
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En aquest volum de Temes d’Infància es
recullen un seguit d’articles publicats en
diversos números a la revista Infància, articles
triats amb cura per donar coherència al llibre
que ara teniu a les mans, on es parla de la vida
quotidiana, una temàtica força coneguda per
moltes escoles bressol i parvularis del nostre
país i també per la nostra revista.
Però, si des de l’inici del treball de la revista
Infància com a cronista de la realitat educativa
propera, o llunyana, les coses de cada dia han
estat recollides com a fonamentals o bàsiques
per descriure el que és important per a
l’educació dels infants de 0 a 6 anys, ara s’ha
considerat urgent i necessari recopilar-ho en
aquest llibre per dues raons: una, la confusió
sobre el tema dels aprenentatges bàsics,
i l’altra, la necessitat de conèixer el que és
important per als infants.
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Mirades

Elogi del mes de febrer
Jaume Cela

Quan el tren surt de l’estació de Valldoreix prenc consciència d’una realitat que
tots hem experimentat: a l’hivern la natura dorm. Ben aviat arribarà l’esclat de
la primavera i la concepció del temps cíclic serà una evidència indiscutible. Tot
començarà per tornar a morir i així fins a
la fi dels temps i amb el permís del canvi
climàtic.
Mentre per dins vaig repetint-me versos
que estimo, penso que no hi ha gaires
poemes que cantin el mes de febrer. Si més
no, no me’n ve cap a la memòria. Potser
deu ser un mes poc poètic, que no desvetlla
passions ni reflexions com els passa a altres
mesos molt apreciats. Ara bé, tampoc no
desvetlla la condemnació que fa Eliot del
mes d’abril: «el més cruel dels mesos és
abril: engendra / lilàs que broten de la terra morta…»

què és el mes que acollirà les Novenes
Jornades de les Escoles 0-12. Nou anys ja!
Ningú no es va arriscar a profetitzar una
vida tan llarga quan vam organitzar les
primeres. Confio –vaja, n’estic segur– que
veuré cares estimades i escoltaré amb
atenció veus reflexives que aportaran visions sobre el món educatiu que em faran
més ric en tot. Confio que descobriré
rostres nous, gent que hi participarà per
primera vegada i que assumirà el compromís d’anar escampant els fruits de les
jornades arreu de les escoles del nostre
país.
El mes de febrer és el temps de les
jornades 0-12. Només per això mereix
l’elogi dels poetes. Vinga, doncs, cantem
el febrer!

L’abril de las aguas mil del poeta Machado rep una bufetada en el versos d’Eliot. Jo estimo el mes de febrer, però no
sóc poeta i no puc cantar-lo. L’estimo per-
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Recull de
poemes per a
petits i grans
M. Antònia Pujol, Tina Roig
2a edició ampliada i revisada
128 pàg. PVP: 25 euros

Teniu a les mans un recull, acurat i ordenat,
de poesia per a nens i nenes. Un recull fet
per mestres de l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, a partir de la seva experiència de fer
viure la poesia als infants.

Poesia d’ara i de sempre; construïda com una
ofrena humil dels grans poetes als menuts, o
creada anònimament pel poble i traspassada
segle rere segle per la boca i l’alegria de la
mainada. Però sempre poesia autèntica,
poesia que recrea l’halo de sorpresa que
envolta la descoberta de la realitat vital,
i la recrea construint-la amb la paraula.
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Novetats bibliogràfiques
Biblioteca Rosa Sensat

ABDELILAH-BAUER, Barbara. El desafío del
bilingüismo: crecer y vivir hablando varios idiomas. Madrid: Morata: Ministerio de
Educación y Ciencia, 2007 (Educación infantil y primaria)
Extracte de l’índex:
Los mecanismos del lenguaje; Hacerse bilingüe; Del nacimiento hasta los 3 años: el
bilingüismo precoz simultáneo; El bilingüismo precoz consecutivo: de 3 a 6 años; El
bilingüismo tardío; Las dificultades de ser
bilingüe; la educación cotidiana del niño bilingüe
BAUMAN, Zygmunt. Els reptes de l’educació
en la modernitat líquida. Barcelona: Arcadia, 2007
BESALÚ, Xavier; VILA, Ignasi. La buena educación: libertad e igualdad en la escuela
del siglo XXI. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007 (Cuadernos de educación intercultural; 15)
Currículum i ciutadania: el què i el per a què
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de l’educació escolar. Cèsar Coll (dir.). Barcelona: Mediterrània, 2007 (Polítiques; 57)
Extracte de l’índex:
El projecte bàsic: competències bàsiques i
sabers fonamentals; Donar veu a la societat
per repensar el currículum: les veus de la
societat civil: la contribució dels grups de
discussió; Criteris i referents per repensar el
currículum; Criteris per a la concreció i desplegament de polítiques i pràctiques curriculars: algunes recomamacions
DÍEZ NAVARRO, Mari Carmen. Mi escuela
sabe a naranja: estar y ser en la escuela
infantil. Barcelona: Graó, 2007 (Biblioteca
de infantil; 22)
Educación intercultural e inmigración: de la
teoría a la práctica. José Luis Álvarez Castillo, Luïs Batanaz Palomares (eds.). Madrid:
Biblioteca Nueva, 2007 (Memoria y crítica
de la educación; 16)
Extracte de l’índex:
La educación intercultural como respuesta
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ético-moral; Sociología de la educación de
los menores inmigrantes en España: escuela
y comunidad; El fenómeno de la inmigración
y su respuesta pedagógico-intercultural en
Alemania: hacia la pedagogía de la diversidad; La educación para la ciudadanía en la
construcción de la identidad brítánica de
estudiantes de grupos étnicos minoritarios;
Estrategias de innovación para construir la
escuela intercultural; Las estructuras organizativas y didácticas de los centros escolares ante el reto de la interculturalidad; Estudios y experiencias de educación intercultural
ESSOMBA, Miquel Àngel. Tot un món: material didàctic. Vic: Eumo: Barcelona: Fundació Bofill, 2007 (Conciutadania intercultural)
Extracte de l’índex:
Una eina per al desenvolupament del currículum; Descoberta de la immigració: projecte per a cicle superior de primària i primer
cicle d’ESO; Reptes socials de la immigració: projecte per a segon cicle d’ESO;
Anàlisi de models de convivència: projectes
per a batxillerat i cicles formatius
LOZANO ESCOBAR, Javier Orlando. Jóvenes
educadores: tribus educadoras entre los
lugares y las redes. Barcelona: Graó, 2007
(Acción comunitaria; 5)
MARTÍN, Elena; MORENO, Amparo. Competencia para aprender a aprender. Madrid:
Alianza, 2007 (Competencias básicas en
educación)
Extracte de l’índex:
¿Qué entendemos por «aprender a apren-
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der»?; La competencia para aprender a
aprender en el currículum de la LOE; Aprender a aprender en las aulas; Prácticas de
enseñanza y aprendizaje para aprender a
aprender
RUDDUCK, Jean; FLUTTER, Julia. Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al
alumnado. Madrid: Morata: Ministerio de
Educación y Ciencia, 2007 (Pedagogía)
S EGURA SORIANO, Isabel. Memòria d’un
espai: Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 1909-2003. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat:
Institut Municipal d’Educació, 2007. Premi
Leonor Serrano
Extracte de l’índex:
De Biblioteca a Institut: la Biblioteca Popular de la Dona; Rosa Sensat i el nou pla
d’estudis; L’Institut ja té un espai propi; Els
temps canvien: els anys trenta i l’Institut,
inici d’una davallada; Claror, la revista de
l’Institut
SERRANO DE XANDRI, Leonor. La educación
de la mujer de mañana. Edición y estudio
introductorio de Mª del Carmen Agulló
Díaz. Madrid: Biblioteca Nueva: Ministerio
de Educación y Ciencia, 2007 (Memoria y
crítica de la educación; 18)
SUBIRATS, Marina; CASTELLS, Manuel. Mujeres y hombres ¿Un amor imposible?. Madrid: Alianza, 2007
WRIGLEY, Terry. Escuelas para la esperanza:
una nueva agenda hacia la renovación.
Madrid: Morata, 2007 (Manuales Pedagogía)
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Cartellera

Cartellera

CONVERSES

Converses entorn d’una tassa de cafè
Dimarts, 11 de març, de 18 a 20 h
Conversa amb Carme Solé Vendrell, sobre l’exposició que presentarà a
partir del mes de febrer
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 • 08001 Barcelona
Acte obert a tothom!

CONVERSA AL VOLTANT
D’UNA PEL·LÍCULA
JORNADES

L’has vista, aquesta?
Dijous, 28 de febrer de 2008, a les 18 h
Ens trobarem amb en Jaume Cela per veure
una pel·lícula i parlar-ne després.
Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3
08001 Barcelona
Acte obert a tothom!
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V Jornades Internacionals de
Recerca en Didàctica de les
Ciències Socials
L’educació per a la Ciutadania i
l’ensenyament de les Ciències Socials,
de la Geografia i de la Història
Bellaterra, 14-16 de febrer de 2008
Informació:
http://dewey.uab.es/jornades/
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JORNADES
IX Jornades d’Escoles 0-12
Barcelona, 15 i 15 de febrer de 2008
Ens trobarem per respondre a la pregunta de si som capaços
de construir una nova cultura educativa a l’escola.
Lloc: Facultat de Formació del
Professorat de la UB
Informació: http://esc3-12.pangea.org

PREMI
Premi Marco Polo - Certamen Literari
El viatge de Marco Polo a la Xina
La convocatòria va adreçada a totes les escoles i, en concret, a estudiants de
3r i 4t d’ESO. Es tracta de donar importància als viatges i la literatura, per
fomentar el coneixement entre les diferents cultures. L’assaig haurà de centrar-se en el viatge del mercader Marco Polo a la Xina i la seva repercussió a
Occident.
Organitza: Casa Àsia Programes Educatius, amb la col·laboració i el
patrocini de l’Oficina Nacional de Turisme de Xina a Espanya.
Termini: Els originals s’han de presentar abans del 30 d’abril de 2008
Informació: www.casaasia.es • a/e: sdrolkar@casaasia.es
(Sonam Drolkar, tel: 93 368 49 11 • fax: 93 368 03 47)

CONCURS
VI Concurs de contes de ciència, 2008
L’objectiu d’aquest concurs és estimular l’interès pels temes de ciència
i pel pensament científic entre els escolars, nois i noies entre 4 i 20
anys, i els seus educadors.
Termini de presentació: Els treballs s’han de presentar abans del
20 d’abril de 2008.
Informació: CosmoCaixa, servei d’informació de l’obra social de la
Fundació «la Caixa»
http://www.obrasocial.lacaixa.es
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La biblioteca
mediateca
Educació infantil
i primària

Grup Bibliomèdia de la FMRPC
Col·lecció Dossiers Rosa Sensat, 63
(2a edició) 216 pàg. PVP: 17 euros

La biblioteca
mediateca
Educació secundària

Grup Bibliomèdia de la FMRPC
Col·lecció Dossiers Rosa Sensat, 64
160 pàg. PVP: 15 euros

En una societat en què cada vegada hi ha més
informació a l’abast dels ciutadans, es veu necessària la formació dels infants i joves a l’entorn de
la lectura i de la selecció i el tractament de la informació. El Grup Bibliomèdia ha recollit i formulat propostes d’activitats de biblioteca que poden
ser desenvolupades en la majoria de centres
docents.
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Associació de Mestres
Rosa Sensat

Distribucions
Pròleg, S. A.

Av. de les Drassanes, 3
08001 Barcelona
Tel.: 934 817 373
E-mail: associacio@rosasensat.org
http://www.rosasensat.org

Mascaró, 35
08032 Barcelona
Tel: 933 472 511
Fax: 934 569 506
E-mail: prologo@ctv.es
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