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Temps al temps

Abans fins i tot que Einstein en certifiqués científicament la relativitat, els éssers
humans ja intuíem que el temps s�assemblava més a una goma elàstica que a una barra
de ferro, tot i que de vegades les clatellades que ens dóna ben bé en delata una naturalesa
fèrria que estaborneix.

Ara que acabem el curs, un curs més, el temps emprèn la carrera vers el lent i llarg
infinit que mai no s�acaba. La paciència esdevé escadussera, els minuts esdevenen hores,
i l�espera del desitjat dia d�inici de vacances esdevé realment insuportable. Però aquest
dia sempre arriba, i aleshores la dimensió temporal transmuta vers una immediatesa que
espanta. Espaordits, assistim al pas frenètic de dies que resulten instants gairebé imper-
ceptibles, un darrere l�altre, i ens sentim incapaços de contenir-los, fins que arriba de nou
el trenta-u d�agost i l�endemà toca de nou amb lentitud la campana.

Ai, qui tingués la clau de volta del temps, per poder ajustar les peces del seu rellotge
al nostre gust! O potser confiem massa poc en nosaltres mateixos, i no volem reconèixer
que aquesta clau nia en els nostres caps i, sobretot, en els nostres cors. No deu ser que
el temps viu dins de nosaltres mateixos? No deu ser que ens inventem excuses poc
sostenibles per justificar la nostra impotència a l�hora de controlar-lo, de no deixar-nos-
hi arrossegar?

Sigui com sigui la relació sentimental que establim entre nosaltres i el temps, avui i aquí,
no és sana. I, males notícies, d�aquesta parella no podem divorciar-nos-en. Hem nascut
amb ella, i amb ella morirem. De fet, és gràcies al temps, que vivim, i per culpa del temps
que desapareixem.

Hem de pensar, parlar i recrear el vincle que s�estableix entre nosaltres i el temps. I
que ningú no s�equivoqui, no fem referència a sisenes hores, ni a reduccions o ampliacions
de jornades, ni a graelles d�horaris de classe encarcarades o minuts per matèria, ens
referim a quelcom més ampli, més llarg, més profund. Les vacances que són a tocar
poden resultar una bona ocasió per realitzar l�exercici, necessitem fer-ho com a
professionals i com a persones.

Com a professionals perquè hem de trobar maneres de desestressar-nos entre
nosaltres, i alhora desestressar els nostres alumnes. Hem de recuperar la idea de
calendaris acadèmics oberts, la importància del cicle com a unitat de maduració, la
gratuïtat de les hores «perdudes» a la sala de professors. I com a persones perquè serem
més feliços i felices, i transmetrem aquesta fantàstica sensació en cada reunió i cada
classe, que bona falta ens fa.

Confiem que el temps que has invertit a llegir aquesta editorial el trobis ben aprofitat.
Aquest és el primer pas: els grans canvis es fan amb petits gestos. I et suggerim amb
molta estima que el temps d�estiu no el dediquis a pensar ni en LECS ni en rucs, ni en
cap bèstia d�aquesta mena, sinó a aclofar-te en una bona hamaca sota l�ombra generosa
d�un pi, i assaboreixis cada segon que et circula pel davant en companyia de les teves
i dels teus. Des de Perspectiva Escolar: molt bones vacances!!!
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Les altres educacions

Una societat global, complexa i diversa resitua les necessitats
educatives en el temps i l�espai. En primer lloc, identifica que l�educació
ha de donar-se al llarg de la vida, i no sols en els seus primers anys.
En segon lloc, col·loca l�educació en diversos contextos socials, i no
sols a l�escola. La conseqüència de tot plegat és que educació, ara com
ara, esdevé quelcom més que escolarització.

A Perspectiva Escolar som conscients d�aquesta nova realitat
educativa. Es tracta d�una revista que ha anat creixent al costat de la
societat a la qual sempre ha servit, i això ha significat una introducció
progressiva de continguts relatius a aquests plantejaments. Bé sigui
amb monogràfics, bé sigui amb articles de seccions, ens hem anat fent
ressò d�experiències d�educació que s�escapoleixen d�allò estrictament
escolar i per cobrir així una realitat pedagògica emergent.

En aquesta ocasió, amb aquest número, volem contribuir a enriquir
aquesta línía d�aportacions amb aquest monogràfic que ara us
presentem, titulat Les altres educacions. Hem demanat a diversos
professionals de l�educació que ens relatin les seves reflexions i
experiències sobre la pràctica pedagògica al llarg de la vida i en
diversos contextos socials.
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En primer lloc, comptem amb articles que ens parlen sobre educació
i infància des d�aquesta perspectiva. Cal que l�escola faci una reflexió
profunda sobre el nou escenari social respecte als infants i, en
conseqüència, que reformuli alguns dels seus pilars per poder seguir
servint a l�educació de les generacions dels més petits. I cal també
garantir el dret dels infants que, quan alguna circumstància els ho
impedeix �com ara una malaltia de llarga durada o crònica� , puguin
trobar que l�escola els acompanya allí on ells siguin. Les relacions entre
escola i societat en edats primerenques ens situen en un horitzó renovat
que procurem analitzar i sobre el qual realitzar propostes.

En segona instància, trobem articles que ens expliquen experiències
i pràctiques professionals d�èxit amb joves en situació de risc social.
Quan les coses no funcionen durant la infància com caldria, cal
recórrer a espais educatius, institucionals o en medi obert, que
garanteixin oportunitats perquè aquests joves puguin trobar camins
d�èxit malgrat les deficiències del seu bagatge de sortida. Aconseguir-
ho implica comptar amb educadors socials que desenvolupen una tasca
de qualitat, i centres educatius que assumeixen el repte del projecte
col·lectiu.

Per acabar, s�ha procurat cobrir experiències educatives que tenen
a veure amb persones adultes. Mai perdem la capacitat i la curiositat
per aprendre, i les persones grans que formen part de les aules
universitàries en són una bona mostra. Les escoles també poden ser un
bon lloc perquè els adults aprenguin, aquest és el cas d�algunes dones,
a voltes d�orígens diversos.

Esperem que amb aquest cant coral d�autors i sensibilitats educatives
diverses desvetllem l�interès de mestres i professorat en general sobre
realitats educatives que no sempre són al seu abast, amb el desig sincer
que aquestes experiències que ara denominem les «altres» educacions
puguin algun dia ser considerades per tothom de primera divisió, sense
necessitat d�usar el qualificatiu d�«altres».
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Educació per al canvi personal i social

N-Només
  Només amb dubtes
  t�aproparàs al ritme
  de les certeses.

  MIQUEL MARTÍ I POL

Abecedari. Una joia solidària, 2001

El dret dels infants

En l�actualitat es considera l�infant1 com un subjecte titular actiu de
drets. Des de l�aprovació de la Convenció sobre els Drets de l�Infant
(Nacions Unides, 1989) s�ha avançat notablement en el reconeixement
dels drets fonamentals dels infants en tot el món. Enguany, el 20 de
novembre se celebrarà el vintè aniversari d�aquest text legal internacio-
nal que ha marcat un abans i un després en la comprensió i el reco-
neixement de l�infant com a subjecte de dret i membre actiu de la
societat.

Carme Panchón
i Iglesias
Professora titular
de la Facultat de
Pedagogia de la
Universitat
de Barcelona i
Sots-directora del
Consorci Institut
d�Infància i Món
Urbà.

1 En aquest text s�utilitzarà indistintament els termes infant, adolescent, infància,
adolescència, infants i adolescents per referir-se a les persones entre 0 i 18 anys,
segons l�article 1.- Definició d�infant. Convenció sobre els Drets de l�Infant (Nacions
Unides, 1989).

Posant com a referència els Drets del infants i el model
d�atenció i protecció de la infància, l�autora exposa quins han de
ser els eixos d�intervenció socioeducativa, tant en el sistema de
protecció com en el de justícia juvenil, per aconseguir la inte-
gració o la reinserció social. També exposa tot allò que pot fer el
centre educatiu per a la prevenció.

02_336mo2.pmd 04/06/2009, 11:424
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Els drets dels infants no es poden separar dels drets de les famílies
o d�aquells que, per determinades circumstàncies, les substitueixen
temporalment. En aquest sentit, les famílies, la societat en general i les
administracions han de vetllar perquè l�exercici dels drets sigui una
realitat per a tots els infants i adolescents.

A partir d�aquest tractat interna-
cional, hi ha hagut un canvi de para-
digma important i un canvi de model
d�atenció i de protecció a la infància.
Un canvi de model d�intervenció so-
cioeducatiu, centrat en la promoció i
la protecció dels drets de les perso-
nes, en aquest cas persones menors
d�edat. Es poden destacar també, en-
tre altres, els principals articles que
són els pilars de qualsevol interven-
ció socioeducativa tant en les
situacions de dificultat sociofamiliar
(infants i adolescents en situació de
risc social, en situació d�alt risc so-
cial o desemparament), com en les
situacions de conflicte social (ado-
lescents en l�àmbit de la justícia ju-
venil): L�Interès superior de l�infant
(art. 3); Aplicació dels drets (art. 4);
L�opinió de l�infant (art. 12); Pro-
tecció dels infants privats del seu
ambient familiar (art. 20).

En definitiva, els infants tenen dret a créixer i a viure en una família,
a viure amb els seus pares excepte en els casos en què la separació
sigui necessària de cara a l�interès superior de l�infant (art. 9). L�interès
superior de l�infant ha de tenir present que el benestar i les condicions
òptimes de vida siguin l�eix central de les decisions i actuacions que
l�afectin.

Tot infant té dret a l�educació (art. 28), a una educació que promogui
el desenvolupament de les seves capacitats. Una educació per al canvi
personal i social, i un element indispensable per a la convivència.

02_336mo2.pmd 04/06/2009, 11:425



6 Les altres educacions

P E R S P E C T I V A
E S C O L A R  3 3 6

Aquests drets es complementen també amb el dret de l�infant a la
participació en la seva pròpia vida i en les decisions que l�afectin.
L�educació és un instrument que ha de garantir la participació efectiva
dels infants i adolescents, com a ciutadans de ple dret, amb l�objecte
d�afavorir la seva integració social i la seva participació en els
processos de decisió en tot allò que els afecti.

La participació i la implicació dels infants en els diferents àmbits de
la vida quotidiana s�ha de poder fer efectiva en la família, l�escola i la
societat en general. En aquest sentit el treball conjunt i coordinat entre
les famílies, les escoles i la comunitat és fonamental en les primeres
etapes de la vida dels infants. Els adults que es troben al voltant dels
infants són models referents per a l�aprenentatge de valors i actituds
participatives, tolerants i democràtiques. Adults que en els diferents
espais de relació ajuden a construir criteri, crear seguretat, sentir que
els estimen i que se�n preocupen. Al mateix temps, han de permetre
la implicació i l�exercici de responsabilitats, segons l�edat dels infants
o adolescents.

La infància és una etapa del cicle vital de la persona en què
s�estableixen els fonaments que estructuraran la seva personalitat. La
família constitueix un marc social de suport emocional, procura identitat,
pertinença, continuïtat i té funcions difícilment desplaçables com són la
funció afectiva, la funció de socialització i de control, i la funció
d�educar. És un element bàsic per al desenvolupament harmònic de
l�infant.

Aquestes funcions bàsiques de les famílies esdevenen una tasca
fàcilment aconseguible per a algunes, però per a altres resulta molt
difícil o impossible. Quan les famílies per determinades circumstàncies
no poden fer-se càrrec adequadament dels seus fills o filles, és quan
intervenen els professionals i serveis de les administracions amb com-
petències en matèria d�atenció i de protecció a la infància i l�ado-
lescència.

Dins de la família nombrosos estudis i recerques destaquen, entre
d�altres, la importància de les seves tasques educatives. Les diferèn-
cies en els estils de vida familiar, relacionats amb l�estatus sociocultural,
influeixen en el grau d�importància que l�educació familiar exerceix en
l�adaptació de l�infant al sistema escolar (Panchón, 1997).

02_336mo2.pmd 04/06/2009, 11:426
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Infants en situació de risc i exclusió social

La nostra societat genera processos de marginació social com a
resultat de la desigualtat en la distribució de la riquesa i del poder. Les
relacions socials són asimètriques sobre els diferents grups socials, fet
que dificulta la igualtat d�oportunitats. Diferents investigacions
relacionades amb la desigualtat social afirmen que els veritables
obstacles per a la igualtat d�oportunitats per als infants se situen en tres
àmbits que són la família, l�escola i l�entorn (Panchón, 1997) (Petrus;
Panchón; Gallego, 2002 ).

La intervenció socioeducativa tant en les situacions de risc com en
les situacions de desemparament, queda incorporada dins els serveis de
la xarxa pública d�atenció i de protecció a la infància i a l�adolescència.
Correspondrà als serveis socials bàsics valorar l�existència d�una
situació de risc i proposar aquelles mesures de protecció i el programa
educatiu des de la seva competència local. Els serveis socials
especialitzats en l�atenció a la infància i l�adolescència seran els que
a partir de la derivació dels serveis socials bàsics o d�urgència del cas
faran la proposta, a l�administració competent en la matèria, de la
mesura de protecció adequada en cada cas, amb el programa educatiu
corresponent. En tots dos nivells, el programa educatiu és extensible a
l�entorn familiar i social, s�estableixen aquells compromisos socioedu-
catius necessaris amb la família i l�entorn per superar la situació de l�in-
fant o adolescent i la seva família.

La intervenció socioeducativa amb adolescents o joves, en l�àmbit de
la justícia juvenil o justícia de menors, es realitza a partir del programa cor-
responent a la mesura judicial o mesures alternatives a la justícia juvenil.

La finalitat de la intervenció educativa, tant en el sistema de
protecció com en el de justícia juvenil, és aconseguir la integració o la
reinserció social.

Una societat més social, més igualitària i de qualitat, ha de poder
oferir a tothom els mateixos nivells d�oportunitat: igualtat d�oportunitats,
igualtat d�accés als recursos i igualtat de participació.

Qualsevol Pla Estratègic d�Infància i Adolescència, ja sigui estatal,
autonòmic o local, hauria d�incorporar en els seus principals compro-
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misos i actuacions l�accés a l�educació des d�edats primerenques, així
com fer de l�escola o el centre educatiu un dels punts fonamentals de
col·laboració i de treball en xarxa de les polítiques d�infància i famílies.2

Eixos d�intervenció educativa

En aquest sentit, els principals eixos d�intervenció socioeducativa,
per al canvi haurien de:
a) Promoure entorns favorables per al benestar dels infants i adoles-

cents, i aconseguir el ple desenvolupament de les seves capacitats
per assolir subjectes actius i compromesos.

b) Promoure el benestar dels infants amb actuacions de prevenció,
d�ajut a les famílies i de reforç dels serveis professionals, vinculant
les polítiques d�atenció i de protecció a la infància a les polítiques de
suport a les famílies.

c) Afavorir un entorn físic, social i cultural que permeti el desen-
volupament adequat de les capacitats de les nenes, nens i
adolescents, facilitant el dret al joc, a l�oci i el temps lliure, creant
espais adients i segurs, tant en les zones urbanes com en les rurals.

d) Desenvolupar polítiques de suport a les famílies que facilitin la
conciliació de la vida familiar i laboral, i que ajudin els pares i mares
a poder dur a terme de la millor manera les seves responsabilitats en
la criança i educació dels fills i filles.3

e) Posar en marxa actuacions per a la prevenció, desenvolupant un
treball preventiu amb les famílies. L�educació i l�entrenament de les
famílies en diferents habilitats normalitzadores són la clau perquè,
des de dins, puguin canviar les situacions problemàtiques a partir dels
seus propis recursos.4 Promoure accions de suport a les famílies
donant prioritat a aquelles famílies que esdevenen més vulnerables

2 Planificació integral d�infància i famílies: mitjançant unes polítiques integrals d�in-
fància i família: educació, salut, benestar social, treball, habitatge, entre altres. Ha de
ser un instrument integrador que permeti aconseguir el ple desenvolupament dels
drets i les oportunitats per a infants i adolescents, l�equitat interterritorial i la igualtat
d�oportunitats.
3 Polítiques que serveixin per garantir que els pares puguin assegurar les condicions
de vida necessàries per al ple desenvolupament dels seus fills i filles.
4 Augment de recursos específicament destinats al treball preventiu amb les famílies.
Programes de col·laboració i de formació de famílies (serveis educatius no escolars
per a la formació de les famílies, per ajudar a desenvolupar/millorar les seves
activitats de cura i relacions intrafamiliars, entre altres.

02_336mo2.pmd 04/06/2009, 11:428
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a situacions econòmiques, problemes d�atur d�algun dels progenitors,
problemes d�habitatge, problemàtiques socials, entre altres. El treball
amb les famílies facilitant als pares i mares recursos i estratègies
perquè es puguin responsabilitzar dels seus fills i filles, per tal
d�evitar situacions de risc5 o de desemparament per als infants.

f) Aconseguir la implicació de tots els professionals relacionats amb la
infància (pediatres, mestres, professors, educadors socials, monitors,
etc.) per poder treballar coordinadament i en col·laboració en la
detecció precoç de qualsevol situació que pugui esdevenir un risc per
a infants o adolescents. En la tasca de detecció i de prevenció de
situacions de risc s�ha d�establir un pla d�acció en el qual, de manera
integral, es pugui comptar des dels serveis socials amb la
col·laboració dels serveis educatius i dels serveis de salut. Això
requereix sistemes de planificació, sistemes d�informació i canals de
comunicació eficaços, i una clara atribució de responsabilitats als
diferents actors implicats (Panchón, 2001).

g) Garantir una educació de qualitat per a tothom, caracteritzada per la
formació en valors, l�atenció a la diversitat i l�avanç en la igualtat des
d�una perspectiva de gènere. Una educació que potenciï la inter-
culturalitat, el respecte a les minories, compensadora de les
desigualtats i que asseguri, mitjançant una atenció continuada, el

5 Situació de risc social: aquelles situacions en les quals un determinat factor de risc,
o la concurrència de diferents factors, donen lloc a situacions que impedeixen oferir
una atenció adequada a un infant i que poden afectar el seu desenvolupament
personal i social (Petrus; Panchón; Gallego, 2002).
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màxim desenvolupament de les potencialitats dels individus des dels
primers anys de vida.

h) Augmentar i millorar la qualitat de l�oferta de serveis adreçats a
infants menors de tres anys al llarg de la jornada laboral dels seus
pares i mares. En l�actualitat les famílies presenten molts problemes
que són conseqüència d�un model socioeconòmic que du a donar
preferència al treball, en moltes ocasions per poder subsistir, sobre
la vida familiar.6

Què pot fer l�escola?

L�escola, el centre educatiu, amb una funció social indiscutible, s�ha
d�adaptar més a les necessitats actuals; hauria d�ampliar l�oferta nor-
malitzadora de les seves funcions, oferir el sentit més ampli d�educació
que inclou tant elements per a la cura dels infants com  d�educació de
les famílies. Només considerant tots els agents educatius que partici-
pen i es responsabilitzen conjuntament de l�educació dels infants, es
podrà pensar en l�escola com a una institució que forma part de la
societat i té un sentit, com a servei públic que és, dins un projecte més
ampli: un projecte de desenvolupament comunitari (Panchón, 1997).

Alguns dels reptes que han d�assolir els països membres de la UE,
per a l�any 2010, fan referència als compromisos del Consell d�Europa
de Lisboa de l�any 2000 relatius a proporcionar un nivell d�educació
bàsica i permanent perquè les persones puguin arribar a les
competències necessàries per viure en la societat del coneixement. En
aquest sentit, s�entén per «competències clau» aquelles en què se
sustenten la realització personal, la inclusió social, la ciutadania activa
i l�ocupació (Consell de la Unió Europea, 2005, OR 13425/05). La
finalitat d�aquest compromís era poder aconseguir, a termini mitjà, que
qualsevol ciutadà o ciutadana de la UE pogués tenir els coneixements
necessaris per viure i treballar en la nova societat de la informació i del
coneixement. Aquest marc de referència europeu7 comporta que, en

6 Els infants passen moltes hores sols a casa, la manca de presència paterna pot
comportar risc, poca estimulació, massa llibertat, dificultats de relació, etc.
7 El marc de referència europeu estableix vuit competències clau: 1.- comunicació en
llengua materna; 2.- comunicació en llengües estrangeres; 3.- competència matemàtica
i competències bàsiques en ciència i tecnologia; 4.- competència digital; 5.- aprendre
a prendre; 6.- competències interpersonals, interculturals i socials, i competència
cívica; 7.- esperit d�empresa; 8.- expressió cultural.
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acabar l�educació i la formació inicial, els joves han d�haver desen-
volupat les competències clau en la mesura necessària per preparar-
los per a la vida adulta, i han de seguir desenvolupant-les, mantenint-
les i posant-les al dia permanentment.

S�ha d�estar especialment atents als problemes educatius i escolars
de la infància en situació de risc. L�educació és un dels principals
factors de socialització, d�integració i de prevenció social. Per aquest
motiu s�han de desenvolupar polítiques efectives centrades en la
prevenció i en la protecció dels drets dels infants i adolescents,
especialment del dret a l�educació.

S�ha d�estar en alerta activa davant les noves problemàtiques, ja que
la inclusió social ha de ser l�objectiu primordial, i s�ha de reorganitzar
el sistema per obtenir nous resultats a partir del diàleg entre tots els
sectors implicats. Això comporta adaptar el sistema d�atenció i de
protecció als infants, adolescents i les seves famílies, vinculant totes les
administracions públiques i obligar-les a coordinar-se per tal de garantir
els objectius proposats.

L�escola, el centre educatiu, ha de col·laborar en la socialització dels
seus alumnes, infants i adolescents, i els serveis socials han d�ajudar
l�escola, perquè a vegades serà l�única oportunitat social que alguns
nois i noies tindran.

Imaginem el futur: com volem que sigui la nostra societat d�aquí a
uns anys?
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A l�hospital... una escola!!

Maria Urmeneta
Sanromà
Mestra de l�Escola
per a Infants de
l�Hospital de
la Sta. Creu i Sant
Pau de Barcelona
murmeneta@
santpau.cat

Els meus alumnes estan malalts. Tots.

Gràcies als respectius convenis entre el Departament d�Educació i
els hospitals, esdevé possible que les vint mestres que treballem a les
deu escoles d�àmbit hospitalari de Catalunya puguem fer realitat el dret
a l�educació que tenen més de 3.500 infants o joves, ingressats al llarg
de l�any en els hospitals del nostre país.

Alguns dels nostres alumnes estaran pocs dies amb nosaltres,
d�altres, setmanes i altres aniran ingressant periòdicament per rebre
tractament. Gairebé tots ells, abans o més tard, tornaran a la seva es-
cola d�origen i reprendran la vida normal, la rutina de cada dia: l�escola,
els esbarjos, el joc, les bromes, els deures, les activitats fora de l�horari
escolar, les sortides... però d�altres acabaran la seva vida a l�hospital.
Perquè vivim la mort d�alguns dels nostres alumnes.

L�escola a l�hospital és la possibilitat que té l�infant de relacionar-
se en un ambient conegut per ell i normalitzar la seva vida. La malaltia
implica viure en el dolor, el neguit, la por, l�angoixa per allò que s�està
sentint, per allò que pot arribar a passar, es trenca el projecte vital, tot
allò que fins al moment de l�ingrés era important, necessari o impres-
cindible, pot passar a perdre tot el seu interès o prioritat. La malaltia

L�article tracta dels alumnes hospitalitzats, de l�atenció educa-
tiva que reben per part de la mestra de l�hospital, però sobretot
de la necessitat que tenen els infants i joves de sentir-se alumnes
de la seva escola d�origen, sentir l�interès i la proximitat del seu
mestre/tutor i dels companys és imprescindible en aquest període
d�allunyament, la continuïtat de la relació també els ajudarà en el
moment en què es reincorporin al centre d�origen.
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ens afronta amb la nostra vulnerabilitat i ens mou a viure des d�altres
perspectives.

L�escola d�àmbit hospitalari

Dins aquest marc, l�escola a l�hospital implica:
a) Sortir de la inactivitat, passar de la passivitat a l�activitat. L�infant o

jove no té res a fer en el període de l�ingrés, hi haurà moments que
no podrà fer res, però n�hi haurà d�altres que sí que estarà en
condicions... L�escola pot enriquir i donar sentit a molts d�aquests
moments, tant per l�estona que treballem plegats com pels projectes
o les feines que queden per fer.

b) Sortir d�un món d�adults, d�un món de malaltia, per passar a un de
conegut i valorat per l�infant o jove, tornar-lo a un món de vida i amb
perspectiva de futur.

c) En el cas que pugui assistir a la classe, podrà establir relacions que
el poden enriquir; a la vegada que això l�ajuda a sortir de l�ambient
de sobreprotecció familiar en què es troba �ocasionat per la
malaltia� i a millorar la seva autoestima i autonomia.

d) Prosseguir el treball educatiu i així afavorir la reincorporació a la
seva escola.

Els alumnes poden rebre atenció educativa a la classe, a l�habitació
o bé a les cambres d�aïllament, en el cas d�haver-se-li practicat un
trasplantament de medul·la òssia.

Compartir l�estona de classe amb altres companys que, com ell,
aniran en pijama o portaran medicació, catèter, etc., serà gratificant per
a tots ells. A l�escola s�oblida que està malalt, té la possibilitat
d�expressar-se des d�altres àrees del seu jo que no són la malaltia: és
sentir-se com quan vivia en salut, és conviure amb nous companys,
d�edats diverses, a l�estona de classe.

En el cas que no pugui sortir de l�habitació per estar immobilitzat,
immunodeprimit o patir una malaltia infecciosa, serem les mestres les
qui anirem a l�habitació, i plegats farem tasques escolars.

El treball que realitzem, a vegades, pot ser diferent del que faríem
si fóssim en una aula d�una escola ordinària. La gran majoria dels
nostres alumnes no estan en unes condicions òptimes, per motius de
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salut evidentment, però també pel seu estat emocional, un hospital
sempre infon por... Tindrà altres interessos, altres inquietuds; així cada
dia les mestres ens hem d�adaptar al seu estat, segons la situació del
moment, l�evolució de la malaltia, les notícies rebudes per l�equip
mèdic, les cures que se li puguin haver practicat moments abans o com
ha passat la nit... Segons el seu moment vital, així haurem de treballar.

L�Escola per a Infants de l�Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau

Treballo a l�Escola per a Infants de l�Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona, des de setembre de 1991. És una feina ben diferent.
Gairebé podria dir que tot és diferent, llevat que els infants o joves són
alumnes que cursen els estudis obligatoris i que jo sóc mestra. La resta:
l�entorn, la situació, les interrupcions, la presència dels pares, l�exi-
gència supeditada a les condicions actuals, la relació tan eventual com
cordial i espontània... tan diferent com que l�infant o jove no té
l�obligació, a l�escola de l�hospital, d�assistir-hi. Pot fer ús del dret,
però no en té l�obligació.

Cada matí, les mestres hem de saber quins pacients pediàtrics
podrem atendre �som dues mestres, a la classe� i quins a les
habitacions. En aquest darrer cas haurem de combinar els horaris se-
gons l�organització de la sala d�hospitalització, de les visites dels
metges, les proves mèdiques i fins i tot, a vegades, les visites de fami-
liars que només poden anar esporàdicament a una hora concreta i que
aquesta hora coincideix amb la que estem, habitualment, treballant a
l�habitació o cambra d�aïllament.

Tots els alumnes rebran l�atenció educativa segons el nivell que
estan cursant, encara que a la classe hi haurà infants i joves d�edats
diverses i de poblacions diferents.

Als pacients que han d�estar ingressats pocs dies els oferim feines
d�allò que estaven treballant a la seva escola el darrer dia que hi
anaren. En el cas que tinguin a l�hospital els llibres i material de l�escola
d�origen, aquesta feina tindrà tota la prioritat.
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Alumnes amb llarga malaltia

Els que pateixen una llarga malaltia �en el nostre cas són alumnes
que pateixen un càncer� no podran tornar a la seva escola en molts
mesos. El període inicial del diagnòstic i primera quimioteràpia, els
ingressos per a les tandes de quimio, per intervenció quirúrgica, els no
previstos per abaixada de defenses i que fa que hagin d�estar aïllats,
i en altres casos el trasplantament de medul·la òssia faran que l�infant
�i la seva família� hagin d�organitzar-se la vida segons el ritme que
requereix el tractament.

Passats els primers dies d�in-
grés, un cop informat del diag-
nòstic, suggerim als pares i a
l�alumne la possibilitat de posar-
nos en contacte amb l�escola on
està matriculat per fer un pla de
treball de manera que, si ho volen
i els interessa, pugui avançar i
assolir els nivells corresponents
al curs. També informem del
servei d�atenció educativa domi-
ciliària, que ofereix el Depar-
tament d�Educació, per a aquells
alumnes que no poden assistir al
centre en un període superior als
trenta dies.

Pel mestre/tutor de l�escola d�origen sabrem com és l�alumne, què
ha de treballar, com convé fer-ho, acordem com avaluarem i així tre-
ballem amb l�alumne �amb els seus llibres i materials� seguint les indi-
cacions rebudes. És clar que el pacient, en general, no podrà dedicar
el mateix nombre d�hores que els seus companys de classe, el seu estat
no li ho permetrà. Per això cal establir una prioritat dels continguts,
donar confiança, animar, motivar, demanar i, en certa manera, exigir
que si el seu estat li permet estudiar ho ha de fer; la malaltia no pot ser
una excusa que generi una situació d�injustícia envers els seus
companys. Cal que la valoració final sigui justa, tant per la banda dels
docents com la de l�alumne, segons la seva dedicació i interès.
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Quan es fa difícil viure a l�hospital

Val a dir que, de vegades, la vida a l�hospital és una tasca àrdua tant
per a l�alumne com per a mi mateixa: penso en les situacions en què
un alumne porta setmanes ingressat, o quan la malaltia no remet i va
avançant, els ànims defalleixen... en aquests moments cal buscar com
sortir d�aquesta situació, cal tornar a fer entrar la llum i la vida en
aquella habitació on impera el desànim, el desconcert, la tristesa, el no-
futur... En aquests moments cal saber cap on anem, quin és el futur
previsible pel que fa a la salut d�aquest infant o jove i, segons el seu
estat, establir una línia d�actuació o una altra.

Al llarg dels anys hi ha una activitat que ha estat gratificant per a
l�alumne, els seus familiars i els professionals, tant per a mi mateixa
com per als altres que són vora l�infant hospitalitzat; són les exposicions.
Tots els «artistes» són alumnes que conec des de fa temps, sé de les
seves habilitats, els seus gustos, la seva disponibilitat... Partint
d�aquestes dades els proposo de fer uns treballs per ser exposats a la
sala d�hospitalització o a l�Hospital de Dia. Serà fonamental seguir una
estratègia, qualsevol dia no és l�adequat per fer la proposta, s�ha de
trobar el moment escaient, el moment en què ell es trobi una mica més
fort, mínimament animat, que es pugui sentir capaç d�assumir el repte.
Un cop l�ha assumit, ja gairebé ho tenim tot fet. No hi ha res fet, però
sí que hi ha el compromís de fer-lo, la responsabilitat de tirar-lo
endavant.

Hem fet moltes exposicions, i en cadascuna de les quals hi ha hagut
un mínim de dotze treballs: el Víctor pintà en seda; el Raimon féu
l�«Exposició del que no sabem si existeix»; la Lihane explicà històries
de cadires (del teatre, vàter, avió, perruqueria, de rodes...) amb les
il·lustracions corresponents; la Laia, aquarel·les; el David dibuixà Ca-
sas del mundo; la Jessica, punt de creu; en Víctor dibuixà i decorà
globus aerostàtics; la Natasha, Collage de Árboles en invierno, etc.

En alguna ocasió, l�exposició l�ha fet l�alumne amb la col·laboració
dels seus familiars i el personal sanitari; cada any en fem alguna de
col·lectiva: punts de llibre, la pluja, el sol...

És una bona experiència, és un estímul per a l�alumne, el qual
constata que fa una cosa exitosa, li és gratificant fer-ho, i és �a la
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vegada� omplir hores del dia
en una activitat que li aporta
vida.

Quan hi ha participat la
família i els professionals,
l�experiència ha estat encara
més valuosa. Un cas concret:
l�Alberto preparà trenats de
làmines de Barcelona; ell
havia de fer la demanda, expli-
car-ho i bé, ensenyar com fer-
ho, assessorar, ajudar... i
aconseguir que participessin el
màxim nombre de persones!!! Ho aconseguí: també altres pacients i
llurs mares col·laboraren per una vastíssima exposició que decorà tota
la sala de pediatria.

En d�altres ocasions, l�alumne ja no està en condicions per preparar
l�exposició, se li acaba la vida. No la pot preparar, però si és del seu
gust, hem d�aconseguir la col·laboració de tots perquè tingui la seva
exposició a la seva habitació. Així ho vam fer amb en Gerard. Després
de mesos a l�hospital, al juliol anà a casa; havia de ser per a una estada
llarga, però es convertí en una de pocs dies: havia recaigut. Al setembre
el vaig trobar ben trist a l�habitació. Què s�hi podia fer? A l�octubre era
el seu aniversari, li agradaven els gossos, i li vaig suggerir decorar totes
les parets de la seva habitació amb imatges de gossos. Preguntà: d�on
els traurem? Resposta: demanant-los, diu: però qui vols que me�n doni?
Ningú me�n donarà. Resposta: provem-ho!!! Ell va escriure una carta
explicant i demanant fotos de 50 gossos, la qual s�envià a l�escola
d�origen i a una cinquantena de persones que pensava que podien
entendre la demanda, fer-se-la seva i difondre-la. Així va ser. Cada
matí en Gerard em demanava si havia arribat el correu i quantes postals
hi havia, i eren desenes i desenes cada dia, la resposta fou espectacu-
lar: més de dos milers!!! En Gerard va viure els seus últims dies amb
una il·lusió, amb la «companyia» de tots aquells que respongueren i als
qui ell, a la vegada, respongué donant-los les gràcies.

En tots aquests casos es van acomplir força objectius de l�escola.
Com a peculiar de les exposicions és el descobriment que fan els
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professionals de les habilitats dels alumnes. Això provoca una altra
manera de relacionar-se, un altre tema de conversa, gratificant i que
no és la malaltia, ni la medicació ni el dolor.

Sí que, en aquestes situacions més difícils, la relació amb els
professionals de la salut augmenta, però, molts cops, minva la relació
amb els seus de sempre. Viu, ben clarament, una de les conseqüències
negatives de la malaltia: l�aïllament social que comporta.

La relació amb l�escola d�origen

Segons a quines edats, pesa molt la relació amb els companys, cal
l�estímul del grup, les vivències que es donen en el grup-classe es
troben a faltar i cal buscar mitjans per fer que aquesta mancança no
el perjudiqui. En pocs anys, el nivell de relació ha variat notòriament,
la comunicació és molt més fàcil gràcies als telèfons mòbils i l�accés
a la comunicació que ens ofereix Internet. Des de l�escola vèiem la
necessitat d�ajudar els alumnes a afavorir la comunicació �ni que fos
en la distància� amb els seus més propers. Vam trobar resposta a la
nostra demanda: ja fa uns quants anys que els alumnes es poden
connectar a Internet des de les habitacions i les cambres d�aïllament
amb els ordinadors portàtils que oferim en préstec. Aquesta possibilitat
els ha ajudat a sentir-se una mica més a la vora dels seus companys
i amics, i a fer �i trametre� els treballs sol·licitats per l�escola, disposar
d�un mitjà excel·lent d�obtenir la informació necessària per realitzar-
los, així com poder passar estones jugant.

Vull remarcar la necessitat que té l�alumne de sentir-se �malgrat la
seva absència� alumne de la seva escola d�origen. Per a ell la seva
escola és aquella on està matriculat, on assistia abans d�ingressar a
l�hospital, on ha assistit el curs passat i segurament l�altre i l�altre, i on
pensa continuar els estudis. Tant com la malaltia ocupa un període de
la seva vida, la nostra escola a l�hospital també formarà part d�aquesta
etapa de la seva vida, per a ell �i jo ho sé� aquesta no és la seva escola.

És per això que sentir l�interès i la proximitat del seu mestre/tutor i
dels companys és imprescindible en aquest període d�allunyament, la
continuïtat de la relació també l�ajudarà en el moment en què es
reincorpori al centre d�origen. És molt diferent, totalment diferent, viure
la malaltia sentint-te acompanyat dels teus o sol.
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Hi ha alumnes que mai no tornaran a l�escola, és el cas d�aquells que
no superen la malaltia i moren. Aquests encara necessiten més saber-
se amics dels seus companys, sentir-ne l�afecte, la proximitat, que el
mestre/tutor li manifesti que és i se sent el seu mestre/tutor, que té tot
el seu interès; ha de percebre que allò que ell viu no és aliè a aquells
amb qui tanta vida ha compartit. És necessari per a l�alumne a
l�hospital, però no ho és menys per als companys de classe. Les
pèrdues, la mort, són part de la nostra vida, quan en una escola es viu
una situació de tanta transcendència com és la mort d�un dels alumnes,
pot ser el moment adequat per, amb respecte, serenitat, delicadesa i
dignitat, abordar el tema de la mort, tema tabú en la nostra societat.

La mestra a l�hospital

Fer de mestra en un hospital t�aporta vivències que generen gran
dolor, és cert, però a la vegada també sents grans satisfaccions, és anar
més enllà de les competències escolars i omplir de vida �o treballar per
aconseguir-ho� un alumne immers en una situació adversa, donar-hi
sentit. La relació és propera i afavoreix una bona comunicació que
arriba a ser gratificant per a molts d�ells i per a mi. És cercar,
constantment, la manera de motivar els alumnes que són a l�hospital
dies i més dies, de relacionar-los amb la vida que transcorre parets enllà
de la seva habitació, és provocar riures i somriures...

És tenir una relació gairebé diària amb els pares, relació que té com
a eix principal l�estat i evolució de la malaltia del seu fill o la seva filla...,
perquè, en aquesta època, és l�eix principal de la família.

És formar-se en totes les àrees a les quals has de donar resposta:
l�alumnat abraça tota l�educació obligatòria, així mateix cal ser
competent en les noves tecnologies i tenir la disposició de cercar tot allò
que pot ajudar els alumnes a rebre una educació a l�hospital d�una
manera que els sigui agradable, que els ajudi i els ompli. Així vam
formar part d�un programa Comenius amb escoles d�àmbit hospitalari
de Londres, Dublín i Marsella, o la participació �des de fa anys� en el
taller europeu «Si on revait».

Cal també una formació més específica, com a professional, per
nodrir-se, compartir experiències, conèixer-ne de noves. Per a aquesta
formació tenim tres camins: la del Departament d�Educació, les
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Jornades que es realitzen a nivell estatal cada dos anys, i les de
l�Associació Europea HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in
Europe).

ACPEAH

La nostra singularitat professional ens motivà, als mestres que
treballem a les escoles d�àmbit hospitalari de Catalunya, a crear l�any
1997 l�Associació Catalana de Professionals de l�Educació en l�Àmbit
Hospitalari (ACPEAH) per treballar per l�acompliment dels drets de
l�infant malalt, tenint com a referència la Carta Europea dels nens
hospitalitzats (Diari Oficial de les Comunitats Europees 13.05.1986).
L�any 2000 vam organitzar el IV Congrés Europeu de Mestres i
Pedagogs a l�Hospital, en el marc de les jornades que organitza
l�Associació HOPE cada quatre anys.

En aquella ocasió vam demanar la col·laboració dels infants de les
escoles de Catalunya: vam demanar un dibuix per als nens i nenes que
eren als hospitals d�Europa, els mestres que eren al congrés serien els
missatgers. La resposta va ser notable: lliuràrem més de 25.000
dibuixos que ens enviaren 448 escoles catalanes. Per a nosaltres va ser
una mostra del fet que les mestres i els mestres de les escoles de
Catalunya són sensibles als infants que no poden viure aquesta etapa
de la seva vida amb plenitud, i penso que també és perquè valoren el
treball educatiu que fem dia a dia a les escoles d�àmbit hospitalari,
viuen la importància de l�educació independentment de les condicions
i circumstàncies en les quals es troba l�alumne.
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Els Centres de Justícia Juvenil avui.
El rol de l�educador social

Plantejaments generals

Per entendre el treball de l�educador social, cal situar i con-
textualitzar en primer lloc els Centres de Justícia Juvenil, el seu marc
jurídic, la seva organització, etc., els quals queden establerts en
diferents ordenaments. Així, doncs, en la Llei Orgànica 5/2000 de 12
de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i en el seu
posterior desplegament mitjançant el Reglament de la Llei Orgànica
aprovat per Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, s�hi determinen el
tipus de mesures que els podran ser imposades per l�organisme judicial
competent. Tots els menors o joves que estan ingressats en Centres de
Justícia Juvenil ho estan, per tant, per una decisió judicial, i el tipus de
mesures imposades condiciona l�organització i la tipologia
d�intervencions educatives que s�implementen en cada Centre. I, així,
per norma general, existeixen centres destinats a menors o joves amb
mesures cautelars, uns altres amb mesures tancades, i semioberts i
d�altres oberts.

És important assenyalar que la justícia juvenil engloba des dels 14 als
18 anys, però pot actuar fins als 23 anys dels infractors, segons quina
sigui la duració de la mesura imposada abans de complir la majoria
d�edat. La mateixa llei estableix el tractament de menors en la franja

L�article fa una anàlisi de les funcions i rols de l�educador
social en centres de justícia juvenil i de la tasca que duen a terme,
així com una aproximació descriptiva del tipus de menors i joves
que són atesos en aquests centres.
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d�edat compresa entre els 14 i els 17 anys, i joves entre els 18 i els 23
anys. La Llei 8/2006 de desembre, que modifica la Llei 5/2000, disposa
que els menors amb mesura d�internament tancat, un cop complerts els
18 anys, si la seva evolució no és favorable, podran ser derivats a Cen-
tres penitenciaris amb autorització prèvia del jutge amb l�audiència prè-
via del Ministeri Fiscal i de l�entitat pública de protecció o de reforma.

La finalitat dels Centres de Justícia Juvenil és la reeducació i la
inserció social, per una banda, i la custòdia del menor o jove, d�una
altra. Aquests dos vessants, l�educatiu i el de vigilància i control, impli-
quen difícils encaixos que condicionen no solament el projecte del
centre, sinó les actuacions educatives individuals amb el menor o jove.
Aquesta doble necessitat entre funció educativa i de control, en
determinats moments, pot ser causa de contradiccions i que s�es-
tableixin fràgils equilibris.

Les actuacions de l�educador social se situen en el pla de l�educació
no formal, totes les seves accions són intencionals i compten amb uns
objectius establerts prèviament.

L�eina bàsica i fonamental de la qual disposa l�educador social en
centres de justícia juvenil es la relació, una relació professional i
qualificada. L�autèntica relació educativa comença quan entre les dues
parts s�estableix un acostament que tendeix a una finalitat comuna per
la qual tots dos s�interessen. Això es concreta en el diàleg educatiu, que
és un procés comunicatiu entre un emissor i un receptor (sentit
bidireccional), el qual pressuposa ensenyar i aprendre un conjunt
d�informacions, valors, procediments, actituds, maneres de comportar-
se i altres qüestions. Tot això entès des d�una concepció democràtica
de la vida que rebutja tota manipulació i dignifica tot allò que fa
referència al diàleg i l�acceptació de l�altre.

En consonància amb el que s�ha dit abans, una part important de la
intervenció es basa en la creació del vincle amb el menor o jove.
Podríem dir que és l�eix vertebrador de la nostra acció. La construcció
del vincle és un procés que es desenvolupa a poc a poc en el temps i
està estretament relacionat amb el grau de confiança. Aquest grau de
confiança es va creant amb l�establiment d�unes regles de comunicació
i d�interacció. Confiar és creure. Si un educador és vist com un
referent /model/acollidor/ amb qualitat humana, s�hi pot dipositar una
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certa confiança i esperar que les
expectatives que tenen es com-
pleixin. Això es materialitza en
l�atribució d�una certa credibilitat
fruit de l�actitud responsable,
coherent i d�honradesa davant
d�ells.

Quins joves atenem?

Els menors i joves que in-
gressen en els Centres de Justícia
Juvenil són persones de proce-
dència i llengües diverses, de
cultures heterogènies, en general
de famílies desestructurades,
alguns han viscut la pobresa, d�al-
tres provenen de sectors socials
més afavorits. N�hi ha que s�han
desenvolupat en ambients man-
cats de límits i n�hi ha que han
crescut sota l�autoritat estricta dels seus familiars adults, però sense
una regulació coherent de les normes imposades. Les històries
personals d�alguns dels nostres menors o joves són molt dures i
traumàtiques, amb dols sense resoldre, abandonaments i maltracta-
ments, etc. Pel que fa a la formació escolar, molt pocs han tingut èxit
en la seva formació acadèmica amb competències molt bàsiques en
aprenentatges instrumentals (llenguatge, matemàtiques) i alguns mai no
han anat a l�escola (sobretot emigrants). La majoria rebutja tot
aprenentatge basat en el model escolar, a causa de les experiències tan
negatives i dels fracassos acumulats. Sense a penes experiència labo-
ral, quan n�han tingut ha estat en condicions molt precàries. L�ús del
temps lliure es troba associat a pràctiques molt consumistes. Per fer-
nos-en una idea podríem assenyalar unes característiques generals
sense ànim d�estigmatitzar-los: impulsius, amb un baix nivell de
tolerància a la frustració, immadurs, inestables emocionalment, de baix
o nul nivell acadèmic, consumidors de substàncies tòxiques. En alguns
casos, amb diversos trastorns psicològics. En contraposició al que
acabem de dir, són persones vitals, amb grans potencialitats, que han
sabut sobreviure en ambients molt hostils, que han desenvolupat moltes

04_336mo4.pmd 04/06/2009, 11:4323



24 Les altres educacions

P E R S P E C T I V A
E S C O L A R  3 3 6

habilitats per moure�s en situacions adverses. En els assumptes que els
interessen, mostren molt d�interès per aprendre. Són solidaris, i quan se
senten escoltats i atesos ho agraeixen i estableixen un bon vincle.

En definitiva, són menors o joves que han estat infractors de la llei
penal i la nostra tasca consisteix a fer que siguin conscients del dany
i/o dolor ocasionats i de la responsabilitat que hi han tingut, i mostrar-
los els avantatges d�escollir un estil de vida o un altre i les conseqüències
de cada elecció. Perquè ho puguin fer, se�ls ha de dotar d�estratègies
per al canvi, per bé que seran ells els qui hauran de decidir.

Funcions i rols de l�educador

Són múltiples i diverses les tasques que un educador social du a
terme en un Centre de Justícia Juvenil, i que, en el present article,
s�intentarà anar explicant per donar una visió àmplia i detallada sobre
les seves funcions i rols professionals. Els centres són organitzacions
complexes, dinàmiques i burocratitzades que requereixen una
adequació i contextualització de l�educador i la resta de professionals
a les situacions que emergeixen en el dia a dia. Un exemple: que un
menor o jove fumi depèn de l�autorització del jutge, el qual, a més,
decideix el nombre de cigarretes diàries permeses; l�organització del
Centre decideix com fer efectiu aquest dret, habilitant un espai d�acord
amb la Llei del tabac, i establint diferents pautes, com horaris i control
per part de l�educador.

D�entrada, cal destacar el fet que les funcions de l�educador social
són explicitades en les diferents circulars i normatives, per això és
necessari matisar entre què són les funcions assignades per la institució
a diferència dels rols de l�educador. De la mateixa manera, les seves
intervencions depenen de quina tasca té assignada cada centre en
funció de la tipologia de mesures judicials: un educador en un centre
tancat està tota la seva jornada laboral en contacte directe i constant
amb els menors i joves. Aquesta proximitat i convivència determina un
tipus d�intervencions molt concretes basades en una pedagogia de la
quotidianitat. Això no obstant, les tasques en un centre obert, encara
que en essència haurien de ser les mateixes, en termes generals són
les pròpies d�acompanyament, recerca de recursos o seguiment del
menor o jove en el medi social, etc.
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D�altra banda, convé dir que les seves actuacions són grupals, però
també individuals, perquè la quotidianitat determina unes particularitats
i ritmes molt concrets que requereixen l�atenció al grup i a l�individu
com a membre del grup de convivència. La relació genera topades,
acords i desacords, i dinàmiques que han de ser abordades en el
moment: negociant, gestionant, dinamitzant, escoltant, analitzant, me-
diant, establint pautes de comportament, etc., perquè els interessos del
grup coincideixin amb els de l�individu en un clima d�entesa. Per a això
l�educador ha d�exercir una autoritat responsable i gens arbitrària; ha
de posar límits; ha d�anticipar-se a les dinàmiques grupals i preveure
les situacions conflictives; ha de controlar i ha de generar un clima de
confiança i seguretat.

Aquí és quan la figura de l�educador esdevé una peça mediadora
(educador mediador). La mediació forma part del nucli central de la
intervenció de l�educador. Un educador està realitzant contínuament
actes de mediació: des de l�atenció a les petites demandes que sor-
geixen en la dinàmica quotidiana fins a aspectes molt més importants
i rellevants, com la mediació amb la mateixa institució. L�educador-
mediador ha de promoure mètodes actius que afavoreixin el
coneixement propi i el de l�entorn, com també facilitar nous apre-
nentatges que el capacitin per a una actuació més eficaç en el seu medi
social, com per exemple utilitzar el diàleg per resoldre conflictes o
relativitzar-los o moure�s en tràmits oficials com omplir una instància
(aprenentatges funcionals), etc. L�educador mediador promou la inter-
acció entre el menor o jove i els seus iguals, els professionals, la
institució i l�entorn social.

Associada a la funció mediadora està la funció dinamitzadora.
L�educador és l�encarregat (educador dinamitzador), de regular la
vida quotidiana establint i pautant els ritmes en el grup de convivència,
com ja s�ha dit abans. En aquest sentit, ha de generar dinàmiques a
través de l�animació sociocultural, el joc, assemblees, la pràctica
d�esport, etc., i afavorir que els menors i joves puguin disposar de
temps per dedicar-s�hi.

Els adolescents es caracteritzen pel fet de ser demanadors. Si a
això se li afegeix que es troben en una institució total, aquest tret
augmenta notablement. La gestió, la canalització, el filtratge, re-
quereixen una correcta atenció i tractament, ja que una cosa petita,
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com l�autorització d�una trucada telefònica, pot ser intranscendent per
a un, però per a l�altre ser de gran rellevància. En una estructura
tancada com un centre de justícia, podem establir tres tipus de deman-
des que es formulen molt sovint: les derivades de l�internament i la
convivència, les pròpies de la Institució i derivades de l�acció educativa
i aquelles pròpies de la figura educador tutor, que se situen en una
posició intermèdia respecte a les anteriors. Les primeres converteixen
l�educador en una mena de gestor de la seva vida quotidiana que resol
assumptes com el canvi d�habitació, intercanvi de roba, recuperació
d�objectes perduts, etc. Les segones es refereixen a gestions de tot
tipus amb el centre, com mantenir-lo informat sobre sol·licituds de
permís o tramitar sol·licituds d�autorització de nous números de telèfon,
etc. Les terceres, a acords amb el tutor referents al seu projecte de
treball. Aquest tipus de peticions solen ser expressades, però
n�existeixen d�un altre tipus que són molt més encobertes i difícils
d�interpretar, si no es coneix el menor o jove i el paper que aquest
representa dins del grup. Per posar un exemple, un menor o jove que
reclama constantment medicació podria evidenciar un desajustament
en el seu tractament mèdic, però també podria ser que volgués pal·liar
els efectes de l�abstinència d�un consum de tòxics a l�exterior o que,
simplement, volgués evadir-se de problemes per enfrontar-se als quals
té moltes dificultats. El coneixement del menor o jove per part de
l�educador/tutor, dels seus dèficits, capacitats, potencialitats, és
fonamental per poder realitzar un bon acompanyament i ajudar-lo en el
seu procés educatiu.

L�educador tutor esdevé el referent del menor o jove, una persona
clau que pot contribuir a facilitar la intervenció de la resta de companys
en el seu procés educatiu. L�educador tutor forma part d�un equip
multidisciplinari (psicòlegs, treballadors socials, mestres) que articula la
intervenció educativa del menor o jove, i elabora un projecte amb una
intencionalitat educativa dirigida a l�assoliment d�uns objectius
construïts i compartits amb l�equip esmentat, concretats en el projecte
educatiu individualitzat (PEI) o en el programa de tractament
individualitzat (PTI), en el cas de ser un menor o jove amb mesura
ferma. En el cas que el menor o jove sigui cautelar, els objectius i
actuacions es concretaran en el model individualitzat de tractament
(MII), obviant tots els aspectes que facin referència al delicte.
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Relacionat estretament amb el que s�ha exposat anteriorment, ens
trobem amb la figura clau de l�educador avaluador. La seva funció
és diagnosticar i avaluar tot el procés: les necessitats bàsiques del
menor o jove, les actuacions educatives i les pròpies com a tutor, que
li permetran prendre decisions en funció dels resultats per anar
introduint els elements correctors necessaris. Un menor o jove, al cap
de vint dies ha de tenir elaborat el seu pla de treball (objectius i
actuacions), el qual serà presentat al jutge, que l�aprovarà o
desestimarà. Transcorreguts tres mesos, el seu pla de treball es torna
a revisar. Aquest procés es repeteix fins que el menor o jove acaba la
seva mesura. Un cop finalitzada la mesura d�internament, el menor o
jove iniciarà la mesura de llibertat vigilada, el seguiment de la qual corre
a càrrec dels DAM (Delegats d�assistència al menor) o els educadors
de medi obert.

Una de les funcions i rols de l�educador social que requereix una
anàlisi i descripció és sens dubte la figura de l�educador com a model
(educador model). Som observadors per naturalesa i aprenem a
través de la imitació dels comportaments d�altres persones que con-
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siderem valuoses, importants o referents. No podem demanar als
nostres educands que siguin raonables, acollidors, cuidadors, dialogants
o negociadors, si nosaltres no ho som. Amb la nostra presència, hem
de crear un ambient d�aprenentatge i amb la nostra manera de fer, de
parlar, d�interactuar, un model o referent educatiu. En definitiva, som
models de conducta que hem d�educar amb l�exemple. La nostra eina
fonamental som nosaltres mateixos i hem de pensar que les nostres
actuacions (conscients/inconscients) tenen repercussions.

Reflexions

Fins aquí l�anàlisi de les funcions i rols de l�educador social en
Centres de Justícia Juvenil. Abans d�acabar el present article,
m�agradaria fer una petita reflexió. La tasca de l�educador social és
una tasca dura i complexa que requereix un alt grau de capacitació
professional i alhora una gran vocació i compromís. La formació
permanent i específica, la supervisió i l�atenció als professionals és una
obligació per part de l�administració si es vol garantir una intervenció
de qualitat. De la mateixa manera han de corregir-se situacions que es
mostren com a paradoxals, i que, en el fons, evidencien la poca
importància que es dóna a l�educació en institucions com les nostres.
La nostra població comprèn la franja d�edat entre els 14 i els 23 anys,
i resulta sorprenent que s�incorporin nous educadors amb la mateixa
edat que els educands. Hi ha coses que la formació no dóna, però sí
les experiències viscudes per cada un de nosaltres. Els nostres menors
i joves disposen d�unes experiències vitals que superen amb escreix el
bagatge amb què arriben molts educadors.

Un altre aspecte que escau de destacar és la importància de la
institució com a model del qual som representants. En aquest sentit la
institució ha de ser un model en els aspectes següents: ha de garantir
el compliment dels drets recollits i els seus principis fonamentals, el dret
a l�educació, a la seguretat, a la legalitat en allò que fa referència a
l�aplicació del règim disciplinari. El cultiu i l�aplicació de l�autocrítica,
i la capacitat d�aprendre dels seus errors. La transmissió de valors
universals com la tolerància, el respecte dels drets dels altres i la
responsabilitat amb les seves pròpies obligacions.
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En un altre aspecte, i ja per acabar, el control i la seguretat són
necessaris, però si aquesta circumstància no s�acompanya de mesures
(recursos) educatius, queda en suspens la tasca primigènia, que és
educar, i això no és solament feina de l�educador social, sinó de tota
la societat. Castigar és fàcil; educar és complicat i requereix esforços
considerables que mereixen la pena, perquè els resultats així ho avalen.
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El carrer com a espai educatiu

Yo me callo, yo espero
hasta que mi pasión
y mi poesía y mi esperanza
sean como la que anda por la calle;
hasta que pueda ver con los ojos cerrados
el dolor que ya veo con los ojos abiertos.

ANTONIO GAMONEDA (de Exentos I)

Introducció

En l�actualitat aprenem a parlar en plural i assumim una mica
desconcertats que les realitats són múltiples i diverses: adolescències,
cultures, contextos, educacions, perspectives... S�han acabat per ara
els discursos homogenis, absoluts i definitius. Fins ara existia una
frontera insalvable entre l�educació formal i l�educació no-formal, però
cada vegada més aquesta línia es desdibuixa; l�escola es veu confron-
tada a problemàtiques socials, i al carrer la qüestió de l�exclusió és un
fossat que s�obre i ens envaeix la fragilitat. Ja no serveix la parcel·lació
entre contextos educatius. Es parla molt de coordinar servei o accions,
però poc de cooperar, és a dir, de construir junts respostes des de les
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En el text present ens referim estrictament a l�educació de
carrer amb adolescents i joves en risc, però des d�una clau
preventiva. Dintre d�aquest àmbit existeixen molts models i
pràctiques, però hi trobem un eix comú. Es tracta d�una feina
socioeducativa de proximitat, basada en la lliure adhesió dels
joves, en l�escolta activa i en la presència i disponibilitat dels
educadors.
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diferències. Així, sembla molt pertinent obrir diàlegs entre «edu-
cacions», perquè els adolescents i joves són els mateixos, i a vegades
van passant «de mà en mà» sense gaire sentit.

Ens proposem de manera heterodoxa parlar sobre l�educació de
carrer per, a partir d�aquest tema, extraure�n algunes idees-força que
pensem que poden ajudar�nos a navegar per aquesta època de
desafiaments i sotsobres. Plantejarem aquí grans línies, principis que
hem desplegat a partir de la reflexió sobre l�educació de carrer,1 no un
manual especialitzat sobre aquesta metodologia.

L�educació de carrer

Sovint, quan sentim parlar sobre educació de carrer no aconseguim
aprehendre�n exactament el significat; i és que a vegades se sol aplicar
el terme a un espai educatiu, d�altres a una manera de fer, i encara
d�altres a les poblacions amb què es treballa... Aquesta diversitat és
part de la seva riquesa, però també un motiu de confusió. Es fa tasca
de carrer amb joves, amb adults, amb persones sense casa, o segons
com amb problemàtiques: consum de drogues, comunitats culturals,
prostitució...

En el text present ens referirem estrictament a l�educació de carrer
amb adolescents i joves en risc, però des d�una clau preventiva.
Dintre d�aquest àmbit existeixen molts models i pràctiques, però hi
trobem un eix comú. Es tracta d�una feina socioeducativa de proximitat,
basada en la lliure adhesió dels joves, en l�escolta activa i en la
presència i disponibilitat dels educadors. L�educació de carrer ha de
crear llaços socials o consolidar els dèbils filaments que té; treballa amb
grups naturals i amb individus, i està connectada a la comunitat sense,
però, formar-ne part. L�educació de carrer ha de generar un espai de
confiança per abordar qualsevol problemàtica, a partir de la qual
acompanyar les persones als serveis especialitzats en aquesta o en
aquella altra qüestió. Últimament, a Occident, aquesta metodologia

1 Aquestes reflexions provenen de la pràctica, de diferents fòrums d�educadors socials
que, connectats a xarxes interregionals i internacionals, problematitzen sobre les seves
pràctiques en diferents contextos d�educació no-formal (www.travail-de-rue.net).
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educativa ocupa l�espai cada vegada més buit del carrer, ofereix una
presència adulta en places i carrers semideserts.

L�educació de carrer ha d�adaptar-se a cada context i època.
Disposa d�una metodologia oberta, però molt desenvolupada, i serveix
com a enllaç dels adolescents i joves més marginats amb els serveis
existents.2 En l�època actual, els models tecnocràtics afecten també
l�educació social, i l�educació de carrer s�ha desenvolupat de manera
desigual: en alguns territoris s�ha consolidat i en d�altres ha desaparegut
o ha estat fagocitada per altres pràctiques.

Pensem que existeix un buit en l�educació de carrer, que pot ser
compatible amb altres programes reeixits que es desenvolupen en les
nostres ciutats, i que pot aportar plantejaments generalistes: un
acompanyament als adolescents i joves en el seu medi, basat en la
relació de confiança i la lliure adhesió. Aquest tipus de programes sol
estar vinculat a les àrees de Benestar Social o de Joventut.

L�educador de carrer està disponible i preparat perquè les persones
que vulguin s�hi puguin posar en contacte. Aquesta tasca és laboriosa
perquè costa molt formar part del paisatge, rebaixar les defenses
davant el foraster i deixar fluir la paraula. Aquest moment és, diríem,
el més important, durant el qual es constitueix el llaç, precari i fràgil,
però fonamental per començar a estirar el fil i obrir un espai d�escolta.
Després de diverses trobades que aniran sent més estructurades i que
després dels «tempteigs» poden fins i tot tenir la forma d�una cita en
un espai més formal, les dues persones construeixen una demanda
d�ajuda. A això també s�hi ha de dedicar temps, perquè sovint la
primera demanda camufla la veritable. Quan s�ha establert aquesta
relació d�escolta i de confiança, l�educador va traçant preguntes i
gestos per definir prioritats i poder establir un pla d�acompanyament.
Ens podem trobar amb necessitats bàsiques de tipus material
(manutenció, sostre, salut...), amb peticions relacionades amb el
consum de drogues, amb la necessitat de trobar una feina, amb la
urgència d�una contenció emocional, amb la necessitat d�ampliar les

2 La Red Internacional de Trabajadores Sociales de Calle acaba de publicar una Guía
internacional sobre metodología de educación de calle, subvencionada pel Programa
Progress i per la Cooperación Belga (més informació sobre aquesta Red i sobre la guía
metodológica: www.travail-de-rue.net).
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relacions educatives positives en un context familiar irrespirable o
fràgil... Existeixen demandes com existeixen individus, i les afecten els
espais en els quals evolucionen les persones. La perspectiva dels
educadors de carrer és generalista, de manera que no importa tant el
tipus de demanda com la manera d�escoltar-la, d�elaborar-la i de
formalitzar-la: la persona és el sentit de la intervenció, i ella ha de
marcar el ritme, el tema i els passos que cal fer per canviar la seva
situació. L�educador de carrer haurà d�enfrontar-se a la persona,
tornar-li les mirades i exigir-li que compleixi els compromisos adquirits,
però sempre des de la proximitat i l�amor. La nostra ajuda solament és
un suport a la capacitat dels subjectes per transformar la seva realitat
i el món. Solament és un suport, però això ja és prou, i ha de basar-se
en un model de drets i en una metodologia oberta, heterodoxa i canviant
segons les realitats. Això intentem aquí: donar mostra d�aquest mètode
bàsic, tenint en compte la varietat de contextos i de subjectes, la
complexitat de matisos que existeixen.

L�educador de carrer acompanyarà la persona fins on ella vulgui en
la recerca d�una vida millor, fins al límit del que és possible, sense jutjar,
sense moralismes, centrant-se només en la persona i en les seves
capacitats. Molt sovint resoldre un problema (per exemple trobar un
allotjament) genera un altre problema (per exemple sentir-se sol). La
vida és així, un trànsit per problemes cada cop més complexos: hem de
ser capaços d�estar disponibles per poder ajudar les persones a saltar
de problema en problema, consolidant les capacitats de cadascú per
resoldre i gestionar les problemàtiques i generant una societat més
justa, o més atenta als qui se�n queden «fora».

Perspectiva individual

Després d�aquesta tasca d�escolta i d�elaboració de la demanda, es
marquen cites per realitzar activitats, o es fan acompanyaments per fer
gestions, o s�estableixen cites per conversar sobre una sèrie de temes,
o es passa el cas a d�altres professionals, o es visiten dispositius... tot
plegat sense deixar de caminar pel barri i d�afavorir les trobades
informals i inesperades.

Els educadors redacten sovint plans de casos individuals que cal
pactar, negociar amb les persones: en aquests plans es recullen la
situació, els objectius a assolir, i els mitjans i tàctiques que cal engegar.

05_336mo5.pmd 04/06/2009, 11:4433



34 Les altres educacions

P E R S P E C T I V A
E S C O L A R  3 3 6

Tot això sense oblidar que som possibilitadors i acompanyants. És a dir,
que no fem per ells, sinó que fem amb ells, els acompanyem en totes
aquestes tasques que persegueixen assolir els objectius que ens hem
marcat. Cada cert temps, es revisen amb la persona i amb l�equip per
anar avaluant el procés.

Perspectiva grupal

Com dèiem, en els països mediterranis i del Sud, aquest abordatge
està més generalitzat que al Nord. En aquestes societats, sense grup
és difícil abordar qualsevol assumpte, és difícil estar al carrer, de
manera que necessitem el grup per arribar a l�individu, per un costat,
i per l�altre, si fem una bona feina amb els grups, aquests seran puntals
per a l�individu i agents de prevenció. Aquí també es plasmen objectius
grupals i temps, i es desenvolupen activitats d�oci i temps lliure amb els
joves i adolescents, o d�iniciació al treball, o de promoció cultural, o
tallers de formació, o iniciatives associatives... És molt important
promoure les relacions entre iguals, obrir perspectives constructives,
ajudar a canalitzar l�energia i promoure una vida saludable.

Perspectiva comunitària

A més de fer diagnòstics globals i mirar els problemes a què
s�enfronta l�educador en clau sistèmica i emmarcada en un context
donat, aquesta perspectiva significa obrir els recursos del barri a les
persones que acompanyem, acostar-les a allò que existeix i crear allò
que no existeix, per obrir-lo a la resta de la població. Aquí ens juguem
l�apoderament dels joves, la seva participació i la seva creativitat, i el
seu sentiment d�utilitat social. Els problemes individuals, les dificultats
i els conflictes individuals, han de tenir una expressió més àmplia. De
la mateixa manera, el treball de carrer ha de donar suport a les
dinàmiques associatives locals i altres iniciatives perquè existeixi un
canal d�expressió, un coixí social o una possibilitat de participar en la
vida de la ciutat, per a les poblacions amb les quals treballem.

Aquesta metodologia és bastant profitosa: dóna bons resultats i el
cost és baix (parlem d�un parell d�educadors per barri). És eficaç en
el treball directe amb els adolescents, però també en l�enriquiment de
les xarxes de professionals i en les noves lectures que es realitzen des
d�aquesta posició i que alimenten les polítiques socials.
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La dimensió de temps, però, és important. Aquesta pràctica és
eficient, però li cal temps. Crear llaços de confiança, trobar una posició
en el barri, ser acceptat i conèixer les claus dels nois i dels seus codis
requereix molt de temps. Però tota aquesta feina de construcció ja és
productiva, perquè introdueix la idea de procés i canvia les lectures
sobre el territori i sobre «els seus símptomes».

Línies de fuga

Pensem un moment per a què volem educar, per a què l�escola, per
a què l�educació de carrer... Per tenir un contenidor? Per tenir la pau
social? O per emancipar...?

S�ha escrit molt sobre això. També s�ha fet molt. Però creix la
tendència tecnocràtica i medicopsiquiàtrica en detriment de models
més educatius i més oberts, que conviuen amb la complexitat de les
relacions socials...
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En lloc de ficar la realitat en un motlle, seria més interessant
dialogar-hi. És menys frustrant i més rigorós probablement.

L�educació de carrer és una metodologia més, un espai de trobada,
un tipus d�educació no-formal. Però no és la solució. És una perspec-
tiva de treball necessària com ho és l�escola, o el treball amb menors
desemparats, o l�animació en el temps lliure. Però a aquestes pràcti-
ques s�hi han d�afegir polítiques i diagnòstics socials, altrament tot que-
daria resumit en relacions mèdiques que atenen símptomes...

Reivindiquem un carrer com a àgora, com a espai ciutadà, no com
a lloc de marginació. I intentem fer una educació amb subjectes, no una
intervenció sobre objectes. Per això cerquem, amb el llaç social,
proposar als adolescents projectes en els quals puguin produir, canviar
el món, desenvolupar el seu desig, transformar amb les mans. La
participació d�educadors i de joves s�aprèn, s�ensenya, ha de ser una
línia prioritària de totes les educacions.3

 Potser cal recordar que hi ha pràctiques que funcionaven que convé
rescatar. Molts camins s�han abandonat perquè no coincidien amb una
societat de nous rics, ens vam deixar fascinar per un cert desen-
rotlllisme del fet social. S�ha fet molt. L�escola ha millorat notablement
i cal defensar-la. Però potser calgui enderrocar-ne els murs, no fer dos
universos intramurs/extramurs, compartir les nostres ignoràncies, par-
lar de quant ens costa, de com ens sentim de sols a vegades, i de tot
allò que hem perdut pel camí.

Aquest text resumeix algunes de les coses que ens ha ensenyat el
fet d�estar connectats des de la precarietat i l�entusiasme amb altres
pràctiques i altres mons.

Hem parlat d�educació de carrer per il·luminar un sentit pedagògic
més general. Connectem-nos-hi. Tornem a la plaça amb Sòcrates.

Ajudem els joves a construir el seu propi sentit de vida. Aquest és,
em sembla, el repte. A l�escola, al carrer, a casa.

3 Com a il·lustració, vegeu el programa de participació amb menors en dificultat social
que aplica Asociación Navarra Nuevo Futuro: www.espaciokrea.org o el Servicio de
Pedagogía Intensiva de HeziZerb elkartea: www.hezizerb.net/hausturak.
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Centre de formació per a joves La Carena

Maria
Cubero Balboa

1. Resposta a un problema real

La Carena és un centre de formació que ha nascut dins de la
Coordinadora Contra la Marginació. Aquesta coordinadora compta
amb una llarga experiència en el camp social i educatiu per a persones
que es troben amb dificultats diverses (personals, familiars, socials...),
en definitiva, dificultats que els han arrossegat a una exclusió social i
laboral de difícil solució.

Una trajectòria de més de vint anys al servei d�aquestes persones
amb necessitats diferents, i en general molt greus, ha portat a la
convicció, avalada amb estudis realitzats des de fa deu anys, que calia
plantejar una intervenció preventiva en el camp de l�educació i la
formació de joves, nois i noies que es troben en una situació de risc i
que no segueixen una escolarització normal.

La iniciativa de La Carena va sorgir d�aquestes principals cons-
tatacions i consideracions. Certament, el sistema educatiu fa grans es-
forços per atendre els alumnes amb dificultats i amb problemàtiques
específiques, però tot i el que es pugui fer de prevenció, hi ha nois i
noies que es troben en situació de risc i que no segueixen una esco-
larització normal. En general, són joves amb un llarg currículum

La Carena és un centre de formació i inserció per a adolescents
amb fracàs escolar, desmotivats pels estudis i amb falta d�auto-
estima i seguretat personal. El fet de trobar-se en un espai més
reduït que l�escolar, i amb un grup de formació també més petit,
facilita els aprenentatges i l�assoliment d�objectius.
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d�inadaptació escolar, molts dels quals presenten una problemàtica
personal i/o social afegida, deguda a disminucions psíquiques o a la
marginació, la inadaptació social, la desestructuració familiar i/o la
immigració. Per això, es pensa que cal promoure alternatives creatives
que ofereixin una atenció diferent i més d�acord amb les necessitats
reals del adolescents.

La Carena també parteix de la base que les inversions en formació,
principalment la dels adolescents i joves, són un dels mitjans més
importants de lluita contra l�atur, la precarietat, la marginació i la
delinqüència. Per tant, una alternativa que combini treball i estudi
durant un temps determinat ha de facilitar una formació en les
competències bàsiques i en la formació professional, que obrirà portes
al món del treball.

S�ha comprovat que alguns adolescents amb inadaptació escolar
necessiten:
a) Un ambient nou, que ajudi a fer la transició del món escolar al món

de les exigències laborals.
b) Canviar de metodologies. Presentar un nou model del procés

ensenyament-aprenentatge, que s�ajusti més a la forma vivencial i
actitudinal per adquirir aquells coneixements, procediments, hàbits,
habilitats i destreses útils als alumnes per a la seva futura vida
laboral.

c) Tenir uns espais adequats. Espais amb pocs alumnes i diversificats.
Espais de tecnologia i de tallers. L�alumne ha d�experimentar i
vivenciar el pas del món escolar al món laboral. Ha de poder viure
unes relacions de treball dins d�un ambient de taller, on és primordial
l�exigència i la responsabilitat per a un treball organitzat i ben fet, i
la relació entre les persones que estan fent una feina.

2. La Carena

Per respondre a la necessitat exposada, es va crear La Carena,
centre de formació i inserció per a joves amb fracàs escolar, des-
motivats pels estudis i amb falta d�autoestima i seguretat personal. El
fet de trobar-se en un espai més reduït que l�escolar i en un grup de
treball i de formació també molt més petit, facilita l�aprenentatge i
l�assoliment d�objectius.
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La Carena es proposa:
a) Ajudar adolescents i joves amb dificultats d�aprenentatge en el

procés de maduració com a persones, ciutadans i futurs treballadors.
b) Oferir-los un ensenyament i un aprenentatge professional que els

permeti una integració social i laboral digna.
c) Facilitar-los un espai i un ambient acollidor que els estimuli a assumir

hàbits, actituds, habilitats necessàries per incorporar-se al món
sociolaboral.

d) Portar a terme un model de formació centrat en l�activitat laboral,
social i personal.

2.1. Tipologia de joves que atén La Carena

Els destinataris als qual va adreçat el servei de La Carena són joves
i adolescents entre 16 i 21 anys, en situació o risc d�exclusió social. Es
tracta de nois i noies desmotivats, insegurs, amb nivells baixos
d�autoestima i amb unes grans dificultats d�estructuració personal. Són
adolescents que no han desenvolupat les pròpies estratègies
d�aprenentatge, ni han creat hàbits de treball. Per tant, aquests joves,
tenen una manca de recursos socials, personals i de treball que els
dificulta el pas cap a la integració social i laboral.
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L�àrea geogràfica de procedència dels destinataris del projecte és
prioritàriament Cornellà de Llobregat. La població de Cornellà ha
tornat a créixer en els últims anys, com a conseqüència del moviment
migratori. Concretament, el barri on es troba el centre de formació La
Carena (Sant Ildefons) es caracteritza per ser un dels barris de la ciutat
amb el percentatge més alt d�immigració. A les famílies, hi ha joves
amb una escassa formació i que, per tant, tenen gran dificultat per a
la integració en el món escolar. Amb tot, presenten capacitats i
habilitats per aprendre un ofici. A més, Sant Ildefons és un barri amb
un entorn social de famílies senzilles, amb pocs recursos culturals i
econòmics, i un bon nombre dels seus joves no tenen motivació per als
estudis.

2.2. Objectius generals

a) Proporcionar-los una formació professional per a la incorporació a
la vida activa laboral.

b) Ampliar la formació bàsica general dels joves per facilitar la inserció
laboral i promoure la continuïtat formativa.

c) Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al
creixement personal i facilitin una inserció social i laboral
satisfactòria.

2.3. Metodologia

a) Es treballa amb una metodologia oberta i flexible, centrada en les
necessitats dels alumnes.

b) Amb un aprenentatge pràctic. El descobriment i el treball diari són
clau en l�adquisició dels coneixements.

c) Els conceptes teòrics que s�imparteixen sempre van acompanyats
d�exercicis pràctics en el taller.

2.4. La nostra oferta educativa

Es desenvolupen dues especialitats professionals dins del marc dels
Programes de Qualificació Professional (PQPI), i es prepara el jove
per a la prova d�accés a Cicles Formatius.

En aquest curs 2008-2009, es treballa amb un total de 24 joves (15
nois i 9 noies). D�aquest grup, el 50 % provenen d�Amèrica del Sud i
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del Marroc. Tots són joves que havien finalitzat l�escolaritat obligatòria
sense titulació i, per tant, no podien accedir a cap tipus d�ensenyament reglat.

L�estructura formativa és la següent:

2.5. Itinerari Educatiu i Formatiu de cada jove

El jove progressa seguint tres línies formatives simultaniejades:

Dotar els joves de les normes, actituds i
hàbits bàsics de treball.
Etapa on es recupera la confiança de
l�adolescent, on s�adapta al centre (en
un temps i en un espai educatiu), als com-
panys i a una manera de fer diferent.

Etapa del saber ser i del saber estar.

Etapa on es treballen els hàbits i les
competències professionals (tallers
professionals).
Etapa on es treballen habilitats, des-
treses, estratègies.

Etapa del saber fer.

Línea d�orientació, motivació i
socialització.

Línia professionalitzadora.

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES BÀSIQUES

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES SOCIOLABORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL: (Tallers)

- Auxiliar de cuina.
- Auxiliar en muntatge d�instal·lacions

elèctriques, d�aigua i gas.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ:

- Formació tècnica: Iniciació a la
professió del taller formatiu escollit,
formació i orientació laboral.

- Instrumentals: Llengua catalana,
llengua castellana, matemàtiques.

- Formació ofimàtica: Elements bàsics
d�ordinador, aplicacions i sistemes de
comunicació.

- Àrea Tecnològica: Seguretat i salut en
el treball i sensibilització
mediambiental.

- Àrea Socials i Naturals.
- Llengua estrangera: Anglès.
- Formació humana i relacions personals.
- Tutories.
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3. Un tomb pel nostre dia a dia

Són dos quarts de nou del matí, hora en què tots el joves s�incorporen
a les classes. Falten el Lluís i la Marta...

� Què ha passat?
� Lo siento, me he dormido..., como mi madre está trabajando me

duermo. Anoche me acosté tarde...
� Estar a l�hora forma part del compromís que vau prendre en

decidir venir aquí...
� L�Anna ha deixat feina perquè l�aneu fent mentre no es fa el canvi

de classe.
� Recordeu la importància de no perdre cap classe, l�examen és

d�aquí poc i hem d�acabar el temari. Penseu com podem recuperar
aquest temps d�avui.

� Jo, qué palo! Bueno, pues a la hora del patio, o al final de la
mañana...

 Intentem passar-los la responsabilitat de restablir o arreglar allò que
no s�ha fet correctament. No presentem un càstig, sinó que plantegem
la reflexió i li atorguem la capacitat de decidir com corregir-ho...
D�aquesta manera, el jove s�ha fet seva l�acció.

El Vicente és un noi de 16 anys que ens ha arribat després de passar
per tres instituts i haver estat expulsat de tots tres. És un jove a qui
costa acceptar les normes i respectar els companys. A vegades els
insulta, els falta al respecte, i fins i tot ha arribat a intimidar-los...

Ens vam plantejar si l�expulsió resolia el problema, o bé el traslladava,
augmentant la seva tirania i prepotència, les quals no amaguen més que
la seva inseguretat.

FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Línia laboral:
Pràctiques en empreses.

Etapa de realització de les activitats
específiques d�un lloc de treball.
Etapa d�experimentació del propi perfil
professional.

Etapa del saber actuar.
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En algunes classes podíem escoltar...
� Eres una gorda Yolanda, nadie te va a querer...
� Eh tío, no sabes... [colleja!]
� Vicente, prou, vols parar de faltar al respecte?
� ¿Y los demás qué? Sólo me dices a mí...
� En aquestes condicions no pots seguir la classe, surt, i a l�hora del

pati ens quedem per parlar.

 Diverses vegades vam parlar amb ell per expressar-li la nostra
preocupació i indignació per la falta de respecte que en ocasions
mostrava cap als altres. Finalment, un dia, després de les seves
reiteracions vam informar-lo que no podia continuar participant de les
activitats amb la resta de companys mentre no solucionés aquest
problema. Així que les classes les faria fora del grup i una bona part
del temps estaria destinat a reflexionar i a treballar aquest problema.

En aquest treball de reflexió va arribar a fer l�exercici de posar-se
a la pell dels altres, a pensar i verbalitzar com ell s�havia sentit quan
fa uns anys també va viure en pròpia pell insults i amenaces.
Expressions com:

� Me sabe mal haberlo hecho. Yo no quería hacerle daño, solo me
quería reir...

 Novament se li trasllada a ell la responsabilitat de decidir la
incorporació al grup, un cop corregits els fets, a través del
reconeixement davant les persones afectades per les seves burles.

06_336mo6.pmd 04/06/2009, 11:4543



44 Les altres educacions

P E R S P E C T I V A
E S C O L A R  3 3 6

Altrament, seguirà fent la formació fora del grup. Finalment, ell mateix
va demanar tornar al grup amb el compromís de presentar als seus
companys les disculpes i el compromís de canvi.

 Des del punt de partida del Vicente, trobem que s�ha fet camí. I
confirmem que la solució no passa per l�expulsió, sinó per la presència
constant del referent, de l�educador, per la manifestació explícita cap
a ell que ens importa molt resoldre aquest problema, no sols pels joves
afectats, sinó per ell mateix, perquè ha de descobrir formes de relació
respectuoses que de ben segur l�ajudaran a viure millor.

 Fa un mes la conversa amb la mare ha estat:

� Estamos más tranquilos, Vicente está mejor, más sereno, con
menos ansiedad... Nos dice que se siente muy bien en este centro
y que éste es el mejor de los que ha estado estudiando.

La Marina té 17 anys i presenta una disminució intel·lectual que
necessita una atenció més personalitzada. Ve d�experiències negatives
en el món de l�escola, i en el primer trimestre li va costar molt acceptar
la decisió dels seus pares de fer-la estudiar. Quan podia, a l�hora del
pati se n�anava i no tornava. Era una noia incapaç de fixar la mirada
en la persona que estava parlant, amb una comunicació molt limitada,
espantada i desconfiava de tots els companys i professors.

 La nostra intervenció amb ella ha estat sempre de proximitat,
afectiva, de confiança... I així ha anat acceptant i confiant en el que
l�envoltava. En aquests moments és una de les alumnes més motivades
pels estudis, ha millorat la seva comunicació i fins i tot ha arribat a fer
bromes amb els seus companys. Ha pujat la seva autoestima. En
l�última reunió que vam fer amb els seus pares ens manifestaven:

� Ha estat tota una sorpresa l�evolució de la Marina. Realment
no ens ho esperàvem.

L�acompanyament que se li ha donat l�ha ajudat moltíssim a inte-
grar-se. Si pogués continuar un any més...

Però en el nostre dia a dia també vivim experiències que no queden
ben tancades, com ara la de dues noies marroquines que fan
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l�especialitat de cuina i que no poden acabar el curs perquè les famílies
no veuen bé que es desplacin a fer les pràctiques a les empreses.

Com ara la d�un noi amb gravíssims problemes d�addicció i amb una
realitat familiar molt desestructurada. Després de sis mesos intentant
treballar amb ell i amb la família, hem considerat que Serveis Socials
s�havia de fer càrrec del conjunt familiar.

Com ara la d�una noia equatoriana de 16 anys que ha quedat em-
barassada i que ha abandonat el curs...

4. Què hem verificat en el camí?

Hem comprovat que, quan el jove descobreix les seves capacitats i
possibilitats, millora la seva actitud i estableix un nivell de comunicació
i d�expressió de respecte amb el món que l�envolta i d�adquisició de
valors.

Hem comprovat que, a més d�intervenir i abordar la problemàtica
que el jove presenta, és del tot necessari arribar a les famílies per poder
treballar-hi l�acompanyament i l�orientació que el fill necessita des del
seu nucli familiar. Espai sense el qual difícilment el jove pot aconseguir
superar les dificultats.

Hem comprovat que a vegades és necessari flexibilitzar el període
de formació, per tal de poder assimilar i madurar els tres itineraris
formatius de cada jove. Aquesta és una de les dificultats amb què ens
trobem en alguns casos, perquè el PQPI és un programa que s�ha
elaborat des del Departament d�Educació de la Generalitat per
executar-lo al llarg d�un curs escolar. Considerem, doncs, que seria
convenient flexibilitzar aquesta etapa i així garantir millor l�assoliment
dels objectius educatius.

Hem comprovat també que el jove necessita dedicació personal,
proximitat, confiança; que necessita ser escoltat, sentir-se estimat i
descobrir que importa als altres... I només així, a poc a poc, començarà
a caminar i a gaudir dels diferents aprenentatges que se li ofereixen.

I per a tot això, és bàsic un equip d�educadors i professorat
socialitzador, que treballi relacions, corresponsabilitat i un clima positiu
de bona entesa, que sens dubte ajudaran al creixement de l�alumnat.
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Aprendre durant tota la vida. Aules de gent
gran per al temps lliure

Ens ha semblat molt interessant parlar dels programes de formació
adreçats a persones que dediquen part del seu temps lliure a formar-
se. Ho farem a partir de la nostra experiència de tretze anys a les
Aules del Temps Lliure, organitzades des de l�Institut de Ciències de
l�Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i
que formen part de l�Agrupació d�Aules de Formació Permanent per
a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA).

L�any 1996, per iniciativa de l�ICE de la UAB amb estreta
col·laboració amb l�Ajuntament de Barcelona1 i en conveni amb
l�Associació2 Aules d�Extensió Universitària per al Temps Lliure, es
van iniciar les activitats de formació.

En la Declaració de les Nacions Unides, amb motiu de l�Any In-
ternacional de la Gent Gran el 1999, s�hi preveu l�accés d�aquestes

Montserrat
Casas Vilalta
i Carme Tomàs
Martorell
Coordinadores
acadèmiques

1 La directora de l�ICE era Pilar Benejam, la coordinadora del programa era
Montserrat Casas, la presidenta de l�Associació Aules per al Temps Lliure era Mont-
serrat Soler i el regidor del Districte d�Horta-Guinardó era Albert Batlle.
2 L�Associació Aules d�Extensió Universitària per al Temps Lliure, registre general
10304, amb data 16.05.1996.

Les aules universitàries són un exemple de formació al llarg de
la vida, amb un gran èxit d�assistència i permanència. Com diuen
les autores: «Cal destacar, també, la funció social d�aquestes
activitats, ja que es crea la necessitat de trobar-se i relacionar-se,
d�estar integrat amb els altres i amb l�entorn, de pertinença al
grup i, en definitiva, d�agermanament. I tenen el valor afegit d�aju-
dar a la millora de la qualitat de vida i adonar-se que l�edat no
és un motiu per tancar-se a casa i no viure.»
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persones a programes educatius i de formació que fomentin la
independència, la participació i l�autorealització per aconseguir una
societat per a totes les edats. Es va veure clar que la Universitat havia
de tenir un paper important en la concreció d�aquest principi.

Estàvem i estem convençudes que aquesta iniciativa va contribuir a
omplir un espai d�actuació, ben important, tant per la població a qui
s�adreça, com pel que va suposar de difusió i d�extensió dels sabers
universitaris.

Les activitats per a la formació i promoció de les persones grans són
una forma de millorar les relacions intergeneracionals, defensar la
dignitat d�aquestes persones pel camí de la cultura i despertar l�interès
per participar en accions que potenciïn i millorin les seves capacitats,
l�aproximació afectiva a l�ús de les noves tecnologies i el coneixement
de les noves xarxes de comunicació, procurant que la vida no les
descrimini ni elles mateixes tampoc no ho facin. En definitiva, ajudar-
les a mirar el futur amb interès i implicació.

Cal destacar, també, la funció social d�aquestes activitats, ja que es
crea la necessitat de trobar-se i relacionar-se, d�estar integrat amb els
altres i amb l�entorn, de pertinença al grup i, en definitiva,
d�agermanament. I tenen el valor afegit d�ajudar a la millora de la
qualitat de vida i adonar-se que l�edat no és un motiu per tancar-se a
casa i no viure.

El primer curs es realitzà d�abril a juny de 1996; el curs 1996-1997,
s�amplià el nombre de cursos a vuit, i el 1997-1998 se�n van programar
dotze. Els cursos s�organitzen en horari de matí i darrerament també
de tarda, de manera que cada grup d�alumnes té activitat formativa dos
dies a la setmana (dos matins o dues tardes).

Pel que fa al nombre d�alumnes, cal dir que la demanda de formació
ha augmentat progressivament i sense interrupció, de manera que d�un
sol grup de 25 alumnes l�any 1996, s�ha passat a set grups amb un total
de 654 alumnes el curs 2008-2009. La llista de preinscrits de nou per
al curs 2009-2010 supera amb 250 persones, a hores d�ara, les
possibilitats de matriculació. En el quadre adjunt es pot veure l�evolució
dels alumnes.
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Curs Grups Alumnes

1995-1996 1 25
2003-2004 2 171
2004-2005 3 240
2005-2006 4 370
2006-2007 6 520
2007-2008 7 620
2008-2009 7 654

La programació dels cursos

Des del començament, es va creure convenient organitzar cursos
d�una durada de quinze hores distribuïdes en sessions d�hora i mitja.
Alguns cursos són més curts, segons la temàtica i la distribució del
calendari trimestral. Les temàtiques tractades són molt diverses:
història, art, literatura, qualitat de vida, ecologia, biologia, teatre, música,
geografia, matemàtiques, amb un total de 1.260 hores de formació,
totes a càrrec de professorat de la universitat.

Cada grup d�alumnes té així l�oportunitat de reflexionar i aprofundir
en uns vuit temes per curs, la qual cosa comporta poder dotar-se cada
any de diverses mirades de la cultura humana, que es van succeint i
alternant any rere any.

Les accions formatives es realitzen a les aules de la Casa de
Convalescència de Sant Pau (ICE de la UAB) de Barcelona i, en
moltes, es fa ús de recursos que proporciona la mateixa ciutat, per
exemple les visites a exposicions, museus, institucions, etc., i també es
programa una sortida anual de tres dies. La sortida del curs 2008-2009
serà a terres tarragonines i amb el tema AIGUA i ENERGIA.

Els cursos són avaluats pels mateixos alumnes cada curs mitjançant
unes enquestes que valoren diversos aspectes de cada un d�ells
(contingut, metodologia, participació...). Cada any la valoració se situa
entre el bé i el molt bé. En l�apartat d�Observacions, comentaris i
suggeriments, cal ressaltar sempre les moltes opinions expressades,
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amb valoracions crítiques, agraïments, propostes de temes, de
professorat i fins i tot de reglament de funcionament.

També la valoració de part del professorat és molt positiva, per
l�interès que demostren els alumnes, l�alt percentatge d�assistència
(sempre superior al 85 %) i la bona relació entre professors i alumnes.

Per tal d�il·lustrar els continguts treballats en aquestes aules,
adjuntem la llista de temes del darrer curs 2008-2009:

- CATALUNYA 1923-1939
- CENT ANYS DE TEATRE (1840-1940)
- TRADICIÓ I MODERNITAT. LA VIDA I LA RADIOACTIVITAT
- LA GLOBALITZACIÓ. EVOLUCIÓ DE LA HUMANITAT I EVOLUCIÓ

DE LES RELIGIONS
- L�ART DEL SEGLE XX A PARTIR DE LES PRIMERES AVANT-

GUARDES
- IMMUNITAT, INFECCIÓ. RADICALS LLIURES
- TEATRE I MODERNITAT EN EL TOMBANT DEL SEGLE XIX AL XX
- EL MÓN ARABOMUSULMÀ CONTEMPORANI
- LES MATEMÀTIQUES I LA SEVA HISTÒRIA
- LA MITOLOGIA CLÀSSICA
- FORMES DE VIDA
- «HI HA MATEMÀTIQUES A TOT ARREU»
- INTRODUCCIÓ AL PENSAMENT FILOSÒFIC
- CINEMA I HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
- LA CATALUNYA MEDIEVAL: IMATGES I PARAULES
- LA MÚSICA EUROPEA AL LLARG DE LA SEGONA MEITAT DEL

SEGLE XIX: ENTRE EL ROMANTICISME I EL REALISME
- L�ENERGIA I L�AIGUA: DE LA POR A LA MANCANÇA A L�ES-

PERANÇA DE L�ÚS RESPONSABLE I RACIONAL
- TRES NOVEL·LES CENTENÀRIES
- CINEMA I HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
- LA UNIÓ EUROPEA: ÈXIT ECONÒMIC I DIFICULTATS POLÍTI-

QUES
- NEUROBIOLOGIA I PROCESSOS DE CONEIXEMENT HUMÀ
- BIODIVERSITAT I EVOLUCIÓ
- EL CONTE COM A GÈNERE LITERARI (TEXTOS DE RODOREDA,

CALDERS, ESPRIU, SARSANEDAS, MONCADA, MONZÓ, CABRÉ)
- DE LA PREHISTÒRIA A L�EDAT MITJANA A CATALUNYA
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Tipologia de l�alumnat

Correspon a homes i dones grans; la majoria tenen edats compreses
entre 56 i 75 anys, encara que també n�hi ha de més joves i de més
grans, amb interessos culturals diversos. N�hi ha que tenen estudis
universitaris, tot i que no és gaire freqüent.

Els alumnes estan organitzats en una associació, la qual funciona a
través d�una junta formada per un president/a, un vicepresident/a,
tresorer/a i un secretari/ària i diversos vocals, mínim un per cadascuna
de les aules.

Voldríem concloure aquest article amb unes reflexions sobre la idea
d�oci-lleure-temps lliure de Carles Llach, alumne del grup F de les
Aules de Sant Pau. A partir d�una lectura de Josep Pla:

Què hem d�entendre per oci?

Segons el Diccionari de la Llegua Catalana, l�oci pot tenir dos
continguts. El primer seria equivalent al «fet d�estar sense fer res» . El
segon contingut seria el de «lleure», és a dir «el temps lliure del qual
hom disposa, fora de les ocupacions regulars, per distreure�s de les
obligacions quotidianes».

Podem acceptar la segona de les dues definicions i entroncar,
d�aquesta manera, amb el que diu Pla. Possiblement alguns tenim la
sort de poder disposar d�un cert temps, al marge de les ocupacions
habituals, i aquesta disponibilitat ens permet utilitzar-lo per distreure�ns
de les esmentades obligacions quotidianes.

I com es pot utilitzar l�oci? Josep Pla apunta, i en poques paraules
descriu, algunes de les moltes possibilitats que ofereix el temps d�oci
(el temps lliure de què disposem). La lectura; la conversa amb perso-
nes cultivades; la contemplació del paisatge �tot passejant�; la lentitud;
la visió dels arbres, núvols, muntanyes..., són algunes de les moltes
possibilitats que ofereix el temps d�oci. Les coses del món són d�una
gran bellesa, diu. I la vida dura un moment, també diu.

Però crec que l�oci, en el sentit esmentat, també pot fer augmentar
la cultura de cadascú de nosaltres. I en aquest aspecte cal destacar que
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alguns emprem una part dels nostres moments d�oci per recordar
coneixements ja oblidats; adquirir-ne de nous... i mentrestant, potser
sense saber-ho, pensem �com el neurocientífic Richard J. Haier� que
«el que és important no és el que saps sinó el que pots aprendre».

I molts de nosaltres volem utilitzar el temps d�oci per aprendre
moltes coses. En sabem molt poques i la vida és molt curta, dura un
moment. I la UAB ens dóna l�oportunitat de començar, recomençar,
recordar, saber, conèixer... És un plaer veure l�interès amb què, en
temps d�oci, se segueixen les xerrades dels professors i veure com
valorem, constantment, com a molt important el que encara podem
aprendre i com, també, valorem, els mitjans de què disposem per assolir
els coneixements.

Tots ja hem fet un camí llarg ple d�aventures i de coneixença. Però,
tots desitgem que el camí a fer sigui encara més llarg. També desitgem
poder arribar a ports ignorats i a ciutats que ens donaran la possibilitat
d�aprendre dels que saben (Kavafis). És fantàstic poder dedicar part
del nostre oci a aprendre dels savis.

Poc o molt del nostre temps el podem dedicar a l�oci; tenim ganes
d�aprendre; som conscients que és important i gratificant arribar a
aprendre coses noves i recordar-ne de velles; disposem de mitjans,
abans impensables, i disposem dels savis... Siguem ociosos!!!!
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Moltes altres experiències de formació per a les persones
grans

L�any 1972, el professor Pierre Vellas va posar en marxa a Tolosa
de Llenguadoc un nou model de formació permanent de rang univer-
sitari per a la gent de la troisième âge.

El projecte va tenir ressò a Catalunya i es van iniciar alguns projectes
en aquesta línia, més o menys reeixits, que van aconseguir el suport del
Dr. Badia i Margarit, rector de la Universitat de Barcelona.

Les primeres aules s�agruparen a AFOPA (Agrupació d�Aules de
Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya). Des de 1980
s�ha anat estenent la seva acció i podem donar una xifra de 45 aules,
les que avui estan agrupades i es van estenent contínuament, i moltes
d�elles en conveni amb les diverses universitats catalanes. La xifra
d�alumnes supera els 15.000 i continua creixent sense parar.

Moltes aules estan vinculades a AIUTA (Associació Internacional
d�Aules Universitàries de la Tercera Edat) a través d�AFOPA.

El model d�activitats i d�organització és molt divers en les nombroses
aules actuals. La majoria fan cicles de conferències. Algunes
diversifiquen les seves activitats en seminaris, sortides, concerts, etc.,
segons les seves prioritats i possibilitats, però totes funcionen mogudes
per algunes persones que desinteressadament dediquen el seu temps,
el seu saber i saber fer a impulsar unes iniciatives sempre valuoses per
a un ampli col·lectiu.

La nostra ja extensa tasca de docència i coordinació a les Aules de
l�ICE de la UAB ens ha confirmat que val la pena implicar-s�hi, és molt
gratificant. Ens reafirmen cada dia en un pensament expressat per
Paulo Freire: «Els criteris d�avaluació de l�edat, de la joventut o de la
vellesa no poden basar-se en el calendari. Ningú no és vell només
perquè va néixer fa molt de temps, o jove perquè va néixer fa poc. Som
vells o joves en funció de com entenem el món que ens envolta i de la
disposició amb la qual ens dediquem curiosos al saber, que és una
conquesta que mai no cansa i un descobriment que mai no ens deixa
passius o insatisfets.»

Per molts anys!

07_336mo7.pmd 04/06/2009, 11:4552



53

Les mares enllaç i el procés d�acollida
d�alumnat nouvingut

El present article pretén ser una pinzellada sobre el projecte de «les
mares enllaç» que vam engegar un grup de mares del col·legi Escorial
de Vic. La nostra voluntat és millorar la comunicació entre l�escola i
les famílies nouvingudes per tal d�assegurar l�adequada escolarització
dels alumnes immigrants i la seva plena participació en igualtat
d�oportunitats en totes les activitats de l�escola.

La nostra és una escola concertada que compta amb un miler
d�alumnes, dels quals un 20 % són nouvinguts i, d�aquests, la gran
majoria provenen del Marroc.

Fa cinc anys, en aquest context un grup de mares autòctones de
l�escola de l�etapa d�Educació Infantil van detectar un buit de
comunicació entre les mares nouvingudes, l�escola i les mares
autòctones, a causa sobretot del desconeixement de la llengua. Aquest
buit provocava situacions de marginació involuntària pel fet de no rebre
informacions que permetessin als nens i nenes seguir el dia a dia de la
classe: per exemple, no portaven un botó que feia falta per a uns
treballs manuals, no marcaven la roba amb noms i betes o no
s�assabentaven d�una sortida.

Glòria Tubau
Maria Sala
Ouafae Dabbou

Per millorar la comunicació entre l�escola i les famílies nou-
vingudes, i assegurar l�adequada escolarització dels alumnes im-
migrants, sobretot magrebins, un grup de mares autòctones van
tirar endavant el projecte «mares enllaç» que s�explica en aquest
article.
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A partir d�aquí les mares es van decidir a idear un petit triangle de
comunicació a cada classe entre la mestra i una mare autòctona i una
mare magribina que parlés un mínim el català o castellà (les mares
enllaç). D�aquesta manera, la mare enllaç autòctona es responsabilitza
de comunicar totes les noves informacions del dia a dia a l�aula a la
mare enllaç magribina, la qual les transmet a la resta de mares de la
classe de la seva comunitat. En el cas de mares que han vingut d�altres
indrets, s�intenta la comunicació de qualsevol manera possible (castellà,
anglès...). S�hauria de tenir present que la nostra escola està situada
al bell mig d�un barri de la ciutat i, en no disposar de transport escolar,
es produeix la trobada espontània de totes les mares a les entrades i
sortides en algun moment del dia, la qual cosa facilita la comunicació.

Actualment, la nostra àrea d�acció va de P3 a 3r de Primària, perquè
els fills grans de les mares que van engegar el projecte ara cursen 3r
i a l�inici de cada nou curs s�inclouen noves mares enllaç de P3, de
manera que el projecte va creixent amb els fills. Cal destacar també
la col·laboració d�altres mares de l�escola que, tot i no tenir assignada
cap classe en concret, pel seu perfil personal i/o professional participen
molt activament en el projecte: mares advocades que puntualment han
assessorat alguna mare nouvinguda, mares que treballen a
l�administració i informen dels ajuts socials existents, mares mediado-
res, mares àvies o mares mestres, entre d�altres.

La principal tasca de les mares enllaç és assegurar allò que
anomenem «l�estadi del botó», és a dir, que si cal portar un botó a
classe tots els infants ho sàpiguen i puguin així participar plenament del
que es proposi a l�aula. Tot i així, les conseqüències d�aquest triangle
de comunicació tan senzill han estat molt importants: d�una banda, ha
aparegut un nou canal espontani de comunicació entre mares i mestres
que ha incrementat la confiança i la seguretat de les mares nouvingudes
i, d�altra banda, el vincle creat entre les mares ha conduït a
l�apropament i a combatre pors, fins a convertir-se en un espontani i
real treball a favor de la convivència.

A poc a poc, el projecte ha permès detectar altres mancances, les
quals es van començar a treballar juntament amb l�escola :

a) Classes de reforç escolar portades a terme per voluntaris per a
aquells alumnes que ho requereixen i no compten amb els mitjans
econòmics per fer-hi front.
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b) Classes de català i alfabetització a les mares nouvingudes, en les
quals també participen mares autòctones i voluntàries per donar un
suport més individualitzat.

c) Reunions informatives de l�escola i amb la col·laboració de la
mediadora: al començament de curs, al final del segon trimestre,
entre abril i maig, i un berenar de comiat del curs. En aquestes
reunions es parla en català traduït a l�àrab i l�amazic.

d) Reunions de cada curs amb la mestra, les mares i la mediadora per
tal d�explicar els deures que l�infant porta a casa i pensar de quina
manera les mares poden ajudar a fer que els seus fills els facin (cal
tenir present que moltes mares són analfabetes). En el cas de
lectures obligatòries, una mare enllaç catalana en fa un resum i la
mediadora explica la història a les mares per tal que puguin
comprovar si el seu fill està seguint correctament la lectura.

Hem de destacar l�ajuda indispensable en el nostre projecte i en
totes les escoles de Vic de la figura de la mediadora, per tal de traduir-
nos no tan sols l�idioma, sinó les claus culturals. La seva presència
afegeix un plus de confiança en les mares.
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Respecte al finançament, els únics diners amb els quals comptem
són els rebuts des del Pla d�Entorn en concepte de tallers per a famílies
i que es destinen a cobrir la despesa de la mestra de català.

Finalment, i com a conclusió, les mares enllaç volem deixar palesa
la satisfacció que ens aporta el nostre projecte per diverses raons. En
primer lloc, pel fet de ser un projecte pensat i desenvolupat per dones
i perquè totes hi participem en la mesura que podem. Com a conclusió
adjuntem el testimoni d�una mare enllaç i educadora social: «Per la
meva experiència laboral en el món dels serveis socials, crec fer-
mament que «les mares enllaç» és realment un projecte de treball
comunitari que, amb molta senzillesa i simplicitat, transforma la realitat
a favor de la convivència». Sovint, la mateixa administració engega
projectes que neixen i moren un cop acaba la seva dotació pres-
supostària: es tracta de projectes ideats des d�un despatx i sense la
participació ni implicació dels interessats, i sense partir de les
necessitats expressades per ells mateixos.

El vincle de relació que neix entre les mares nouvingudes i les mares
autòctones, fruit del famós «botó» i del senzill triangle de comunicació
d�on parteix tot (el fet de saludar-les cada dia, d�interessar-nos per si
el seu fill està millor de la grip, com faríem amb qualsevol altra mare
etc.), fa que ens vegin més properes a elles, que la imatge que tenen
de la societat d�acollida que nosaltres representem sigui més amable i
que, així, es vagin trencant pors i recels i se sentin acceptades i valo-
rades.

I encara podríem anar més enllà: d�unes mares que se senten
acceptades i valorades, i amb una imatge positiva del seu entorn cap
a elles, més fàcilment podran créixer uns fills que se sentin acceptats
i valorats, i amb possibilitats d�èxit escolar i social més àmplies.
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El Programa TREVA de relaxació a l�escola

Luis López González 1. Què és el Programa TREVA?

El Programa TREVA (Tècniques de
Relaxació Vivencial a l�Aula) és una
proposta didàctica concebuda per dotar els
mestres i professors de nous recursos
psicopedagògics basats en la relaxació per
millorar llurs tasques docents. La finalitat
és pal·liar la manca d�atenció i concentració
dels alumnes i l�excés d�agitació a les aules.

Amb la finalitat de pal·liar la manca
d�atenció i concentració dels alumnes i
l�excés d�agitació a les aules, l�autor de
l�article proposa tècniques de relaxació
per millorar el rendiment escolar i les
tasques docents.

1. Alumnes d�ESO durant un exercici de relaxació
abans de començar una classe.
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1.1 Objectius del Programa

El primer objectiu és millorar el ren-
diment escolar desenvolupant les inten-
cions educatives següents:

� Millorar l�atenció i la concentració.
� Valorar l�atenció i el silenci com a

requisits per a l�aprenentatge.
� Millorar el clima d�aula i de centre.
� Integrar l�experiència de l�alumne en

l�aprenentatge.
� Fer servir els canals sensorials en

l�aprenentatge.

El segon gran objectiu és educar per a
la salut, per tal de:

� Disminuir l�estrès escolar de professors
i alumnes.

� Desenvolupar mecanismes de vida salu-
dable mitjançant l�atenció al cos.

En tercer terme es persegueix de-
senvolupar la Intel·ligència emocional:

� Millorar la convivència i educar per la
pau.

� Facilitar l�educació emocional.
� Aprendre a escoltar i reconèixer les

pròpies emocions per autocontrolar-se.
� Aprofundir en l�autoconeixement i la

relació amb un mateix.

1.2 Fonaments del Programa
TREVA

Aquesta proposta de treball és el resultat
d�un estudi exhaustiu dels diferents mè-
todes de relaxació i concentració aplicats

en l�àmbit educatiu d�arreu del món, els
quals arriben a l�aula per quatre vies:

El Programa TREVA es caracteritza
pels trets següents:

a) Té en compte els marcs teòrics peda-
gògic, psicològic i psicopedagògic ac-
tuals.

b) Pel que fa al marc pedagògic, s�em-
marca en l�Informe Delors d�Educa-
ció per al segle XXI, té en compte la
legislació educativa vigent i els Pro-
grames d�Innovació educativa. Quant
al marc psicològic, té present el neu-
roaprenentatge i la psicologia expe-
riencial. En l�àmbit psicopedagògic se
situa a l�aixopluc de l�Educació emocio-
nal i les Intel·ligències múltiples.

c) Es tracta d�un model basat en la
vivència de l�alumne.

d) A diferència d�altres intervencions de
relaxació escolar, és un mètode pensat
per ser aplicat en l�escenari de l�aula.

e) Es presenta de manera oberta a
innovacions constants i proposa
activitats per poder ser realitzades en
qualsevol classe o tutoria.

2
Art: música

i dansa

3
Neurociència i
psicopedagogia

4
Ioga i

meditació

RELAXACIÓ
ESCOLAR

1
Educació física i
psicomotricitat
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1. Autoobservació

2. Respiració

3. Visualització

4. Silenci mental

5. Veu-parla

6. Relaxació
7. Sentits

8. Postures

9. Energia corporal

10. Moviment
11. Enfocament emocional

12. Centramento

1.3 Continguts del Programa

TREVA consta de dotze unitats, en cada
una de les quals es treballa una tècnica de
relaxació diferent (figura 2).

Les activitats del Programa TREVA
tenen diversos nivells: introducció, fo-
namentals, d�aprofundiment, d�expressió i
de reflexió. A continuació s�exposen diver-
sos exercicis de cada tècnica, a tall
d�exemple.

1. L�autoobservació és la capacitat de
prendre consciència dels nostres
pensaments, sentiments i sensacions. Un
exercici bàsic és l�escàner. Es tracta de
preparar un full amb silueta del cos humà
i colors. Un cop asseguts amb postura
adequada (foto), repassarem l�estat de
cada part del cos de peus a cap com si
l�atenció fos un escàner. Reflectirem en
el dibuix aquelles sensacions negatives
(dolor, tensió, estretor, fred) i després les
positives (escalfor, pau...). Després ens
preguntarem: com està el nostre cap/
cervell? (enganxós, serè, pla, tens, etc.)
i ho dibuixarem. Finalment ens de-

manem: com està el nostre cor? I fem
el mateix (alegre, trist, dubtós, etc.).

2. La respiració és alhora una funció
orgànica i una habilitat de relaxació. Hi
ha dos tipus de respiració que mereixen
ser treballades: la respiració profunda i la
respiració conscient. En la profunda es
tracta d�exagerar la durada de cada fase
respiratòria assabentant-nos que l�aire
arriba al ventre, ronyons, tòrax i espatlles
(no més de sis cops). Pel que fa a la
respiració conscient, proposem l�exercici
bàsic fred/calent que consisteix a sentir
la frescor de l�aire al nas quan inspirem
i la seva escalfor en expirar. Es tracta de
comptar els cicles respiratoris durant 3 o
4 minuts.

3. Per visualització s�entén la capacitat de
representar-nos mentalment qualsevol
objecte o situació real o fictícia a voluntat
nostra. És molt útil en l�aprenentatge de
llengües, geometria i plàstica, a més de ser
molt potent com a recurs de rela-xació.
Per exemple, podem imaginar-nos que
som en un paisatge ideal amb tots els
detalls sensorials possibles.

4. El silenci mental esdevé quan la ment
es pacifica i no té cap representació. Tot
i que costa «parar el cap», es pot
aconseguir a estones amb exercicis com
el següent. Li diem la Pantalla dels
nombres i consisteix a tancar els ulls i
imaginar-se que el nostre cap és una
pantalla (blanca o negra) on es van pro-
jectant els números de l�1 al 7. Si arribem
al 7 o ens despistem, tornem a començar.

5. La veu i la parla són un gran mitjà de
concentració i relaxació. A base de re-
petir-nos «estic tranquil i en pau»,
s�arribarà a una sensació de serenor en
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tot el cos. També podem inventar un
«mantra» en la nostra llengua que
contingui sons nasals. El podem cantar
tots junts (5-10 cops). Per exemple: «em
sento com un arbre».

6. El titella és un exercici de relaxació
muscular molt fàcil. Es tracta d�imaginar
que pengem del sostre de molts fils i que
els anem tallant un per un, tot sentint
cada cop més l�atracció de la gravetat.
Ens anem deixant caure uns centímetres.

7. La consciència sensorial ens permet
relaxar-nos de maneres diverses. Cada
sentit és un camí que cal estimular.
Sentir música suau (oïda), olorar una flor
a poc a poc (olfacte), tastar quelcom
dolç amb plena consciència (gust); fer-
nos un petit automassatge (tacte) o
visualitzar el mar (vista).

8. L�observació de la nostra postura sense
fer gaire esforç desenvolupa la
concentració i qualsevol habilitat cog-
nitiva. Una petita mostra en seria man-
tenir un llapis al cap mentre rebem classe
normal o escrivim, tot intentant que no
caigui.

9. L�energia corporal és encara molt
desconeguda. Hi ha, però, investigacions
que en confirmen l�existència. L�exercici
anomenat la bombeta de llum ens pot
ajudar a revifar-nos en certs moments
del dia. Imaginem que som una bombeta
i que ens va penetrant pel cap un corrent
d�energia lluminosa blanca, temprada i
agradable, i es va escampant per tot el
cos. Es pot jugar amb altres colors.

10.Amb el moviment conscient acon-
seguim pensar, sentir i fer la mateixa
cosa. Per això tocar un instrument és
tan enriquidor i terapèutic. Als alumnes

els agrada fer l�astronauta: drets dar-
rere la cadira, han d�anar a seure i
preparar els estris de classe amb
moviments tan lents com sigui possible,
com si flotéssim en l�espai.

11.Hi ha molt poques estones en què els
alumnes s�aturin a fer un enfocament
emocional. Podem convidar-los a
tancar els ulls i enfocar l�atenció al seu
tronc durant una estona. Després es
tracta de dibuixar què senten, com si es
tractés d�un mapa emocional.

12.Per centrament entenem l�alineació
entre cap, cos i cor. Es tracta de relaxar
primer el cos, en segon lloc silenciar la
ment i finalment observar el nostre cor.
Cada dimensió és un color del semàfor.

2. Aplicació del Programa TREVA
en un IES de Secundària

El curs 2002-2003 es va fer una
experiència pilot del Programa TREVA a
l�IES Mediterrània de Castelldefels. Hi van
participar nou professors de diverses àrees
(Llengües estrangeres, Socials, Llengua
catalana, Llengua castellana, Ciències
Experimentals, Música, Educació física i
Psicopedagogia), a més de l�investigador
principal i amb la direcció de Rafel
Bisquerra de la Universitat de Barcelona.
Va consistir en quatre etapes: diagnòstic,
formació del professorat, intervenció a
l�aula i avaluació.

2.1 Diagnòstic

Es van mesurar els nivells de con-
vivència, educació emocional, relaxació es-
colar, estrès escolar, clima d�aula i ren-
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diment acadèmic amb diversitat d�instru-
ments fiables i degudament validats.

2.2 Formació

Es van realitzar 20 hores de classes de
relaxació per a professors per part de l�ex-
pert. Aprenien una tècnica diferent cada
dia. S�omplien diverses fitxes de control
referents a l�aprenentatge i possible apli-
cabilitat posterior a l�aula. També se�ls va
demanar de practicar-ho a casa. Més tard
es van dedicar 20 hores a sessions
productives.

2.3 Intervenció a l�aula

Després de demanar el consentiment
familiar, es va valorar el compromís dels
alumnes. Els professors van fer un primer
cicle d�intervencions en llurs respectives
classes practicant una tècnica TREVA per
setmana. En un segon cicle, van dissenyar
els exercicis, tot barrejant les tècniques se-
gons llurs experiències. Es reunien setma-
nalment per avaluar l�aplicació realitzada i
planificar la de la setmana següent. Se�ls va
donar les orientacions següents:

1. Cal adoptar una postura còmoda (fotos 2
i 3) amb les plantes dels peus a terra,
l�esquena recta sense rigidesa i els
ronyons tocant el respatller de la cadira.
Les mans obertes damunt les cuixes o la
taula. Ulls tancats sense estrènyer-los i
la boca mig oberta. La llengua molt
relaxada.

2. Explicar als alumnes la importància
de fer aquests exercicis.

3. No tenir pressa pels resultats i confiar en
el procés de cada alumne.

4. Donar especial importància a l�entrada
i la sortida de l�exercici. Cal fer-ho

   sempre de la mateixa manera.

5. Donar-los temps per tancar els ulls.
Ajudar-los a acceptar noves sensacions.

6. Tenir clar i ben pautat l�exercici a realitzar:
temps, estructura i  material.

7. Dedicar uns minuts finals a la reflexió i
expressió d�allò que han viscut.Escriure-ho.

2.

3.
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8. Adoptar una actitud sempre invitadora,
mai imposar ni obligar. Si no surt bé, cal
acceptar-ho, fins i tot si riuen al principi.
La relaxació els anirà guanyant.

9. To de veu suau i suggestiu.

10.Confiar en la pròpia creativitat.

2.4 Avaluació del Programa

Se�n va avaluar el context, l�imput, el
procés i el producte mitjançant obser-
vacions, fitxes de control, tests, escales i
qüestionaris. A continuació en concretem
els principals resultats.

3. Resultats i principals conclusions

3.1 Resultats

� El 85 % dels alumnes va signar el com-
promís de participar en el Programa. La
resta va acceptar dibuixar en silenci.

� La relaxació va millorar els factors
fisiològics (respiració i pols cardíac), els
factors psicològics (benestar i estrès) i el
clima d�aula (silenci, disposició envers
les tasques, atenció i concentració).

� Els alumnes amb més facilitat per
relaxar-se mostraven millor rendiment
acadèmic.

� Hi havia relació entre el nivell de rela-
xació, d�estrès i d�educació emocional.

� L�Avaluació del Programa va ser
satisfactòria per part de professorat i
alumnes.

3.2 Conclusions

Amb la relaxació, millora l�efectivitat
de l�aprenentatge (atenció, concentració,
memòria, claredat mental i energia vital) i la
seva afectivitat (tranquil·litat, benestar,
responsabilitat i centrament).

� La relaxació necessita un mínim de
temps per ser eficaç (10�).

� La música és una eina de suport fona-
mental.

� A primera hora del matí és escaient
treballar amb moviment, energia i postu-
ra. Després del pati, amb autoobser-
vació, respiració, relaxació i silenci men-
tal, igual que a primera hora de la tarda.

� Cal relaxar-se amb els ulls tancats i
mantenir la postura. Els qui no ho volen
fer, poden dibuixar o sentir la música.

� És bàsic que siguin conscients en tot
moment de què fan, per poder «sortir-
ne» en qualsevol moment i que mai no
interrompin de sobte la relaxació. També
cal dir-los que demanin ajut al pro-
fessorat si es trobéssim malament.

� Confiar en el procés i tenir constància.
La feina donarà el seu fruit.
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Millora l�atenció
Desenvolupa la memòria
Afavoreix la postura d�estudi
Millora el clima d�aula
Afavoreix l�aprenentatge
Desenvolupa la connexió
  cerebral interhemisfèrica

Augmenta la competència emocional
Desenvolupa la Intel·ligència
  intrapersonal i interpersonal
Millora l�autoestima i
  l�autoconeixement
Ajuda a viure amb serenor
Afavoreix la resolució de conflictes
Estimula el creixement personal

A continuació es detallen els principals beneficis del Programa TREVA (quadre 1):

    SALUT                                 RENDIMENT ESCOLAR        EDUCACIÓ EMOCIONAL

Desactivació fisiològica
Disminueix freqüència cardíaca
Disminueix nombre
  de respiracions
Regula la pressió arterial
Disminueix el to muscular
Millora hàbits posturals
Unifica ment, cos i emoció
Produeix millors ones cerebrals

Bibliografia

LÓPEZ, L. Relajación en el aula. Recursos para la Educación Emocional. Madrid:
Editorial Wolters Kluwer, 2007.
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Poesia i joves:
una experiència interdisciplinària a tercer d�ESO

Montserrat Morte Jutglar
Professora de l�IES Esteve Terrades
Cornellà de Llobregat

És impossible traduir la poesia. És
que es pot traduir la música?

 VOLTAIRE

La meva experiència docent em permet
veure que, desgraciadament, els alumnes no
tenen cap interès per la poesia. Opinen que
és quelcom passat de moda, «cursi», que no
té cabuda dintre del seu món de sms, xats
i comunicacions audiovisuals.

Avui, ni tan sols els alumnes de Batxi-
llerat humanístic llegeixen llibres de poesia
voluntàriament. Però, tot i aquesta realitat,
no tot està perdut. A les seves agendes, hi
llegeixo tercets, quartets i, fins i tot, estrofes
més llargues. Se les han passades els uns
als altres sense adonar-se que es tractava
de textos poètics.

L�article presenta una unitat didàc-
tica per iniciar i engrescar els nois i
noies que fan tercer curs d�ESO en la
lectura de la poesia. Aquesta experièn-
cia  pretén crear un impacte sensorial en
els alumnes i fer més vivencial l�expe-
riència poètica.
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Iniciar-los en la lectura de textos
poètics

A tercer d�ESO, només s�hi parla de
gèneres literaris, algunes figures estilís-
tiques i una mica de mètrica. Fins a quart no
donen Història de la Literatura. La meva
proposta és destinar una hora setmanal a
treballar textos poètics, a tercer, de tal
manera que quan els comprenguin augmenti
la seva capacitat cognitiva i lectora, com
també la seva capacitat d�expressar-se
davant dels altres.

Metodologia

La metodologia busca, amb la seva
aplicació, contribuir a construir les capa-
citats cognitives i socials dels estudiants tot
desenvolupant-ne les competències bàsi-
ques. L�actuació de l�alumne és activa en
tot moment, perquè el professorat només, i
no és poc, exerceix de conductor del
procés.

La metodologia es fonamenta en quatre
puntals bàsics:

Les TAC

Per desenvolupar aquest projecte, s�ha
de treballar a l�aula d�informàtica o a l�aula
convencional equipada amb portàtils, ja que
tota la informació l�hauran de treure d�In-
ternet, utilitzant aquesta eina de manera
selectiva i habituant-se a un medi que els
permetrà en el futur dur a terme la seva
formació permanent.

El treball en grup

El treball es durà a terme a partir de
quatre grups heterogenis d�alumnes. Els
components dels grups aniran canviant en
cada unitat didàctica. Aquesta dinàmica
desenvolupa les seves capacitats socials i
atén la diversitat, tant per dalt com per baix.
El treball de cada grup, a requeriment del
professorat, ha de ser exposat als altres per
qualsevol del seus membres. Això fa que
ells mateixos ajudin els qui tindran dificultats
per fer un paper digne quan els representin.
A més, els alumnes aprenen a debatre idees
per arribar a una solució consensuada de
les qüestions que se�ls han proposat.

La interdisciplinarietat

Els alumnes comparen els textos amb les
pintures i les músiques coetànies, i en bus-
quen els trets comuns, d�aquesta manera
se�ls introdueix en la cosmovisió d�un mo-
ment històric.

La sincronia

Tot i que les unitats tenen un seguiment
cronològic, es busca relacionar el contingut
de cadascuna d�elles amb l�actualitat, amb
el seu entorn i, fins i tot, amb el jo íntim de
l�alumnat.

Les unitats didàctiques

Les unitats, un total de dotze, que van
des del Poema del Mío Cid a la poesia
contemporània, tenen una temporització de
dues a tres sessions d�una hora de durada,
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i començaran amb una introducció molt
breu per part del professor, amb suport
informàtic, on es presentaran els textos
poètics acompanyats de música i quadres
de l�època relacionats amb el seu ar-
gument. Tot això amb la finalitat de crear
un impacte sensorial en els alumnes i fer-
los més vívida l�experiència poètica.

A continuació, el professor distribuirà les
tasques que ha de fer cada grup; les unes
comunes, les altres específiques de cada
grup.

En acabar les tasques, cada grup farà
una exposició oral dels aspectes del treball
que els assenyali el professorat.

Finalment, es posaran en comú els
aspectes treballats per tots els grups i
s�arribarà al debat sempre que sigui
necessari.

Avaluació

Començant per una avaluació inicial
�per diagnosticar el punt de partida de cada
alumne�, el professorat comptarà amb una
fitxa de seguiment per a l�avaluació
formativa, per tal d�anar registrant-hi els
progressos de l�alumne i per elaborar, a
posteriori, els canvis necessaris perquè els
alumnes progressin adequadament.
S�avaluaran les activitats d�aprenentatge,
però no totes, sinó les que es considerin
més rellevants en cada unitat. Finalment,
en acabar cada unitat didàctica hi ha un
breu exercici individual per acabar de cons-
tatar els progressos i dificultats de cada
alumne.

Indicadors de la validesa de
l�experiència

En primer lloc, que els alumnes hi
participin amb ganes i gaudeixin d�allò que
fan.

En segon, els resultats de l�avaluació
formativa i sumativa. Més endavant, quan
aquests alumnes facin Història de la Litera-
tura i Història de la Música a quart d�ESO,
o Història de l�Art a segon de Batxillerat,
es veurà si aquesta experiència els ha servit
i són més capaços d�adquirir les com-
petències que el programa d�aquestes
assignatures estableix.

Exemple d�Unitat Didàctica

Com a exemple, presento la primera
Unitat Didàctica. L�experiència m�ha de-
mostrat que és adequat el seguiment
cronològic dels poemes, perquè la poesia
evoluciona des de la narració d�històries
fins a l�expressió dels sentiments i sen-
sacions, arribant després, de la mateixa
manera que la pintura i la música, a la
recerca de noves formes d�expressió. A
l�alumnat, li és més fàcil entrar en contacte
amb el món poètic si segueix aquesta
mateixa evolució. Sobretot, és indispensa-
ble per tractar amb ells el passat i establir
ponts amb l�actualitat.
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Unitat 1. Poema del Mío Cid

Presentació

Música

Rondó. Manuscrit de Metz s. XII. S�escull per l�estructura monòtona i repetitiva,
semblant �salvant les diferències� a la d�un rap. Molt adequada per narrar una
història amb una versificació com la del poema.

Imatges

Pintures romàniques: representen escenes medievals,
cavaller, rei envoltat de personatges de la cort... S�han
escollit perquè observin la rigidesa de la pintura
(monotonia de la forma), però també la vivacitat dels
colors (riquesa expressiva del contingut). Cadascuna es
pot relacionar amb una de les parts del poema.

Introducció del professor

«Este poema es un cantar de
gesta de autor anónimo. Data
de principios del siglo XIII y se
basa en la vida de un perso-
naje real: Rodrigo Díaz de Vi-
var. Muchas de las hazañas y
anécdotas que se cuentan en
él son inventadas, pero muchos
de los hechos, personajes y
lugares son reales. El texto es-
tá dividido en tres partes: Can-
tar del destierro, Cantar de las
bodas y Cantar de la afrenta de
Corpes.»

El professor repartirà les tasques als grups, després
d�haver engegat la presentació informàtica.
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Activitats Grup

Cantar del destierro 1
Cantar de bodas 2
Cantar de la afrenta de Corpes (1a part: «la afrenta» pròpiament). 3
Cantar de la afrenta de Corpes (2a part, desenllaç). 4
Busqueu la versió actualitzada i l�original. Tots
Compareu el mateix fragment en ambdues versions i identifiqueu
quatre característiques del castellà de l�època medieval.
Per què aquest poema pertany al gènere èpic i no al líric? Tots
Quin connector s�utilitza constantment per unir enunciats? Tots
Feu un breu resum de l�argument. Tots
Feu una llista amb 5 paraules del poema, el significat de les quals no
conegueu bé; escriviu un sinònim o una breu explicació de les paraules;
completeu-la amb una oració de la qual formin part. Tots
Expliqueu si la música us sembla adequada o no per acompanyar el
poema i les pintures; argumenteu-ho. Tots
En el poema, què trobeu semblant a la música? Tots
Veieu relació entre la forma de narrar el poema i el «rap» actual?
Memoritzeu un fragment per tal de recitar-lo. A l�hora de fer-ho,
heu de buscar recursos per captar l�atenció del públic.
Podeu convertir-lo en un «rap», si us sembla adequat.
L�hemistiqui és una pausa que divideix el vers en dues meitats. Tots
De quantes síl·labes consta cada meitat?
Com rimen els versos?
Busqueu quina relació pot haver-hi entre la paraula «miniatura» i
la paraula «minucioso». Tots
Fitxa d�anàlisi de la imatge. (Cada grup té una imatge diferent.) Tots
Personatges representats:
� Quins atributs tenen els personatges?
� Què estan fent?
� Feu una descripció de l�entorn dels personatges. És comparable
  a la descripció de l�entorn del poema?
� Quins elements propis de l�època caracteritzen la imatge?
� Busqueu en el text del poema una frase de detallisme descriptiu
  i feu-ne una que pugui ser aplicada a la imatge.
� Podem dir que la pintura té dinamisme? I el poema?
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� Quina relació podeu establir entre el poema i les gestes del Cid?
  Concretament, quin episodi podria il·lustrar la imatge? Tots

Explicació oral de les conclusions després de fer el treball.
El professor escollirà quants i quins alumnes faran «finalment»
l�exposició, de manera que tots treballin adequadament. Tots

Avaluació

Text:
La cabeza atrás volvía y quedábase mirándolos.
Y vio las puertas abiertas, y cerrojos quebrantados
y vacías las alcándaras sin las pieles, sin los mantos,
sin sus pájaros halcones, sin los azores mudados.
Suspiró entonces el Cid, que eran grandes sus cuidados.

Qüestions:
�  ¿A qué cantar del Poema del Mío Cid, crees que pertenece este fragmento?
�  Argumenta el porqué.
�  Señala el hemistiquio en los dos primeros versos.
�  ¿Qué léxico del fragmento te sitúa en la Edad Media?
�  Indica cuatro características propias de los cantares de gesta.

Referències

BAUTISTA GARCÍA VERA, A. Las nuevas tecnologías en la capacitación docente.
Madrid: Visor, 1994

JOHNSON, D. El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós, 1999
FERNÁNDEZ PÉREZ, M. La profesionalidad del docente. Madrid: Escuela Española,

1994
DOLEZEL, Lubomir. Historia breve de la poética. Madrid: Síntesis, 1997
BAREILLES, O. S. Iniciación Musical. Kapeluz, 1999
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Elogi de les mans

Jaume Cela

Quines mans tan esplèndides té el noi que
seu davant meu al tren! Reposen damunt
dels genolls. Té els ulls tancats i tot ell és
com una divinitat que descansa després de la
creació. Evoco la cançó de Raimon. De l�ho-
me, mira sempre les mans. Les mans del meu
nét Nil són precioses, tot ho estrenen. I les
de la gent gran, llibres oberts al món.

Hi ha tantes mans com persones i totes
diferents, és clar. Quin filòsof estic fet a dos
quarts de sis de la tarda, mentre estic assegut
al tren i contemplo les mans de la divinitat
que mig dorm davant meu.

Hi ha una mena de mans molt necessària:
les mans d�aquells que agafen la nostra i ens
condueixen pels laberints del coneixement.
Concreto una d�aquestes mans. Les mans de
Jordi Casanova i Roca, que ha escrit un llibre
de lectura molt recomanable. Es diu Petita
història dels humans. La ciència d�avui ens
ajuda a veure com som, publicat a l�editorial
La Campana. Humans rima amb mans, cal
recordar-ho.

En Jordi Casanova és biòleg. Un home,
per tant, de ciència i, com tot bon científic,
un humanista. M�ha agafat de la mà, re-
peteixo, i m�ha anat conduint pels camins del
coneixement. Breus capítols. En cadascun
presenta un punt, el desenvolupa i, sobretot,
destria allò que és ciència d�allò que és una
altra mena de coneixement, una creença, per
exemple. Quan destria no aprova ni con-
demna, senzillament exposa i clarifica. O
sigui, educa. El seu acompanyament no és

doctrinari, del contacte de la seva mà en
surts enriquit, perquè parteix d�una pregunta
que mira de respondre, però el mèrit princi-
pal és que d�aquesta resposta en sorgeixen
nous interrogants.

La seva mà és la del mestre que no sa-
cralitza ni la mateixa ciència. No tanca cap
porta, que no vol dir el mateix que doni un
valor igual al paisatge que descobrim des
d�aquesta porta oberta. Mà de mestre que té
la saviesa de divulgar coneixements
complexos, de fer-se intel·ligible sense
rebaixar el rigor del seu pensament i de la
seva reflexió.

N�anoto un tast. Són les últimes paraules
del llibre: «La ciència ens ajuda a mirar-nos
com som, però per això necessitem la llibertat
de poder mirar amb llibertat.»

El coneixement que tenim del món condi-
ciona tot allò que pensem sobre aquest món.
El llibre de Jordi Casanova t�ajuda a entendre
la importància del pensament que es pensa a
si mateix i que mira, alhora, de trobar altres
camins per continuar vivint i deixant viure.

El seu objectiu, i segueixo les seves
paraules, és actualitzar la mirada sobre
l�ésser humà i sobre les seves creacions. Un
objectiu que el llibre assoleix amb escreix.

Arribo a l�estació i tanco el llibre. Noto
encara l�escalf de la mà de Jordi Casanova.
La divinitat de mans esplèndides ni s�ha
bellugat.
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Novetats bibliogràfiques

Biblioteca Rosa Sensat

ARNAU i QUEROL, Joaquim. La integració
acadèmica i social dels alumnes nouvin-
guts a l�aula ordinària: un estudi de casos.
Barcelona: Institut d�Estudis Catalans,
2009.

BINIMELIS ADELL, Rosa; BOSCH OLIVER,
Mariona; HERRERO CABREJAS, Amaranta.
A sol i serena: dones, món rural i pagesia.
Barcelona: Institut Català de les Dones,
2009 (Quaderns de l�Institut; 12).

CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE
L�ACOLLIDA DE LES PERSONES
NOUVINGUDES (2007: Barcelona).
Congrés Internacional sobre l�Acollida de
les Persones Nouvingudes. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya. Departament d�Acció
Social i Ciutadania. Secretaria per a la Im-
migració, 2009 (Ciutadania i Immigració; 2).

Extracte de l�índex:
Models d�acollida al món; L�acollida en l�àmbit

laboral; Acollida lingüística; Acollida de les
xarxes associatives; L�acollida bàsica a les
grans ciutats; L�acollida en el àmbit esco-

lar; L�acollida en el àmbit de la salut; La Llei
d�acollida de Catalunya.

Educación matemática y buenas prácticas: in-
fantil, primaria, secundaria y educación supe-
rior. Barcelona: Graó, 2009 (Biblioteca de Aula;
Serie Didáctica de las Matemáticas; 257).

ESCOLA D�ESTIU DE L�ASSOCIACIÓ DE
MESTRES ROSA SENSAT (43: Barcelona).
Fer de mestre a l�escola democràtica. Bar-
celona: Rosa Sensat, 2009 (Tema General; 3).

ESCUTIA, Montse. L�hort escolar ecològic.
Barcelona: Graó, 2009 (Biblioteca de Guix;
Sèrie Comunitat Educativa: Educació Am-
biental; 167).

Extracte de l�índex:
Agricultura i cultura, una mica d�història; Ori-

gen de l�horticultura; De l�hort de subsistèn-
cia a l�hort educatiu; L�espai no és l�excusa:
disseny de l�hort escolar; El treball del sòl i
les males herbes; Gestió de la biodiversitat;
La llavor i el secret de la vida; Agricultura eco-
lògica, alimentació i salut; L�hort com a pro-
jecte, l�hort com a procés d�aprenentatge.
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ESQUIROL, Josep Maria. El respirar dels dies:
una reflexió filosòfica sobre el temps i la
vida. Barcelona: Paidós, 2009 (Paidós Con-
textos; 150).

Extracte de l�índex:
El temps dels ritmes (o la salut basal); El temps

que passa (desgast i trànsit); El temps que
no torna (o el abisme de la irreversibilitat);
El temps accelerat (del consum i de la in-
formació); El temps que es dóna (i la saviesa
de la lentitud); El temps oportú (el carpe
diem i l�atenció); El temps que ens queda (o
la meditació sobre la mort); El temps d�es-
pera (sentit i promesa); El temps paradoxal
(i el pas repetitiu de la quotidianitat).

GILI i OLMEDA, Sílvia. Vivint el medi: recur-
sos per conèixer i interaccionar amb l�en-
torn des de l�educació ambiental. Barcelo-
na: Graó. Escoltes Catalans: Fundació Es-
colta Joseph Carol, 2009 (Tambali. Recursos
per educar en Valors; 2).

Extracte de l�índex:
L�experiència d�Escoltes Catalans; L�entorn

natural: un espai pedagògic indispensable;
Aprenentatge i Servei: el compromís de
l�associació; Tot buscant l�equilibri: la
sostenibilitat; L�educació ambiental va
canviant; La interacció amb l�entorn: una
proposta de treball; Metodologia i activitats
per etapes.

GONZÁLEZ LOBATO, Janeth. Barcelona tra-
baja en blanco y negro. Madrid: Amberley,
2009.

MANJÓN, Andrés. Escritos socio-pedagógi-
cos: educar enseñando. Andrés Palma
Valenzuela y José Median Ocaña (eds.).
Madrid: Biblioteca Nueva, 2009 (Memoria y
crítica de la Educación; Serie Clásicos; 25).

MONÉS i PUJOL-BUSQUETS, Jordi. El pen-
sament escolar a Catalunya, 1760-1845.
Barcelona: Societat Catalana de Pedagogia,
2009.

PANYELLA, Lluís M.; HERNÀNDEZ, Maria-
Josep. Xesco Boix: història de la nostra

història. Barcelona: Abadia de Montserrat,
2009. Inclou un CD inèdit.

PEPIN, Raynald. Más allá de las apariencias:
la dimensión científica de la vida cotidia-
na. Barcelona: Océano, 2009.

TIANA FERRER, Alejandro. Por qué hicimos la
Ley Orgánica de Educación. Madrid:
Wolters Kluwer, 2009 (Con voz Propia).

TONUCCI, Francesco. Amb ulls d�avi. Barcelo-
na: Graó, 2009 (Micro-macro Referències;
Sèrie Comunitat Educativa 7).

Vigotsky hoy. Bernard Schneuwly, Jean-Paul
Bronckart (coords.). Madrid: Popular, 2008
(Proa).

WAGENSBERG, Jorge. Yo, lo superfluo y el
error: historias de vida o muerte sobre
ciencia o literatura. Barcelona: Tusquets,
2009 (Metatemas; 107).

I cada mes una novel·la sobre
l�escola�

CAMUS, Albert. El primer home. 4a ed. Barce-
lona: Empúries: Tusquests, 1997 (Narrativa;
44).

El primer home és la novel·la pòstuma, el llibre
que Albert Camus estava escrivint quan el
va sorprendre la mort el 4 de gener de 1960,
en un accident d�automòbil. La novel·la
conta la història del nen Jacques Cormery,
fill d�un pare alsacià, mort al front durant la
Primera Guerra Mundial, i d�una mare
menorquina analfabeta i gairebé muda, que
creix i va a l�escola en un miserable suburbi
de la ciutat d�Alger, i que és educat per una
àvia autoritària. Les circumstàncies, els
personatges i l�escenari coincideixen amb
els de la infantesa de Camus. Aquest llibre
extraordinari, tot i ser inacabat, conté
aspectes essencials de la seva obra: el sol i
la sensualitat del món mediterrani, el plaer
de les coses petites, la vitalitat, l�esperit in-
conformista, la revolta contra les injustícies,
el dia a dia a l�escola amb el mestre Mon-
sieur Bernard�

13_336nove.pmd 04/06/2009, 12:2075



Escola Decroly Barcelona
CFA Palau de Mar Barcelona
CEIP Mare de Déu del Portal Batea
CEIP Mossèn Cinto Folgueroles
CEIP Mare de Déu dels Xics La Font de  
la Figuera
CEIP Terres de Ponent Lleida
CEIP Mestre Ignasi Peraire Mollerussa
CEIP Jacint Verdaguer Santa Eugènia de 
Berga 
CEIP Sant Domènec Santa Margarida i  
els Monjos
IES d’Auro Santpedor
IES Sineu Sineu 
SES Sant Salvador Tarragona
CEIP Sant Gil Torà 
CEIP Madrenc Vilablareix

Premi a un estudi, assaig o recerca pedagògics, 
dotat amb 6.000 euros per a l ’autor del treball 
guardonat i 3.000 euros de subvenció per 
contribuir a la seva edició.
Després de valorar les propostes presentades, el 
jurat ha decidit no adjudicar-lo.

Premi a una experiència didàctica, dotat amb 
3.000 euros
Com sona l’ESO: concerts itinerants a l’aula al 
carrer Adolf Murillo, Alexis Calvo, Eduard 
Roselló, Vicent Bravo, Ester Carpí, Carlos 
Álvarez, Raül Murillo Elena Llopis i Josep 
Alcover

EDUCACIÓ ESPECIAL
Teatre: la lletra malalta Alumnes de secun-
dària i TVA del CEE Tècniques Educatives 
Especials, de Sueca

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE 
INICIAL
El món geganter Alumnes de P3, P4 i P5 
d’educació infantil del CEIP Labandària, de 
Sant Andreu de Llavaneres
Els contes de la pinya Alumnes de 2n de 
cicle inicial del CEIP Guillem-Sant Miquel, 
de Vic
Festes i celebracions ens ajuden a conèixer el 
nostre poble Alumnes de 1r i 2n de primària 
del CEIP Sant Jaume, d’Alfarb
La comunicació escrita Alumnes de P3, 
P4 i P5 d’educació infantil de la ZER La 
Segarra, de Sant Antolí
Viatgem amb poesia Alumnes de 1r de cicle 
inicial del CEIP de Pràctiques, de Tarragona
Treballem les emocions Alumnes de P4 
d’educació infantil del CEIP Farigola, de Seva
Fem conversa Alumnes de P3, P4 i P5 
d’educació infantil de l’escola Alfred Mata, 
de Puig-reig
La rínxols d’or Alumnes de P5 d’educació 
infantil del CEIP Castell d’Òdena, d’Òdena
Una experiència d’art Alumnes de 2n de 
primària de l’escola Gavina, de Picanya
Els petits científics Alumnes de P3, P4 i 
P5 d’educació infantil del CEIP Francesc 
Macià, d’Òrrius
Els colors de les emocions Alumnes de 1r 
de cicle inicial del CEIP Joan Maragall, 
d’Arenys de Mar
El nostre poble Vilanet, juguem amb els nom-
bres, coneixem l’entorn, tot fent matemàti-
ques Alumnes de 2n de cicle inicial del CEIP 
Enxaneta, de Valls
El conte de casa Alumnes de P5 d’educació 
infantil del CEIP Rossend  Montané, de 
Sant Pere Molanta

CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
Acollim els arbres Alumnes de 5è i 6è de 
primària de l’Aula d’Acollida del CEIP 
Mare de Déu de la Candela, de Valls
La nostra cuina Alumnes de 5è i 6è de pri-
mària de l’escola Mare de Déu del Carme, 
de l’Espluga de Francolí
Un calendari molt pagès Alumnes de 3r i 
4t de primària de l’escola Vedruna, de Ripoll.
Jaume I (1208-2008) Alumnes de 5è de pri-
mària de l’escola Sant Gregori, de Barcelona
El nostre refranyer Alumnes de 4t de 
primària del CP Don Blasco de Alagón, de 
Vilafranca del Cid

Els grafitis. Treball de camp sobre l’entorn 
del nostre poble Alumnes de 6è de primària 
del CEIP Teresa Salvat Llauradó, de l’Aleixar
De qui és aquest llibre? Alumnes de 3r de 
primària del CEIP Mowgli, de Reus
Una nova vida per a en Benet i el seu roure 
Alumnes de 4t de primària del CEIP Abel 
Ferrater, de la Selva del Camp
Taller d’escriptura: gent verbívora Alumnes 
de 4t de primària del CEIP Alfred Mata, de 
Puig-reig
Mercè Rodoreda: les nostres flors. Trip-Trap: 
digital Alumnes de 4t i 5è de primària del 
CEIP Bordils, de Bordils
Projecte: l’hort de l’escola Alumnes de 4t 
de primària del CEIP Les Roques Blaves, 
d’Esparreguera
Gegants i nans Alumnes de 3r i 4t de 
primària del CEIP La Monjoia, de Sant 
Bartomeu del Grau
Postals de Catalunya i postals de Sant Julià 
de Vilatorta Alumnes de 4t de primària del 
CEIP Bellpuig,  de Sant Julià de Vilatorta
Les petjades del poeta Alumnes de 3r de 
primària del col·legi Sagrat Cor de Jesús, 
de Súria
El camí de les trementinaires. Cantata Alum-
nes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària del CEIP 
Tuixent, de Tuixent

ENSENYAMENT SECUNDARI 
OBLIGATORI (ESO)
Mercè Rodoreda al Gabriel Ferrater Alumnes 
de 2n d’ESO amb la col·laboració dels 
alumnes de batxillerat Natàlia Alcover, 
Patrícia Otero, Anna Cortadellas, Soledad 
Ramírez i Arnau Esteban, de l’IES Gabriel 
Ferrater, de Reus
Obrim una finestra al món! Projecte de ràdio 
escolar Alumnes d’ESO del SES Sant 
Salvador, de Tarragona
La volta al món en 80 dies Alumnes de l’Aula 
d’Acollida d’ESO de l’IES Ramon de la 
Torre, de Torredembarra
El món al nostre IES Alumnes de 1r i 2n 
cicle d’ESO de l’IES Ramon de la Torre, de 
Torredembarra
Un projecte de l’Aula Oberta: la rateta que no 
escombrava l’escaleta Alumnes de 3r i 4t 
d’ESO del SES Sant Salvador, de Tarragona
Retaule de Santa Maria la Blanca, del mones-
tir de Sant Joan de les Abadesses, Ripollès 
Aina Font i Mireia Cordon, alumnes de 2n 

d’ESO de l’IES Abadessa Emma, de Sant 
Joan de les Abadesses
Construcció d’un penell Alumnes de 3r 
d’ESO del Col·legi Claret, de Valls
Contem romanços: el romancer i l’educació 
per a la pau. Contem romanços: el romancer i 
la violència de gènere Alumnes de 3r d’ESO 
de l’IES Pare Arqués, de Cocentaina
Per què tothom no hi sent igual? Efectes de 
l’edat i l’entorn a l’audició de les persones 
Marc Darné, alumne de 4t d’ESO de l’escola 
L’Horitzó, de Barcelona
El dipòsit de la discòrdia: gas natural a 
Alcanar i Vinaròs Adrià Xaus, alumne de 4t 
d’ESO de l’escola L’Horitzó, de Barcelona
M’escoltes? Estudi de la situació dels músics 
al carrer M. Rosa Jaureguizar, alumna de 4t 
d’ESO de l’escola L’Horitzó de Barcelona
El diari d’uns futurs matemàtics ben curiosos 
Laia Bardina i Yonatan Rodríguez, alumnes 
de 4t d’ESO de l’escola Andorrana, de Santa 
Coloma d’Andorra
Caçadors de faltes Alumnes de 4t d’ESO 
de l’IES Antoni de Martí i Franquès, de 
Tarragona
Itineraris Ovidi Alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES Pare Vitòria, d’Alcoi
Catalans universals Martí Serra, alumne de 
3r d’ESO de l’escola Bell-lloc del Pla, de 
Girona
No coneixia el poder de la poesia Alumnes 
de 1r i 2n d’ESO de l’IES Guadassuar, de 
Guadassuar
Josep Benet i Morell Llibert Aresté, alumne 
de 3r d’ESO de l’escola Bell-lloc del Pla, de 
Girona
Trimestral: la revista de l’escola Mestral 
Alumnes de 2n d’ESO de l’escola Mestral, 
de Sant Feliu de Llobregat

BATXILLERAT
L’aprenentatge de l’espanyol a l’àrea de 
Rochester NY i de l’anglès a l’àrea de Girona 
Mireia Martín, alumna de 2n de batxillerat 
de l’escola Vedruna, de Girona
Memòria històrica d’uns oficis esdevinguts 
art Laura Caamaño, alumna de 2n de batxi-
llerat de l’IES Martí l’Humà, de Montblanc
Vola, Colometa! Dàmaris Lorenzo, alumna 
de 2n de batxillerat de l’IES Ramon de la 
Torre, de Torredembarra
Robot de navegació autònoma: Viperbot 1.0 
Ivan Fernàndez, alumne de 2n de batxille-

rat de l’IES Joan Guinjoan i Gispert, de 
Riudoms
Llegat d’un silenci fet paraula Carla Lojo, 
alumna de 2n de batxillerat de l’escola 
Meritxell, de Mataró
Estudi i edició crítica de Records de l’avi 
Cristina Güell, alumna de 2n de batxillerat 
del Centre Educatiu Montclar, de Jorba
La cançó, el nostre referent lingüístic Pol 
Masdeu, alumne de 2n de batxillerat de l’IES 
Joan Puig i Ferreter, de La Selva del Camp
Joves i accidents. Exploració del perfil dels 
joves d’Esparreguera i de la seva percepció 
dels riscos domèstics quotidians Roger del 
Amo i Pau Saumell, alumnes de 2n de bat-
xillerat de l’IES El Castell, d’Esparreguera
Els raigs còsmics Daniel Cosialls, alumne de 
2n de batxillerat de l’IES Ronda, de Lleida
Seguint les petjades còsmiques Laura La-
torre, alumna de 2n de batxillerat de l’IES 
Guindàvols, de Lleida
Fent camí cap a la llibertat. L’escoltisme a 
Sants (1961-1977) Laura Gómez, alumna 
de 2n de batxillerat de l’IES Lluís Vives, de 
Barcelona
Adaptacions vegetals i cromatisme estacional 
al Pati de les tortugues Laura Pascual, alum-
na de 2n de batxillerat de l’escola Mestral, 
de Sant Feliu de Llobregat

DIVERSOS NIVELLS
Cantata Viatjar, quin descobriment! Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP 
Angeleta Ferrer, de Mataró
Cantata Bruixes de Ricard Gimeno i Jesús 
Nieto Alumnes d’educació primària de la 
ZER Berguedà Centre, de Berga
Nostres contes. La Festa Major Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP 
Francesc Macià, d’Òrrius
50 anys end@vant Alumnes d’educació 
infantil i primària del CEIP Martí Poch, de 
l’Espluga de Francolí
Sorolla, el pintor de la llum Tots els alumnes 
del CP Víctor Oroval, de Carcaixent
Mediterrània Alumnes d’educació infantil,  
primària i secundària de l’Escola Cooperati-
va El Puig, d’Esparreguera
A prop de l’escola: el pagès Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP Les 
Moreres, de les Pobles-Aiguamúrcia
Millorem el nostre entorn Tots els alumnes 
del CEIP El Sitjar, de Linyola

Les escultures de la ciutat Alumnes d’educa-
ció infantil i primària del CEIP Rocafonda, 
de Mataró
Un cop d’ull al món Alumnes d’educació 
infantil i primària del CEIP Mare de Déu 
del Remei, d’Alcover

MÚSICA
8 de març: una revolta musical Alumnes de 3r 
i 4t de grau mitjà de música de l’escola muni-
cipal de música Robert Gerhard, de Valls

2 premis de 2.000 euros cadascun a experiències 
que fomentin la comunicació en català entre 
l ’alumnat dintre i fora de l ’aula
L’experiència del Servei d’Intermediació 
per la Llengua (SIL) a la Universitat Pompeu 
Fabra Eduard Herrmann, Elisenda Lamana, 
Núria Jové, Pau Xifrà, Xavier Martí, Mariona 
Ferrer, Laia Cirera, Adrià Rodríguez, Georgina 
Liró, Jordi Molinera i Roger Melcior, alumnes 
de la Universitat Pompeu Fabra
Jo, ara, també sóc d’aquí; jo, ara, també parlo 
català Alumnat d’educació infantil i primària 
del CEIP Perú, de Barcelona

14 premis de 3.300 euros cadascun

70 premis de 700 euros cadascun a  treballs 
escolars

Dotats amb 12.000 euros en conjunt
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Escola Decroly Barcelona
CFA Palau de Mar Barcelona
CEIP Mare de Déu del Portal Batea
CEIP Mossèn Cinto Folgueroles
CEIP Mare de Déu dels Xics La Font de  
la Figuera
CEIP Terres de Ponent Lleida
CEIP Mestre Ignasi Peraire Mollerussa
CEIP Jacint Verdaguer Santa Eugènia de 
Berga 
CEIP Sant Domènec Santa Margarida i  
els Monjos
IES d’Auro Santpedor
IES Sineu Sineu 
SES Sant Salvador Tarragona
CEIP Sant Gil Torà 
CEIP Madrenc Vilablareix

Premi a un estudi, assaig o recerca pedagògics, 
dotat amb 6.000 euros per a l ’autor del treball 
guardonat i 3.000 euros de subvenció per 
contribuir a la seva edició.
Després de valorar les propostes presentades, el 
jurat ha decidit no adjudicar-lo.

Premi a una experiència didàctica, dotat amb 
3.000 euros
Com sona l’ESO: concerts itinerants a l’aula al 
carrer Adolf Murillo, Alexis Calvo, Eduard 
Roselló, Vicent Bravo, Ester Carpí, Carlos 
Álvarez, Raül Murillo Elena Llopis i Josep 
Alcover

EDUCACIÓ ESPECIAL
Teatre: la lletra malalta Alumnes de secun-
dària i TVA del CEE Tècniques Educatives 
Especials, de Sueca

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE 
INICIAL
El món geganter Alumnes de P3, P4 i P5 
d’educació infantil del CEIP Labandària, de 
Sant Andreu de Llavaneres
Els contes de la pinya Alumnes de 2n de 
cicle inicial del CEIP Guillem-Sant Miquel, 
de Vic
Festes i celebracions ens ajuden a conèixer el 
nostre poble Alumnes de 1r i 2n de primària 
del CEIP Sant Jaume, d’Alfarb
La comunicació escrita Alumnes de P3, 
P4 i P5 d’educació infantil de la ZER La 
Segarra, de Sant Antolí
Viatgem amb poesia Alumnes de 1r de cicle 
inicial del CEIP de Pràctiques, de Tarragona
Treballem les emocions Alumnes de P4 
d’educació infantil del CEIP Farigola, de Seva
Fem conversa Alumnes de P3, P4 i P5 
d’educació infantil de l’escola Alfred Mata, 
de Puig-reig
La rínxols d’or Alumnes de P5 d’educació 
infantil del CEIP Castell d’Òdena, d’Òdena
Una experiència d’art Alumnes de 2n de 
primària de l’escola Gavina, de Picanya
Els petits científics Alumnes de P3, P4 i 
P5 d’educació infantil del CEIP Francesc 
Macià, d’Òrrius
Els colors de les emocions Alumnes de 1r 
de cicle inicial del CEIP Joan Maragall, 
d’Arenys de Mar
El nostre poble Vilanet, juguem amb els nom-
bres, coneixem l’entorn, tot fent matemàti-
ques Alumnes de 2n de cicle inicial del CEIP 
Enxaneta, de Valls
El conte de casa Alumnes de P5 d’educació 
infantil del CEIP Rossend  Montané, de 
Sant Pere Molanta

CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
Acollim els arbres Alumnes de 5è i 6è de 
primària de l’Aula d’Acollida del CEIP 
Mare de Déu de la Candela, de Valls
La nostra cuina Alumnes de 5è i 6è de pri-
mària de l’escola Mare de Déu del Carme, 
de l’Espluga de Francolí
Un calendari molt pagès Alumnes de 3r i 
4t de primària de l’escola Vedruna, de Ripoll.
Jaume I (1208-2008) Alumnes de 5è de pri-
mària de l’escola Sant Gregori, de Barcelona
El nostre refranyer Alumnes de 4t de 
primària del CP Don Blasco de Alagón, de 
Vilafranca del Cid

Els grafitis. Treball de camp sobre l’entorn 
del nostre poble Alumnes de 6è de primària 
del CEIP Teresa Salvat Llauradó, de l’Aleixar
De qui és aquest llibre? Alumnes de 3r de 
primària del CEIP Mowgli, de Reus
Una nova vida per a en Benet i el seu roure 
Alumnes de 4t de primària del CEIP Abel 
Ferrater, de la Selva del Camp
Taller d’escriptura: gent verbívora Alumnes 
de 4t de primària del CEIP Alfred Mata, de 
Puig-reig
Mercè Rodoreda: les nostres flors. Trip-Trap: 
digital Alumnes de 4t i 5è de primària del 
CEIP Bordils, de Bordils
Projecte: l’hort de l’escola Alumnes de 4t 
de primària del CEIP Les Roques Blaves, 
d’Esparreguera
Gegants i nans Alumnes de 3r i 4t de 
primària del CEIP La Monjoia, de Sant 
Bartomeu del Grau
Postals de Catalunya i postals de Sant Julià 
de Vilatorta Alumnes de 4t de primària del 
CEIP Bellpuig,  de Sant Julià de Vilatorta
Les petjades del poeta Alumnes de 3r de 
primària del col·legi Sagrat Cor de Jesús, 
de Súria
El camí de les trementinaires. Cantata Alum-
nes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària del CEIP 
Tuixent, de Tuixent

ENSENYAMENT SECUNDARI 
OBLIGATORI (ESO)
Mercè Rodoreda al Gabriel Ferrater Alumnes 
de 2n d’ESO amb la col·laboració dels 
alumnes de batxillerat Natàlia Alcover, 
Patrícia Otero, Anna Cortadellas, Soledad 
Ramírez i Arnau Esteban, de l’IES Gabriel 
Ferrater, de Reus
Obrim una finestra al món! Projecte de ràdio 
escolar Alumnes d’ESO del SES Sant 
Salvador, de Tarragona
La volta al món en 80 dies Alumnes de l’Aula 
d’Acollida d’ESO de l’IES Ramon de la 
Torre, de Torredembarra
El món al nostre IES Alumnes de 1r i 2n 
cicle d’ESO de l’IES Ramon de la Torre, de 
Torredembarra
Un projecte de l’Aula Oberta: la rateta que no 
escombrava l’escaleta Alumnes de 3r i 4t 
d’ESO del SES Sant Salvador, de Tarragona
Retaule de Santa Maria la Blanca, del mones-
tir de Sant Joan de les Abadesses, Ripollès 
Aina Font i Mireia Cordon, alumnes de 2n 

d’ESO de l’IES Abadessa Emma, de Sant 
Joan de les Abadesses
Construcció d’un penell Alumnes de 3r 
d’ESO del Col·legi Claret, de Valls
Contem romanços: el romancer i l’educació 
per a la pau. Contem romanços: el romancer i 
la violència de gènere Alumnes de 3r d’ESO 
de l’IES Pare Arqués, de Cocentaina
Per què tothom no hi sent igual? Efectes de 
l’edat i l’entorn a l’audició de les persones 
Marc Darné, alumne de 4t d’ESO de l’escola 
L’Horitzó, de Barcelona
El dipòsit de la discòrdia: gas natural a 
Alcanar i Vinaròs Adrià Xaus, alumne de 4t 
d’ESO de l’escola L’Horitzó, de Barcelona
M’escoltes? Estudi de la situació dels músics 
al carrer M. Rosa Jaureguizar, alumna de 4t 
d’ESO de l’escola L’Horitzó de Barcelona
El diari d’uns futurs matemàtics ben curiosos 
Laia Bardina i Yonatan Rodríguez, alumnes 
de 4t d’ESO de l’escola Andorrana, de Santa 
Coloma d’Andorra
Caçadors de faltes Alumnes de 4t d’ESO 
de l’IES Antoni de Martí i Franquès, de 
Tarragona
Itineraris Ovidi Alumnes de 4t d’ESO de 
l’IES Pare Vitòria, d’Alcoi
Catalans universals Martí Serra, alumne de 
3r d’ESO de l’escola Bell-lloc del Pla, de 
Girona
No coneixia el poder de la poesia Alumnes 
de 1r i 2n d’ESO de l’IES Guadassuar, de 
Guadassuar
Josep Benet i Morell Llibert Aresté, alumne 
de 3r d’ESO de l’escola Bell-lloc del Pla, de 
Girona
Trimestral: la revista de l’escola Mestral 
Alumnes de 2n d’ESO de l’escola Mestral, 
de Sant Feliu de Llobregat

BATXILLERAT
L’aprenentatge de l’espanyol a l’àrea de 
Rochester NY i de l’anglès a l’àrea de Girona 
Mireia Martín, alumna de 2n de batxillerat 
de l’escola Vedruna, de Girona
Memòria històrica d’uns oficis esdevinguts 
art Laura Caamaño, alumna de 2n de batxi-
llerat de l’IES Martí l’Humà, de Montblanc
Vola, Colometa! Dàmaris Lorenzo, alumna 
de 2n de batxillerat de l’IES Ramon de la 
Torre, de Torredembarra
Robot de navegació autònoma: Viperbot 1.0 
Ivan Fernàndez, alumne de 2n de batxille-

rat de l’IES Joan Guinjoan i Gispert, de 
Riudoms
Llegat d’un silenci fet paraula Carla Lojo, 
alumna de 2n de batxillerat de l’escola 
Meritxell, de Mataró
Estudi i edició crítica de Records de l’avi 
Cristina Güell, alumna de 2n de batxillerat 
del Centre Educatiu Montclar, de Jorba
La cançó, el nostre referent lingüístic Pol 
Masdeu, alumne de 2n de batxillerat de l’IES 
Joan Puig i Ferreter, de La Selva del Camp
Joves i accidents. Exploració del perfil dels 
joves d’Esparreguera i de la seva percepció 
dels riscos domèstics quotidians Roger del 
Amo i Pau Saumell, alumnes de 2n de bat-
xillerat de l’IES El Castell, d’Esparreguera
Els raigs còsmics Daniel Cosialls, alumne de 
2n de batxillerat de l’IES Ronda, de Lleida
Seguint les petjades còsmiques Laura La-
torre, alumna de 2n de batxillerat de l’IES 
Guindàvols, de Lleida
Fent camí cap a la llibertat. L’escoltisme a 
Sants (1961-1977) Laura Gómez, alumna 
de 2n de batxillerat de l’IES Lluís Vives, de 
Barcelona
Adaptacions vegetals i cromatisme estacional 
al Pati de les tortugues Laura Pascual, alum-
na de 2n de batxillerat de l’escola Mestral, 
de Sant Feliu de Llobregat

DIVERSOS NIVELLS
Cantata Viatjar, quin descobriment! Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP 
Angeleta Ferrer, de Mataró
Cantata Bruixes de Ricard Gimeno i Jesús 
Nieto Alumnes d’educació primària de la 
ZER Berguedà Centre, de Berga
Nostres contes. La Festa Major Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP 
Francesc Macià, d’Òrrius
50 anys end@vant Alumnes d’educació 
infantil i primària del CEIP Martí Poch, de 
l’Espluga de Francolí
Sorolla, el pintor de la llum Tots els alumnes 
del CP Víctor Oroval, de Carcaixent
Mediterrània Alumnes d’educació infantil,  
primària i secundària de l’Escola Cooperati-
va El Puig, d’Esparreguera
A prop de l’escola: el pagès Alumnes 
d’educació infantil i primària del CEIP Les 
Moreres, de les Pobles-Aiguamúrcia
Millorem el nostre entorn Tots els alumnes 
del CEIP El Sitjar, de Linyola

Les escultures de la ciutat Alumnes d’educa-
ció infantil i primària del CEIP Rocafonda, 
de Mataró
Un cop d’ull al món Alumnes d’educació 
infantil i primària del CEIP Mare de Déu 
del Remei, d’Alcover

MÚSICA
8 de març: una revolta musical Alumnes de 3r 
i 4t de grau mitjà de música de l’escola muni-
cipal de música Robert Gerhard, de Valls

2 premis de 2.000 euros cadascun a experiències 
que fomentin la comunicació en català entre 
l ’alumnat dintre i fora de l ’aula
L’experiència del Servei d’Intermediació 
per la Llengua (SIL) a la Universitat Pompeu 
Fabra Eduard Herrmann, Elisenda Lamana, 
Núria Jové, Pau Xifrà, Xavier Martí, Mariona 
Ferrer, Laia Cirera, Adrià Rodríguez, Georgina 
Liró, Jordi Molinera i Roger Melcior, alumnes 
de la Universitat Pompeu Fabra
Jo, ara, també sóc d’aquí; jo, ara, també parlo 
català Alumnat d’educació infantil i primària 
del CEIP Perú, de Barcelona

XXXI PREMIS BALDIRI REIXAC 2008-2009

Jurat: Carme Alcoverro, Carles Armengol, 
Rosa Boixaderas, Margarida Falgàs, Marcel 
Fité, Josep Gonzàlez-Agàpito, Isidre More-
so, Eulàlia Ros i Irene Seira
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XIV JAEM (Jornades d�Aprenentatge i Ensenyament
de les Matemàtiques). 1, 2, 3 i 4 de juliol de 2009

Lloc: Auditori-Palau de Congressos de Girona
Coordinación general de las XIV JAEM:

Campus Montilivi Edifici P-IV
17071 Girona. info@xivjaem.org

Informació: Tel. 972369091 / 667776614 - http://www.xivjaem.org

JORNADES

Cartellera

Convocatòria del II Premi ITWorldEdu 2009 a la
Millor Solució Educativa desenvolupada per centres
d�ensenyament

Informació: www.itworldedu.cat

PREMIS

13è Premi BATEC a la recerca i innovació
educatives

Organitza: Institut Municipal d�Educació. Ajuntament de Lleida
Termini de presentació de treballs: 30 d�octubre de 2009
Informació: www.paeria.cat/ime

XX Premi Joan Profitós d�assaig pedagògic 2009
    Organitza: Rundació «Joan Profitós»
    Termini de presentació de treballs: 15 d�octubre de 2009
    Informació: Telèfon: 93441 00 04
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