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SIS PRIMERS ANYS DE VIDA: EDUCACIÓ 

És cert que l'infant, quan neix, és un ésser físicament molt indefens que necessita una 
atenció sanitaria especial per al seu creixement i la seva salut. 

També és cert que en les famílies amb menys recursos economics i humans, especialment 
aquellas en les quals pare i mare treballen, els nens més petits requereixen una assistim· 
cia suplementaria. 

1 també és cert que en els sis primers anys de vida el tractament deis nens no ha de te
nir practicament res a veure amb una instrucció concebuda segons els patrons de la Peda
gogía tradicional, la deis •coHegis on s'ensenya molt i es fa portar molt de respecte•. 

Segurament per tot aixo, les institucions dedicadas als nens d'aquestes edats, guarderies, 
maternals, etc., han estat consideradas més des del punt de vista de la sanitat i de l'as
sistencia que no pas des del punt de vista de l'educació. 1 si han desvetllat l'interes de 
les autoritats educativas, ha estat en previsió de tot el que vindra després, de tot el que 
a partir deis sis anys es creu necessari per a la instrucció: el pre-escolar, on es fara pre
lectura, pre-escriptura, pre-calcul, etc. 

El present número de Perspectiva Escolar considera aquest període des del punt de vista 
que ens sembla més definidor: el de I'Educació. L'Educació és el criteri prioritari per pen
sar en les institucions adequades als primers anys de vida del nen, no institucions pre
paratorias de l'escola, sinó veritables ESCOLES on s'eduquen els nens més petits. 

Són institucions, Escola Bressol, Llar d'lnfants, Jardí d'lnfants, Casa deis Nens, Parvularis, 
que valorem per la seva dedicació a estimular i desenvolupar d'una manera harmonica ¡ 
global totes les característiques, possibilitats i activitats . del nen, amb un tracte individual 
i coHectiu adequat. 

Aquest tracte adequat és ja un veritable capítol de la Pedagogía, amb una bibliografía es· 
pecial, amb unes exigencias d'ambient i d'arquitectura, amb una historia en el món civi· 
lltzat en general i a Catalunya en concret, amb un futur. 

En aquest Any Internacional de l'infant, voldríem recordar que també per als nens més pe
tits el dret més important és precisament el dret a allo que els fara dones ¡ homes cívi
litzats: el dret a I 'Educació. 
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------------ per Marta Mata ------------

«El p r e-escolar és un mal menor.>> Aques
ta frase ha estat pronunciada per u n d i
rector general del Ministeri d'Educació i 
Ciencia i publicada com a Li Lular a ls diaris. 

És una frase que h a calgut comentar en 
els diaris en un to determinal, per o que 
entre els mestres cal estudiar més a fons. 

J:.s una fr::tse que resumeix tota una h i.s
tória i tota una s i Luació d' ignorancia peda
gogica i de menysprcu del nen peti t .. 
pero no només del nen peti l. 

Comencem ja pe! nom: el <<pre-escolar>>. 
Anomenar-lo així, parlar de pre-escolar i 
d'csco la és tcnir un flac concepte del Pre
escolar i de !'EscoJa; l'Escola que només 
instrucix, el Pre-escolar que només prece
dt::ix i prepara l'Escola, comporta no ha
\'er acceptat a fons q ue !'Esco Ja educa i 
que l'educació, i per tant l'escola, comen
~-a amb la vida del ncn; que no hi ha d 'h a
ver pre-escolar s inó escola eles del primer 
momenl. 

Aquest pobre pre-escolar té clarament 
dues parts, dues formes, clues motivacions. 

La primera part és la guardería. «Guar
dería», practicament una insti tució bene
fica s ituada al barrí ob rcr, on la mare trc
balladora havia ele deixar els men uts ... 
q ue e ls guardessin mcntrc ella havia de 

treballar. En el mi llor cas la [abrica pro
porciona aquesta guardería ... Guardería ele 
rabrica. Una i a ltra valorades per la nete
dat i bons al iments ... i res més. Una aten
ció a cada ncn? Educació? Ningú no hi 
pensava pas. La guardería era sentida com 
una tris ta conseqüeneia de la necessitat 
famil iar i prou . Millor q ue el nen no hi 
hagués d'anar. 

Mi llor que el nen no hi hagi d'anar, per
quc aquesta concc.:pció i aquesta realitat 
de guardería continua encara avu i entre 
nosa ltres i és la que fa que clepengu i a vc
gadcs del Ministeri de Treball o de la di
recció d'A~ sistencia Social de Governació, 
o de l no u Mi nisteri de Snni tnt. 

A l'a ltrc extrem d'aquest pob re pre-es
colar h i havia, hi ha, la concepció i la rea
lital del Parvulari, j us t abans ele comen<;ar 
l'escola. Al Parvulari, cls ncns aprcnclrnn 
de llegir i d'cscriure llc tres i números ... 
•lixí els admetran a l'escola; així passaran 
la primera selectivitat. 

1 aq uí sí q ue l'anomenat Ministeri d'E
ducació i Ciencia comen<;a a dedicar-s 'hi 
amb aquest fi. No pas pl!nsant científica
ment en l'eelucació deis ncns, si nó comcn
<;ant més aviat la funció instruct iva de.: 
l'cscola. 



1 el personal? Per a aquesta scgona part, 
pcr al Parvulari, oficialment cal tenir mes
tres, mestres titulats amb els mateixos 
estuclis que tots els al tres; sensc la menor 
especialització. Aixo sí, amb oposicions 
espccials a l Parvulari que el Ministeri d'E· 
ducac ió i Ciencia organitza rigorosament. .. 
pcrq ut: les places de Parvulari són busca
eles: acostumen a trobar-se en localitats 
grans. 

I per a la primera part, per a la Guar
dería ... no ca l pas preocupar-s'hi massa. 
Si no hi ha monges velles, s'hi posaran 
noietcs joves amb sou mínim i, com a 
maxim, una infermera que la dirigcixi. 

Aquesta és la historia que ha arribat fins 
:.tb nostres clics. l encara que en aquests 
moments les grans ciutats tcnen ja un 
perccntatge de dones que treballcn no 
solament com a obreres, i hi ha guarderies 
q ue Lcnen més Jlautons i jogu incs i uni[or
mcs nmb cOfm i tot, i noms diversos com 
parking o kindergarten .. . , pero on cls cle
mcnts basics, els objectius, la formació 
del personal, etc. són els mateixos : guar
dar cls més petits, ensenyar de Jlcgir i 
d'escriurc cls més grans. 

aturalment que no ha estat en va tot 
e l plantejamcnt ~el Parvulari rct dins del 
moviment de Rt:novació Pedagogica de 
Ca talunya; el va portar ja a Barcelona la 
doctora Montcssori l'any 1916 i va crear 
parvu laris modelics com els de J'Ajun ta
ment ele Barcelona, que han mantingut la 
torxn aga[ada per !'EscoJa de Jardineres 
de l CICF, el Departament ele Parvulari de 
" Rosa Sensat>> i !'EscoJa Normal de Sant 
Cugat. 

També van mantenir la sensibi litat des
perta al \•Oitant de la primera cdat, cosa 
que ha pogut finalment plasmar-se en el 
Departament de Llar d'Inrants de «Rosa 
Scn~at>> quant a la rormació de personal 
i en un conjunt i moviment de Guarderics 
o Escales Brcssol molt minoritari, pero 
que sún Lll1 inest imable pun L de referencia 
en el t reba 11 i les rcali Lzacions. 

J:.s a partir ele totes aquestes rcalitats 
que podem parlar, ara amb concixement de 
causa i d'cfcctc, d'objectiu i de personal, i 
de formació i d'institucions. 

En primer lloc, d'aquest pcríodc de la 
\·ida del ncn que va des deis O als 6 anys. 
No cal explicar aquí tots e ls aspcctes del 
:.cu dcsenvolupament i per tant de la seva 
educac ió; simplement enumerar-los: 

1. E l dom in i del propi cos, grans moví-

ments, moviments fins, equilibri, sen- 3 
tits, coordinació de la més simple a la 
més complexa, ritme, controls ... 

2. Les bases del concixement, per~ep
cions, representacions, primeres no
cions d'espai, de temps, de causalitat ... 

3. Adquisició d'habits en general, perso
nals, ele joc, ele treba ll, de relació ... 

4. Arcctivitat i sensibil itat. 
5. Llenguatge, relacionanl el propi jo, les 

persones i el món. 
6. El procés de socialització. 

Vet aquí un feix inabastable de línies 
de progrés que s'entrecreuen i que van 
dibuixant una indiviclualitat. 

Avui sabem que tot aquest procés rea
Jirzat tradicionalment en el dos familiar 
arnb més o menys a fecte, amb més o 
mcnys elemcnts cstimulants en el medi 
(més en el rural, no tant en el pis ciuta
da), pot ser ajuclaL i oriental en gran ma
nera amb els nous procediments peda
gogics. 

A !'EscoJa Bressol, cls tres primers anys 
de la vida, i on viure en el sentit més e le
mental és precisament la gran assignatu
ra: dormir, menjar, plorar i asserenar-se, 
sentir i cantar, jugar, escoltar i entendre i 
balbucejar i garlar, rentar-se, treure i 
guardar, riure i somriurc, mirar i picar ... 

J gairebé sense solució de continu"itat, 
al Parvu lad qualre anys més per fet· nens 
grans, parladors empeclrelts, dibuixadors 
anarquics, clisciplina ts per a la pilota o cJ 
temps, la rotllana, la can~ó i el gravat, 
capac:;os de lluitar amb el pinzell, el Jlapis 
o les tisores, curosos reverenciadors del 
llibres i de la boca deis grans que els ex
pliquen, amants de les disrresses i les fa
bulacions, trapcllcs i absorts investigadors, 
dcsordenats i cndrec;adors ... just a punt 
de comenar a aprendrc les maquines tec
niques del trcba ll de is grans: la Jletra i el 
nombre, la llibreta, l'horari. .. 

Pero aixo ja sera pels voltan ts deis 7 
anys. Perqut: aixf com no veiem tal! brusc 
entre Llar ci'Infants i Parvulari i fins les 
veiem dues ins titucions combinables, tam
bé els comenc;aments d'un tipus d'aprenen
tatges inteHectuals cls vcicm a continuació 
del Parvulari amb frontera poc marcada i 
flexible, pero amb tcndimcia a endarrerir
la un any, és a dir, a situar-la al compli
ment, no deis 6 coro ara aquí, sinó als 
7 com passa a Alemanya, als EEUU o a 
la URSS. 

Afavorir tols els proccssos que acabem 



4 d'cnumerar és veritablc treball , art, cstudi 
i vol tma espccialització ; és la ciencia de 
la pedagogía que s'cxerce ix professional
mcnt a I'Escola Brcssol i al Parvulari. 

l precisament perquc s'excrceix profes
~ ionalment, allí es vcu ben ciar que cal 
lcr-ho en cstreta relació amb la família. 
La famí li a que ha de coneixcr a través 
d'aquesta relació l'evolució del nen, els 
recursos posats a l'cscola, la rclació entre 
aqucsts recursos i e ls propis de la famí
lia; la família que trobara en aquesta r eJa
ció la solució a molts deis problemes edu
catius que l'opressiva societa t actual plan
teja. 

1 ja només ens manca dir quin camí 
vcicm per aconseguir aquests plantcigs ja 
rcals, pero minoritaris entre nosaltrcs. Un 
ca mí que ha ele posar molt més J'accent 
en e ls recursos humans que en els mate
rials i tecnologics. 

Primcrament, la forrnació de l personal; 
una formació alta, equiparable a la d 'edu
cador, el mestre de qualsevol nivell i amb 
l'cspecialització corresponent. ~s a dir, 
una carrera superior , com ha de ser la de 
tots c ls mcstres, i que en aqucst període 
s'hauria de facilitar a tants educadors que 
t reballen ja a guarde ríes i parvular·is tot 
extrnient de la propia practica la ciencia. 

1, simult~miament, la prolifcrac ió de la 
xa rxa d'aquestes instirucions rcninr en 
compte molt més que els grans locals, la 
crcació d'un ambicnt acoll idor del nen 
pe! ir, la dota ció del m a tcrial nccessa ri, i 
~obre tot , la riquesa de personal. Pcnsem 
qut' sis lactants neccssitcn un educador, 
amb una jornada de 6 hores de contacte 
i due., de preparació, relació amb els pares 
i coordinació amb cls companys. 

Pcnsem que amb un horari scmblant el 
Pan ulari haura d'acabar arnb un maxim 
de vint-i-cinc nens pcr parvulis ta. 

r a ixo, a l"abast de tots els ncns, és a 
dir, practicament gratu.il. Vcig els funcio
naris del Ministcri d'Tlisencla posant-se Jes 
mans a l cap: el nostre país no es pot per
mcr re aq ucsts «luxes», el prcssupost es 
dispara ... 

Eb funcionaris del Minbteri d'Educació 
i Ciencia amb el umal menor» ho csban· 
dcixen. 

Deixant de banda que mai no es rcgatc
ja tant quan es tracta de la construcció 
de locals, que es poden retratar i enscnyar, 
o de la compra de material que por tenir 
comissions i intcressos de tot tipus, hem 
de convenir que, no el nostre país, sinó el 
nostrc actual muntatge de societat «nO 
pOt» realmcnt assumir en la seva concep
ció <<d'economia social de mercal ( !)» la 
dedicació a la crcació i manteniment de 
la xarxa descrita. 

En aquests tipus de planteigs economics , 
les invcrs ions, les amortitzacions i els be
neficis han de comptabilitzar-se amb la 
mateixa moneda, una moneda que només 
deixa lloc a la imaginació dins deis Jímits 
del «marketing» (que també vol dir mcr
cat) més acadcmicament agressiu. 

Tants milions d'inversió en educació, 
tanls milions de mantcnirnent, tants m i
lions de productivitat professional, lants 
milions d'amortització ... i sempre la ma
teixa classe de gent comptant i distribuint 
els milions. 

Pero per valorar una escoJa de verital, 
una escoJa que eduqui des deis O anys cal 
poder imaginar i valorar una nova societat 
d'homes entre homes, d'homes ajudant-sc 
a ser homc, amb milions i milions de pos
sibilitat de vida humana, social i col·lectiva. 

Pero vid::~ humana concreta, vides hu
manes ben concretes en el cas de J'escola: 
aquests ncns, aqucsts mestres, aquest pO· 
ble, aquest barri. 

Pcr aixo e n el cas d'escola, i ben cspc
cialment d'aquesta etapa avui anomcnada 
pre-escolar que ha de sc1· l'escola, no po
dem pensar només en grans dircctrius 
pedagogiques i grans disposicions admi
nistratives, sinó en la pedagogía de cada 
dia i de cada centre i en l'organització a 
cada barri, a cada poble. Pcr aixo ~aludem 
com un pas positiu la crcació del Patrona! 
Municipal de Guardcrics de Barcelona, i 
el voldrícm vcurc funcionar com un vcri
table organisme de participació ciutudana 
en l'orientació de J'atenció que mcreixcn 
els ncns m~s pctits de la ciutat. 

J encara més, voldrícm veure els Pa trO· 
nats EscoJan> a cada Municipi. • 
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' 
per Irene Balaguer -----------

Al llarg d'una jornada en una escoJa 
brcssol podem observar que s'hi fan dife
rcnts tipus d'activitats. Les podem classi
fi car en dos grans grups clarament dife
rcnciats, en les seves funcions i en els 
seus ritmes. 

El conjunt d'activitats d'un d'aquests 
grups les qualifiquem com a <<rutines de 
cada dia». Són una colla de maniobres a 
les quals el nen és sotmes diariament i 
que tenen molta importancia en la mesura 
que es repeteixen periodicament, afavorint 
així J'adquisició d'habits i marcant un rit
me en l'activitat diaria. Aquesta marxa 
rítmica que l'infant rep per mitja de J'a
limentació, del son i la neteja afavorei
xen el clima de seguretat, estabilitat i 
confian\(a tan necessari a l'infant per po
der dcsenvolupar-se plenament en aques
tes primeres edats. 

L'a 1 tre ven tall d'activi ta ts, que el nen 
fa al llarg de la jornada, són les que ano
menem de «joc o treball». Aquestes, en 
certa manera, marquen el r itme d'evolu
ció, p rogrés i preferencia de cada infant 
en les diferents funcions : en la sensorial, 
motriu, llenguatge, etc. 

Aquestes esdevenen diferents cada día, 
estim ulant així el nen i evitant caure en 
la rutina, l'avorriment o la mecanització. 

L'activitat de joc o treba]J a l'escola no 
s'ha de repetir •sistematicament cada dia 
o cada setmana, sinó que és important que 
es combinin de formes diferents, perque 
l'infant no arribi a fer-se la imatge i cohe
sió pel fet de fer-se sempre correlativa
ment, com passa en les <<activitats rutina
ríeS>> en les quals el nen arriba a entendre 
que hi ha un ordre (abans de dinar es 
renta les mans, després de dinar dorm), 
ordre que en aquest cas desitgem que 
aprengui, i no en el cas de les activitats 
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6 de joc en les quals volcm que aprcngui la 
varietat d'activitats i no l'ordre d'aquestcs 
al llarg de l dia. 

Possiblemcnt, si obríssim una discussió 
sobre quin tipus d'activitats són més im
tJortants per al bon desenvolupament de 
l'infant en aqucst període de la vida, <des 
rutineS>> o els «jocs» sortirien apassionats 
defensors tant de !'una coro de l'altra. I és 
que realment les dues són extraordinaria
ment importants i, alhora, complementa
ríes. Les «rutines>> en conjunt estructuren 
i donen seguretat; els «jOCS>> fan que cada 
dia, tots els dies, resultin nous, diferents i 
interessants. Aixo afavoreix l'interes per 
avan<;ar. 

Pero a l'infant Ji són absolutament ne
cessaris els dos aspectes de l'activitat per 
poder evolucionar positivament, satisfac
toriament i harmonica. 

En aquestes primeres edats veiem que 
no es pot tenir un programa preconcebut 
i molt menys establert, igual per a tot
hom, ja que en aquest nivell educatiu, 
coro en tots els altres, ens trobem que 
cada infant és diferent, per tant cada grup 
sera diferent, i cada dia passen coses que 
!'educador ha de ser capac;: de recollir i 
acollir al moment, i utilitzar-les per treu
re'n el maxim de profit per al grup. 

L'educador ha de partir de la realitat per 
avanc;:ar i no tenim per que encotillar
nos amb un pla preconcebut deslligat de 
la realitat concreta de cada dia. 

Un principi basic de l'escola activa és 
que el mestre ha de partir sempre de l'in
teres del nen i del grup i introduir tots 
els elcments que aj udin a créixer i evo
lucionar els infants. 

Amb tot, pero, no volem dir en absolut 
que l'únic que ha de fer !'educador sigui 
estar sotmes a l'esponHmia evolució i in
teres dels nens. Els mestres d'aquesta eta
pa hem de concixer a fons les caracterís
tiques tant físiques i psíquiques coro rela
cionals propies de les edats amb les quals 
treballem, al mateix temps que saber qui
nes són les necessitats que tenen cls in
fants en aquest període de la vida. Aquests 
coneixements els hem de tenir tant a nivell 
general i teoric, com a nivel! concrct i 
practic. Hem de ser molt observadors i sa
ber com és cada nen en particular, i per 
tant com es configura el grup. 

És imprescindible també que els mes
tres tinguem molt material preparat per 
poder oferir als infants en el moment que 
els interessi una feina. 

Aquest material hauria de cobrir tot el 
ventall d'interessos del nen. Per exemple: 
cal tenir recursos per a les activitats mo
trius, que poden anar des de l'estimulació 
del gateig amb cls més petits, a l'organit
zació de curses o salts a.mb els grans; de 
la repetició sistematica de sons en els lac
tants a petitíssimes representacions amb 
els grans, per al llenguatge; de posar els 
petitons a la finestra perqué vegin !'ex
terior a sortides periodiques al carrer, al 
barrí o a visitar algun lloc que tingui inte
res per als infants més grans. 

Des del punt de vista musical, tcnir se
leccionades les canc;:ons i música que el 
nen sentira, fins les petites cantades col
lectives que podrem realitzar amb els 
grans. A nivell sensorial , des del petit mo
bil penjat damunt del Jlitet a la discrimi
nació o reconeixement de sons amb els 
grans. Del tocar i arrugar paper amb els 
petits a l'esbo~ de la figura humana amb 
els grans. De la quasi només percepció de 
l'aigua, el sol o !'aire amb els lactants, a 
la clara observació de la natura, fenomens 
atmosferics, animals, plantes amb els 
grans. 

Quant al pensament, podem demanar al 
lactant que localitzi un objecte que sempre 
esta coHocat al mateix Jloc, fins a les grans 



organitzacions de jocs simbolics que són 
capa<;:os de desenvolupar els de dos anys i 
migo tres. 

Des de tenir en compte i facilitar la re
lació objectual amb els companys en els 
petitons, fins afavorir la possibilitat de 
crear vincles d'amistat amb els més grans. 

Aquestes són les activitats deis nens i 
molles d'altres. A !'hora de tenir un sac de 
recursos per a les activitats, hem de tenir 
també tot un seguit de fitxes o llistes de 
can<;:ons, de danses, de cassettes, de jocs, 
de contes, de pocmes i d'exercicis per fer 
i que podrem anar engruixint cada dia 
amb les noves troballes que fem. 

Aquest material cal que estigui seleccio
na! o dassificat amb criteris que poden 
ser qualitatius, de gus t, per edats, que s 'a. 
justin a les difcrents necessitats i interes
sos deis infants. I especialment que esti
guin relacio•mts amb la realitat immcdiata 
del país, en el nostre cas Catalunya, i d'una 
forma més concreta amb la comarca o 
poble. 

Tindrem molta cura en l'organització de 
J'espai. S'ha d'adaptar tant com sigui pos
siblc, a l'evolució del nen, ha de ser acolli· 
dor, estimulan!, organitzat i orientador. 

Hem de fer una reflexió constant sobre 
les nostres actituds envers l'infant. Des de 
!'actitud en si mateixa, com a imatge de 
conviccions, fins al contingut de fons que 
hi ha en aquesta. En aquest aspecte, el tre
ball en equ ip té una gran importancia, ja 
que la discussió conjunta ajuda a objecti
vitzar i per tant a aprofitar al maxim les 
actituds, si aquestes són critiques since
res, constructives i donen cohesió i cohe
rencia al grup. 

Com sabem, la nostra actuació no és sinó 7 
el reflex de les nostres conviccions més 
profundes. Per aixo en aquestes primeres 
edats ja hcm de saber cap on volcm enca
minar aquests infants que estcm educant. 

Per aixo hem de fer la reflexió de quins 
valors volem transmetre al nen i com els 
transmetcm. Pcr exemple: si desitgem que 
el nen sigui un ésser autonom, per acon
seguir-ho la nostra actitud haura de ser de 
potenciar, d'ajudar, de col·laborar, de posar 
tots els m itjans perque el nen pugui fer 
les coses i avanc;ar sol. No Ji clonarem e].s 
problemcs solucionats ni frenarem la seva 
iniciativa. 

Si desitgcm que estimi i sigui solidari, 
desterrarem l'autoritarisme, el tractarem 
d'igual a igual, amb tracte calid, acollidor 
i amb comprensió, ajudant al fet que les 
sevcs relacions siguin positives tant amb 
els companys com amb nosaltres. 

Hi ha una colla d'actituds o maneres de 
fer que els mestres deis més petits hem de 
tenir en compte, ja que ajuden i afavo
reixen la bona relació amb cls infants, com 
són parlar baixet i suau, treballar amb un 
ritme més aviat lent, servir-nos de Ja nos
Ira exprcssió facial i corpora l a més de 
la verbal, etc. 

En lotes les activitats que es fan en una 
escoJa bressol, cal haver-hi reflexiona! i 
posar-hi tola la delicadesa possible per 
aconseguir crear un ambient en el qua! 
l'infant trobi tota la seguretat, estabilitat 
i confian<;:a que necessita per poder desen
volupar-se plenament a partir de tots els 
elemcnts i estímuls que li ofereix l'entorn, 
els companys i nosaltres. • 
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Dolors Canals ha tornat d'un exi li de tants d'anys de silenci 
amb la mateixa iHusió que tenia abans, quan treballava 
a Catalunya per l 'educació deis nens més petits. 
Durant els anys de l'exili ha pensat i estimat Catalunya 
i ha treballat sempre amb l'esperan<;;a de poder-hi tornar. 
Ha escrit diverses obres, ha fet estudis i investigacions 
basicament sobre la primera infancia. 
La doctora Maza diu en el proleg de la infancia del Caribe 
(obra de Dolors Canals publicada a I'Havana l'any 1941 ): 
•En la ciencia que profesa con hondo enlusiasmo y segura 
convicción, ha logrado la integración de diversas ramas: 
pediatría. pedagogía, psicología. higiene infantil, tomando 
como centro al niño•. 
Pero creiern que. més que explicar tot el que ella ha fet. 
és molt millar que ens ho vagi explicant ella. 

¿QUE Hl HAVIA D'ORGANITZAT 1 PLANJFICAT EN RELACió AMB ELS 
TRES PRIMEAS ANYS DE VIDA DEL NEN EN EL PERíODE DEL 36 AL 39 A 
CATALUNYA? 

Previament a aqucst període i durant els 
anys 30, ja hi havia institucions de prime
ra infancia a nivel! europeu. Pero el 36-39 
va ser tota una altra cosa. Fou un període 
curt, ex traorclinariament intens i molt pro
ductiu en aqucst camp. Eren temps en que 
als canvis socials ele la República s'afegí 
!'impacte de la guerra, amb les seves exi
gcncies imperatives i la impossibilitat de 
satisfcr-lcs amb les institucions exislents. 
La sortida es produí gracies a una conjun
ció d'interessos propulsats pcr la voluntat 
decidida de la gent, l'interes i emprcnta de 

professionals joves i el suport del govern. 
Sabíem que era el moment de dcixar en
darrcra no solamcnt els últims vcstigis de 
les guarderies vuitcentistes - !'actitud as
s istencia l i benetl.ca-, sinó també les de 
proteccionisme i materialisme -l'inl'ant 
com a apcnclix de la dona, la guardería 
com a variació o substitut de la família-, 
propies de la primera meitat del se
glc XX. 
Dins l'area de Barcelona sorgiren gt-an 
nombre d'institucions ( llavors anomcnaclcs 
«guardcries noves» o «guarderies de guer-



ra» i «Centres de Puericultura>> quan ac
tuaven com a pilots), sobretot als nuclis 
industrials als voltants deis quals vivien e ls 
treballadors. Per aixo eren també guar
deries de barri, amb programes i contacte 
amb el vei'nat, encara que, administrati
vament funcionaven com a departaments 
de l'emp¡·esa, en aquell temps controlada 
pels s inclica ts. És així com l'impuls inicia l 
d'organització sortia sovint deis comitcs 
de fabrica, al seu torn activats per la gent 
del seu sector. De baix a dalt. 
Aquestes guarderies tenien un gran su
port popular i a lhora alt nivell professio
nal i fins i tot d'equipament. N'hi havia 
una a «Tecla Sala>>, una a ltra a «Manufac
tures Bofarull», a «Industrial Montalfita» 
i molles més. Amb la seva actitud obcr
ta permctcrcn implantar nous conceptes. 
Comptavcn amb el respecte general i p le
na llibertat d'acció i d'e lles sortircn uns 
quants treballs remarcables. 
Dues actuaren com a centres pilot: ori
ginaven programes d'aplicació general, en
trenaven personal, facilitaven dades i pla
nejaments als delegats d'altres organitza
cions intcressades i rebien visitants es
trangers. 
L'edat d'admissió era a partir deis dos 
o tres mesos fins als 5 anys. Per sota deis 

dos mesos s'iniciaren treballs puericullors g 
d'envergadura a la Maternitat de Barce
lona, on Trias Maxencs era director. Es 
programa el Centre Neonatal de Barcelona. 
Com a part de les activitats d'aquest es 
feia !'examen puericultor sistematic deis 
infants normals, i es sumaritzaven les da-
des en una fitxa basica molt completa que 
ens hauria proporcional, un cop genera
litzada, cstadístiques de molt d'intcrcs. 
Més endavant, després d'un informe que 
em fou encomanat després de presentar 
3 mode ls de guarderies (que incloi'en des 
de mctres quadrats per infant fins a equi
pamcnt i programa essencials), es crea la 
Delegació de Guarderies, dita també Uni-
tat Central al Ministeri de Treball i Assis
ti~ncia Social que estigué al rneu carrec. 
Tenia, entre altres funcions , normes, pla
nejament, coordinació, inspecció. Si ha
gués continuat, en pocs anys hauríem lin-
gut una bona base i, sobretot, una qualitat 
científica de les més avanr;adcs, tant a ciu-
tat corn a les comarques. 
Fa pocs mesos vaig completar un infor-
me per a la nova Gencral itat sobre aqucst 
període amb els detalls factuals, fotos de 
J'epoca i al tra documentació. Tinc entes 
que hi ha una copia a la biblioteca de 
«Rosa Sensat». 



10 ¿QUINA VA SER L'EXPERIENCIA GENERALITZADA DES DEL PUNT DE VISTA 
PEDAGOGIC? 

La transformació de les guarderies en Cen
tres de Puericultura. Die puericultura en 
el ·sentit que tenia la paraula a Catalunya, 
sentit que estavem elevan! i que ara s'ha 
degradat. Vol dir la conjunció de divcrses 
disciplines que s'integren al voltant de 
l'infant normal per portar-lo «de la nor
malilat cap amunt», fins al maxim del scu 
potencial - si és que hi ha un 1ímit. 
No convé fraccionar els seus componcnts 
amb una persona diferent al carrec de 
cada un, sobretot per als infants de menys 
de tres anys, ja que hi ha pcrill de fer 
pedagogía anticienlífica, psicología an tifi
siologica, san itat deshumanitzada, etc. Les 
persones que trcballen amb els infa nts 
cada d ia haurien de tenir una preparació 
coord inada de cicncies b io logiques i tcc
niques, melodes educatius i d'en trenament, 
estudis socials, base matematica i estadís
tica, arts, csports, cte. No em vull cstendrc 
massa, només dir que en el període 36-39 
preparavcm un pla d'cstudis nou, d'acord 
amb els conceptcs nous. S'csta d iscutint 
aquesta qi..iesl ió en diversos pa·isos. 
El q ue en dci<. :n «Centres ele Puericultura•• 
es podrien deftnir com institucions acti· 
ves, dedicades a una conjunció sanitaria
educativa-social-investigadora. 

Gimnastica diaria durant el primer any de vida. 
1937. 

Partien del principi de l'infant com a per
sona que, a part de la famíl ia (conside
rada com a grup amb el qua! conviu en 
intimitat i forts lligams personals), neces
sita un !loe propi, compartit amb contem
poranis, on tot s'ajus ta als seus requeri
ments i progrés i on pot desenvolupar-se 
i treballar ll iure i equilibradament amb 
supervisió professional. És un dret. Per
que el contrast amb els infants que no tc
nen aquests avantatges és científicament 
demostrable, com ho és el del que no han 
anat mai a l'escola o han erescut sense su
pervisió mCdica. 
Tanmateix encara hi ha detractors, molts 
dels quals no han vist mai una bona ins
titució puericultora. ÉS una oposició més 
aviat basada en crcences i tradicions de 
gran contingut emocional més que racio
nal. Calen més discusions obcrtes sobre 
la dcterminació de les condicions optimcs 
per al desenvolupament huma deis tres 
primers anys, basades en la invcstigació 
científica i les rcalitats socials. 
A la Catalunya del 36-39, els tres objectius 
principals eren : 
l. Modificació de l'ambient amb criteri 
purament puericultor i, per tant, modi
ficació radical deis parametres. Tinc un 
!libre en prcparació. Un altre dia en par
larem. 
2. El canvi, gaircbé diria mutació del per
sonal i les seves actituds. Cosa que fou re
lativament facil en una s ituació, també, 
mutan t. 
3. Direcció del programa cap a: reconei
xement i cultiu de la individualitat (llas
tima que no hi ha temps per detallar); 
lluita con / ra els efectes del «motile>> cul
tural quan és desfavorable per a la Íllle
gritat de L'ilzfant, encara que siguin infrac
cions menors consagracles pe! costum (cal 
ro radar les orelles de lotes les nenes?). 
I naturalmcnt La facililació de la vida so
cial en un grup 011 la posició de L'il1{a11l no 
és fixada, com a la famíl ia i es mou lliure
ment d 'acord amb interes, activitat, atrae
ció personal, desig de companyia o priva
desa, cte. 
Per aquest ca mí es va a una veri table revo
lució humana que permet als infants ser
ho del tot , superar cada etapa i entraz· a la 
següent p lenament madurs i llestos per 
continuar endavant. 



COMES VALORA FORA DEL PAfS LA TASCA FETA A CATALUNVA? 11 
De vegades, amb un cert astorament ini
cial, seguit d'una actitud pragmatica fa
vorable: escollant, comprovant, adoptant 
tot o part. En altres casos amb una gran 
acollida immediata. El més aprcciat fou 
el concepte de la nova puericultura; tam
bé el fet d'incorporar Ja investigació al 
programa diari de les guardcries i el con
tingut de certs treballs específics de van
guarda. 
La documentació d'aques ts treballs es va 
portar primer a 1' <<I:.colc de Puericullure» 
de París. Weii-Halle n'era e l director en 
aquells moments i la rebé amb viu inte
res, ja que en alguns aspectes érem d 'a
vantguarda. Féu moltes preguntes i esta
blírem una bona i cordial relació. Els re
sultats deis estudis <<Efectcs deis estímuls 
sensorials sobre I'activitat muscular de 
l'infant», realitzats a uMontalfita», es pu
blicaren a la «Revue Fran~aise de Pucri
culture», l'any 39. 
Més tard continuaren les recerques amb 
nounats, a base de !'esquema de Barcelona, 
a !'hospital Calixto García de l'Havana, on 
es fih'T''\ren les proves. 
Els mt.~odes i organització deis nostres 
pilots (ormaren part deis cursos d'estiu a 
carrec meu a les facullats de Medicina i 
Pedagogía, rcspectivament, ele la Universi
tat de I'Havana. 
L'any 42 vaig portar dadcs sobre la pla
nificació i metodología de Catalunya a 
M. Elliot, cap del Children's Bureau, agen
cia federa l del govern deis Estats Units, 
n Wnshington. Poc dcsprés se'm dona la 
direcció de la primera guardería de guerra 
de 1ew York [filia directa de la l a. guar
dería de gue rra de Barcelona] on s'aplica 
íntegrc -Jlevat d'adaptacions locals me
nors-, e l nos tre programa ion es comple
taren molls deis trebal ls intcrromputs el 
39 a casa nostra. (Cal recordar que Jlavors 
USA es trobava també en guerra: homes 
mobilitzats, dones a la indústda, gran pro
liferació de guarderies.) Els conceptes pue
ricultors de Gessell, que era la primera 
autoritat, com ho fou més tard Spock, co
menc;:aven a quedar endarrerits. Aquesta 
guardería aviat va comenc;ar a funcionar, 
en certs aspectes, com la Delegació de 
Guarderies de Catalunya i un any dcsprés 
de la scva obertura es constituí en Centre 
de Puericultura pilot, per guiar insti tu
cions d'a ltrcs estats de la un ió. 
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Examen pvcrtcultor Slstellliltic i mensual de tots 
els infants. Resultats publicDts a la · Revue de Pue
rículture• de París. 1939. 

També des de Nova York els mitjans pú
blics d'informació parla ren deis treballs 
de Catalunya. Primer com a informació, 
després des d'una columna a carrec meu 
(l'antítcsi, diguem-ho de pressa, d 'aquests 
articles de puericultura domestica o p i tjor, 
domesticada, que es publiquen encara en
tre perruqueria i menj ar pcl gat). 
Puericultura és cultura. Oui no coneix els 
seus inicis, no coneix bé com és. Les noves 
deis seus avan~os són d'intercs públic, no 
solament del pedagog, pediatre, nutricio
nista, psicoleg, fabr ican¡ de roba o mobles 
infantils, cte., que hi tenen un lligam pro-



12 fessional i ds cal estar al corrent, sinó 
també del ciutada, que té memories llu
nyanes i voldria millorar la vida de tot
hom eles deis inicis. 
La prova d'aquest interes general la rebé
rem a través cl'un programa de radio que 
mantinguérem 7 anys -una conferencia 
curta cada diumenge al vespre. Ens escri
vien gent com un batlle de poble remot, 
una editorial, metges, un enginyer. Acaba
rem fent de «Clearing house». I:.s esplendid 
el que podríem (er coordinant les idees 
i capacita ts de tots. Tant de bo, amb la 
gent jove portant la pauta, s'amplii'n els 
programes ara cxistents i se n'afegeixin 
d'altrcs per al púb lic general. La gent res
pon quan veu que la finalitat val la pena 
i en poden ser participants. 
Anys més tard, encara es desenvolupa un 
altre treball iniciat a Barcelona: la grafica 
de medició de la vista per a infants. La 
consulta per a l'aspecte antropologic es 
féu amb M. Mead. Les proves es realitza
ren a New York amb in!'anls de d iferent.s 
orígens naciona ls i !'Oficina Sanitaria Pan
americana (OMS) hi tiogué part. 
I enlremig, les tasques de Catalunya 36-39 
aparegueren també a congressos, a diver
ses publicacions, a difercnts llocs. Aquí 
encara són ineditcs. 

Del film •Reflexes in the new born: a new ap· 
proach• fet a /'hospital Calixto Garcia. La Haba· ~ 
118. 1946. 

¿ARA QUE LA TORNEM A TENIR ENTRE NOSALTRES, OUINS SóN ELS SEUS 
PROJECTES DE FUTUR? 

Primer, fer el present. Pcr aquest any, la 
primera fase del laboratori d'investigació 
puericu ltora, destinat a la !inalilat que el 
SCLI nom indica. AL revés del 39, ara són 
els lreballs iniciats a fora que es comple
taran aquí. r n'hi ha d'altres en perspec
tiva, com cls basats en «l'especifi cit.at hu
mana» que porto fa molts a nys. Aquest 
és el mcu lreball personal. 
El scgon projeclc és la creació d'un Centre 
pilot de Puericultura pcr a Catalunya. Si 
va endavant com caldria, pot ser una reali
tat a terme curt. Estic en contacte amb 
algu nes persones, organitzacions, la Gene
ralitat. Ha de ser un esforc; de grup. 

El Centre pilot tindria una funció genera
dora i «escampadora». Faria treballs con
cre ts d'aplicació practica i interos públic. 
Comcnc;ant per determinar la s ituació de 
l'infant catala, del naixcmcnt fins els 3 
anys. Un any, 1980. 
No hi ha dadcs antropomctriques, no sa
bem que mengen, quan dormen, com par
len, quin és el seu grau de salul, ri tme de 
creixement, les seves capacitats, qui s'o
cupa d'ells cada dia. Per tant, no podem 
arribar a conclusions encara, ni pe.r comar
ques ni pe! Principat, ni (e¡- estudis com
paratius, ni programes basats en fets com
provats. 



El Centre pilot de Puericultura de Cata
lunya, un cop determinats els temes més 
urgents, establiria la metodología, la tec
nica i instrumental i un programa senzill 
d'aplicació (en coordinació amb els grups 
mencionats abans), després de la prepara
ció del personal documentador. I compila
ría els resultaLs amb el coneixement i par-
1 icipació de (amílies, barris, ca m p. Tot
hom. Pcr altra banda, iniciaría recerques 
d'avantguarda, origioant estudis autoctons 
que no es poden portar a cap en solitari, 
ni integrar a les institucioos actuals. El 
Centre pilot serviría també de connexió 
entre diverses profcssions aliades per a 
un objectiu puericultor (disseny, televisió, 
arquitectura, dietetica, ... ) i els resultats 
d'aquests intercanvis enriquiricn tot el 
camp i elevarien el nivell de vida de l'in
faot tant a les guarderics com a casa. 

El que més voldria amb la nostra conver- 13 
sa d'avui és encoratjar els lectors en aques-
ta direcció. Que recordin que es pot fer 
molta i bona feina, fins i tot en situacions 
difícils -com ja es va fer anys enrera, en 
circumstancics ara ja historiques i irrepe
tibles. Com s'ha ret també amb grans difi
culta ts i ambieot hostil durant 40 anys. 
El moment prcsent el veig positiu. Hi ha 
gent capacitada i amb idees, les quals es
tan fent un gran esror9. Hi ha interes 
popular. Comencen les programacions de 
la Generalitat. 

Jo cree que, amb coordinació i unitat d'ob· 
jectius, es pot bastir aviat una estructura 
solida, amb plantejamcnts concrets i tre
balls en marxa d'alta volada. I portar la 
puericultura catalana entre les capdavan
teres. • 
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1 
D'IN 
___________ per Josep Oliva Casas __________ _ 

arquitecte 

Per enfocar l'cstudi d'un centre d'aquest 
tipus, des del punl de vista arqui tccton ic 
cal, saber, en primer lloc, quin és el paper 
que ha de jugar l'arquitecte, quina és la 
seva aportació a la creació i fun"ionament 
d'una inst i tu ció pedagogica i assis tencial 
d'aquesta mena. Per aixo ha de coneixer 
p reviament les necessitats del nen i el ti
pus cl 'educació que es vol donar en el cen
tre i és a partir del cabdal d'informació 
que cobreixi aquests dos importants as
pectes quan comen¡;:a la seva tasca, que 
és la de traduir en espais arquitcctonics 
aq uelles exigencies. Ara bé, !'ideal no és 
que rebi passivament la informació, sinó 
que s'endinsi en el tema, que l'aprofundeixi 
al maxim. A més a més, hi haura aspec
tes en els qua ls anira més cnlla de les 
dades q ue Ji han subminis trar i podra 
aportar-hi algun punt de vista propi, al 
marge de la pedagogía. Pcnsem en la reJa. 
c ió q ue s'estableix en tre l'ésser huma i 
l'ambicnt físic en q ue es mou amb la con· 
segücnt influencia, positiva o negativa, de 
l'entorn sobre la persona. I si aixo és cert 
en termes generals, més ho sera en el cas 
del nen de mesos o de pocs anys que, amb 
la seva febiesa, amb més o menys inten
sita L ve influenciar i condicional per tot 
i entre aquest «tOt» s'inclou l'espai físic 

on passa una pila d'hores al dia. Una altra 
aportació és tractar de crear, o d'ajudar a 
crear, una imatge del centre que sigui 
atraient, és a dir que l'edifici posseeixi un 
cert caracter di-stintiu, una personalitat 
propia que cridi agradablement l'atenció 
del nen, que l'ajudi a fer «SeveS>> la llar 
d'infants i el parvulari. Si es dóna aquesta 
apropiació de l'edifici per part d'ell s 'hau
ra ac0mplert una interessant fita psicoló
gica. Als requeriments funciona ls i peda· 
gogics afcgim-hi altres de caire arquilec
tonic i psicologic. 

l. Doncm, ara, una ullada a les neces
sitats del nen, que són moltes i de molts 
tipus, en relació a si mateix i a la seva 
estan<;a en aquests centres. Van des de ne
ce:;s itats que en podríem dir 1 · PRIMA· 
RIES: U fisiologiques (alimentar-se, dor
mir, deposicions). 1.2 físiques (cspai, sol. 
ventilació), 1.3 confort (temperatura adc
quada, silenci, materials i color no agres
sius a la vista), 1.4 seguretat contra acci
dents (cantells arrodonits, viclres, portes, 
desnivells, materials no agressius al tacte) 
fins a necessitats 2 cl'un adequat AMBIENT 
F1SIC: 2.1 dimensió adaptada a l'edat, 
2.2 net, ordenat, 2.3 alegre, o 3 · AMBIENT 
HUMA: 3.1 dimensió adaptada a J'edat, 
3.2 atmosfera afectiva, 3.3 acollido ra, pas-
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sant pcr necessitats 4 · EDUCATIVES: 
4.1 crcació d'habits, 4.2 aprenentatges de 
tipu<; sensorial, 4.3 motriu, 4.4 de Jlenguat· 
ge, 4.5 concepte de l'espai, 4.6 concepte del 
propi cos, 4.7 desenvolupament de la intcl
ligcnc ia, 4.8 la imaginació i 4.9 el gust ar
tístic. També hi ha necessitats de tipus 
5 - AfECTIU (en relació al personal que 
els a tén i educa), neccssitats 6 · PSICOLO
GIQU ES: 6.1 punts de referencia físics, 
6.2 punts de referencia humans, 6.3 orien
tació, 6.4 ganes d'aprendrc, 6.5 ganes d'in
vcstigar, 6.6 d'imitar, 6.7 afirmació de la 
per!>onalitat, 6.8 aspectes de possessió, 6.9 
de territorialitat, 7 - d'ATENCió 1 CON
TROL: 7.1 nen ben ates i 7.2 controla! i de 
8 · RELAClO S H UMANES: 8.1 envers els 
atu·es nens i 8.2 els adults. Les necessi
tats en 9 · RELACló A L'EDI FI Cl poden 
se r 9.1 qlll: luciliti la seva apropiació, 9.2 
cspa is c lars, nets, ben definits i 9.3 scnse 
ambigü i La ts en cap deis se~1s clcrncnls. 
Tumbé hi ha necessitats ele JO · CONNE
XIó AMB L'ENTORN PROXLM, és a dir 
amb el carrer on esta empla<;ut e l centre i 
amb el barri o poble en genera l. Per úl
tim, queda J'aspecte 11 - ORGA ITZACió 
1 SE RVEIS que no esta tan directament 
relacional amb el nen, pero que és impres
cindible pel correcte funcionament del 
centre. 

Hcm exposu t d 'una manera general i 
gaircbé indiscr-iminada les nccessitats del 
ncn de O a 6 anys, és a dir, de is més pe tits 
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fins els que estan acaban t !'etapa pre-es
colar. Es tracta més de confeccionar una 
llista que no pas de donar massa impor
tancia a la rigoros itat e n la sistematitza
ció de les necessitals. Per una part bi ha 
conceptes que participen de més d'un as
pecte i són dif íci ls de classificar i, per a l
tra part, tencn desigual aplicació: són ple
namcnt valids pcr a cada edat i no tant 
per a altres edats. El nen va evolucionan t 
constantment i, a vegadcs, en qüestió de 
mesos aquests canvis es tradueixen en una 
exigencia d'espais arquitectonics i servcis 
difercnts. 1 es complica pe! fet que els 
canvis es poden produir clintre un mateix 
curs i per tant es planteja la necessitat 
d'espais i serveis dotats d'una certa flexi
bilitat, la qual només és possible quan hi 
ha gencrositat d'espais o s igui supcrfícies 
amplies. 

A més, el nen pctit cal que es mogui en 
un ambient limita t. constant i estable, pero 
a mesura que va creixent ha d 'anar eixam
plant aquest cercle, ampliant-lo. Fixem-nos, 
pero, que cercle limitat no vol pas dir tan
cat i és que en la relaeió del neo amb el 
seu ambient semprc se'ns presenten dos 
aspectes a considerar: estabilitat i conti
nui"tat (en l'horari, en l'ambient físic, en 
les rclacions amb companys i aduJts) i al 
mateix temps varietat i canvi (d 'impres
sions, d'expericncics). 

II. Quan al tipus d'educació, es tracta 
de dcscnvolupar a l maxim les sevcs fncul-
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16 tats, extreure'n les possibi litats de tot or
dre i fer-Io capa<; de valdre's per si mateix. 
1 tot aixo en un clima en el qual no preval
gui ni una disciplina massa rígida ni una 
llibertn l excessiva que comporti desordre 
i desorganització: hem de buscar el difícil 
equilibri entre aqucsts dos pols. I una allra 
caracteristica és que el ncn quedi ates 
en tot moment, gratifica! en les seves ne
cessitats. Pel que fa referencia al centre, 
cal dir que ha d'estar plenament obcrt: 
a) a si mateix, pcrmetent una certa llibcr
tat deis nens pcr moure's pcr dintrc i visi
tar altres dependcncies i zones que no són 
habitualment les seves; b) als pares, en el 
sentit que puguin entrar, veure on estan 
els scus fills, com se'ls atén, mantenir con
tactes freqüents (si convé diaris en el cas 
deis més petitons) amb els educadors, as
sistir a xerradcs sob re l'eclucació i cura 
deis nens, etc., i e) al barrí, admetent, i 
fins i tot fomentan!, els contactes amb J'cn
torn proxim. 

En definitiva, es busca en el nen tant 
el seu desenvolupament individual com l'a
daptació social. 

111. Queda un tercer capílol i és el rc
fcrent a coneixer detalls concrets de l'or
ganittació del centre, especialment a la llar 
d'infants. 

Concixcr l'hornri (un torn únic o dos 
torns al dia) pot fcr variar, per excmplc, 
la cuina i el nombre d'educadors, saber la 

durada del curs (practicament tot l'any o 
bé seguint el curs escolar) infiueix en la 
manern de fer front a la calor i al sol deis 
mesos d'estiu (voladissos més importants, 
pati de joc amb més ombra, etc.). estar 
informats deis serveis que prestara el cen
tre: si hi dinaran tots els ncns o no, si s'hi 
rentara bona part de la roba deis petits 
(gasses, roba de llit, pitets, etc.) i tovallons 
deis grans, tot aixo influira en !'enverga
dura del servei de cuina i rentar roba i, 
de rct ruc, en el personal que caldra con
tractar. Veiem, dones, que aspectes apa
rentment menys importants tenen conse· 
qi.iencies directes en l'establiment del pro
grama de J'edifici i poden condicionar a l
guncs solucions. 

Ara bé, lotes aquestes idees, necessitats, 
punts de vista i organització es poden re· 
soldrc a través d'una serie d'instruments 
que podem classificar de la segti.ient ma
nera: 

A. EOUIP HUMA 

Són cls cducadors i la resta de personal 
que faran rutilar el centre. 

Sens dubte és l'element més importan!, 
el factor primordial perquc el centre com
pleixi veritablemcnt les funcions que Ji exi
gim. I no podia ser d'altra forma, ja que la 
«primera materia» amb que tractcm és 
precisament el nen. 

La seva formació, aptituds, vocacw, in
tercs i humanisme són els elemcnts cab· 
dais que configuren un bon cquip huma. 
I aquí la paraula vocació no té altres con· 
notaciom. que les del treball fet a gust. 

B. ARQUITECTURA 

Inclou planteigs urbanístics i de l'edifici 
en si. F.ns podem referir a la resolució 
d'un prog1·ama bcn estudia! i dimensional, 
adequades inlerrclacions entre les difc
rents peces, clccció deis matcrials i aca
bats constructius més idonis i tipus d'ins
taHacions més ndicnts. Tot aixo a part 
d'altrcs conceptcs més subti ls, que ja hem 
comenta!, com podcm ser cls estetics, 
d'ambicnl, caractcr, personalitat i significa
ció de l'cdifici. 

1 des d'un punt de vista purament cons
tructiu tampoc podcm oblidar l'elcvació 
de solucions que aba1·ateixin i simplifiquin 
la futura conservació de l'edifici. 



C. MOBILIARI 1 EOUIPAMENT 

Afecta al mobiliari en general i també al 
material didactic, incloses les joguines i 
la dccoració (cortines, quadres, zones a pla
cades de suro, etc.). 

D. ORGANITZACió 

Quant a ins titució que acull dHtria ment 
bona quantitat de persones dcixant ara de 
banda les característiques propiament cdu
catives i assistencials. 

Si cns ccnt rem ara en el segon instru
ment, cal dir que !'arquitectura ha de tra
du ir a termes cspacials i solucions cons
tructives els tres capítols esmentats ante
riorment. 

La seva tasca és, també, la de facilitar a l 
maxim el trcball deis educadors i intentar 
que hi hagi una estreta correlació entre 
les formes físiques i el funcionament idoni 
del centre. 1, per descomptat, s'ha d 'evi
tar que solucions i detalls de l'ediflci siguin 
un entrcbanc pcr a l'acomplimcnt de la 
funció dels cducadors de tal forma que 
calgui fer retocs i adaptacions amb poste
rioritat a l'acabament teoric de les obres. 

En rclació a la localització del centre no 
hi ha dubte que ha d'estar ficat en el bar
rí al qua l ha d'integrar-se. Convé que es
tigui en un carrer tranquil quan t a trafic 
de co txes, pero envoltat de cases i botí
gues ve·ines: seguretat física per una part 
i possibi litat de viure i coneixcr les pe ti
tes incidcncies del barrí, per I'altra. 

L'orientació optima ha de corrcspondre 
a les aules i sales d'estar així com al pati 
de joc o sigui les zones on els nens passen 
la major part del dia. Normalment, el mi
llor C.:s orientar-les al sud-cst. 1 tenint en 
compte que la llar d'infants pot es tar ober
ta una gran part de J'estiu és convenient 
apl icar-hi un bon voladís que protegeix del 
sol de l'estiu (que és alt) i , en canvi, deixa 
en trar el sol de l'hivern (que és baix). Re
s umint l'aspecte urbanís tic, d irem que el 
centre ha d'estar ben situat dintrc el barrí, 
encara que apartat dels carrers sorollosos 
i de gran tdtfic, ben oriental i assolellat. 

tS interessant poder desenrotllar l'edi
fici únicament en planta baixa, en especiai 
perquc així hi pot havcr un contacte di
recte entre les aules i sales amb e l pati de 
joc i no tant per !'existencia for~osa d'es
cales en el cas de dues o més plantes. El 
centre de planta baixa ens semb la que ne-

cessita un mínim de 12 m2 de terreny per 17 
cada nen, és a dir, uns 1.800 m2 per a un 
centre de ISO nens. Quan no hi hagi més 
remei que construir dues plantes, llavors 
situaríem el parvulari a la p lanta baixa i 
la llar d'infants a la p lanta, pis que sempre 
sera m és tranquil. 

Com a planteig general distingirem dues 
zones ben diferenciades : llar d'infants i 
parvulari, cadascuna amb la seva entrada 
independcnt encara que amb els serveis 
generals comuns i, per tant, amb una con
nexió clara entre una i altra. 

Farem, ara, una descripció general del 
centre, pero abans convé fer algunes prc
c isions a l r especte. Realment és una pro
posta de programa que té com a rerafons 
els criteris ja esmentats í com a tal pro
posta s'ha d'entendre. Donarem també uns 
índexs aproximats de la superficie de cada 
pe<; a sobre la base de 1' <<aquí i ara>>, és a 
dir, que són uns índexs que poden ser 
sotmesos a una revisió periodica. Cal que 
J'edifici possibiliti i aj udi a una bona qua
litar d'assi~tcncia i d'ensenyament, pero al 
mateix temps que la superficie edificada 
sigui tal que comporti un cost de construc
ció no massa al t, que no cxcedeixi de le~ 
possibilitats reals. 

Fetes aquestes precisions passem ja a 
la descripció de: 

1. LLAR D'INFANTS 

Participa més del concepte llar que no 
pas del d'escola. Estara composta de tres 
ceJ.lules, el programa de les quals es podra 
assimilar al d'una llar: sala d'estar-menja
dor i de joc, dormitori, cambra de bany, 
euina i jardí-pati de joc. L'estructura sera 
a base d'un nucli central que és la sala 
d'estar i al seu voltant hi haud.1 les altrcs 
peces i serveis ta ls com el dormitori, la 
cambra de bany i també el pati. Aquest 
model, que podríem di r-ne radial, t é l 'a
vantatge de ser més acollidor (2.1) i de 
permetre que !'educador pugui abastar i 
controlar mc.!s fac ilment totes les depen
clencies (7). I aixo ve facilitat per una gran 
diafanitat interior mitjan~ant vidrieres. Es
tem parlant de la cellula-tipus, pero aquí 
és particularment aplicable el fet de !'evo
lució constan! del nen que es tradueix en 
canviants exigcncics d '.espais i de serveis. 
Per tant, cap de les tres cellules és exac
tament igual, dones, cal fer petites matisa
cions, ja que un tractament completament 
uniforme seria poc adequat a la reali tat. 



18 Les tres ccHules, que són relativament 
indcpcndents, corresponen a les seccions 
de petits, mitjans i grans i les distribul
rcm en un total de cinc grups, puix que 
és convenient que els petits i mitjans esti
guin subdividits en dos grups cadascun 
( 2.1 ). En can vi, la secció deis grans pot es
tar constitu'ida per un sol grup. Aquesta 
distribució respon a la idea de formar 
grups rcdults en els nens rnés pelits (del 
ordrc ele 6-8) per anar augmentant a me
!>ura que els nens són més grans (de l'or
dre de 14-16 pels <le 2-3 anys) (2.1, 7.1 i 
7.2). Així tindrem un total aproximat de 
50-60 nens que creiem que és un nombre 
adcquat per a una llar d'infants. Augmen
tar gaire aquest nombre seria contrapro
ducnt (capítol II ) i en tot cas caldria plan
tejar-se la creació d'una altra llar, si les 
necessitats del poble o del barrí ho acon
sellessin. Els perills de la massiricació i 
de la pcrdua de qualitat de la llar que, en 
qua lsevol cas s'han d'evitar, podrien co
menc;ar ja a partir d'aquestes xifrcs. Pen
sem que estem parlant d'infants i que una 
alt ra cosa és el parvulari o les escoles 
d'EGB o BUP en les quals la massificació 
es pot produir quan el nombre d'alumnes 
assolcix xifres més elc\'ades ja que van 
augmentant progrcssivament a mesura que 
e l nen va adquirint més autonomía i ma
duresa. 

J. La primera cel-lula o secció de petits 
esta formada, clones, per dos grupets de 
6-8 i 8-10 nens, és a clir un total de 14-18 
nens. Hi ha DUES SALES i DOS DOR
MITORIS, pero la cuina -en aquest cas 
BIBERONERlA- és comuna així com la 
cambra ele bany -ara és SALA DE BANY 
1 CA Vl. 

En aquesta secció el grup de nens pot 
estar repartit, en un moment donat, en 
!loes i situacions cliferents: mt:ntrc uns 
estan dormint, allres estarnn a la sala i a 
algun a ltre restaran nctejant, canviant. o 
<..lonant-li el biberó. Pcr ni,xo és tan impor
tan ! la diafanitat entre cls diferents es
país: a lhora que ]'educador atén un nen 
no ha de perdre del tot ele vista els altres. 

La utilització de l'espai per part d'a
quests nens es realitza de forma incliviclua
litzada o bé en petits subgrups i'ocupant, 
gencralment, només una part de la sala. 

La sala de bany i canvi tindra un mínim 
de ducs piqucs-banyercs, amb clutxa de te
ll!fon, per banyar els nens i amb un tau lell 
al costal (i mirall al duvant) per canviar
los i cixugar-los. La biberoneria tinclra una 

pica, un fogonet, taulell i una nevera petita. 
Les superfícies mínimcs són les sc

güents: 

SUBGRUP 1 
Sala d'estar 
Dormitori. 

SUBGRUP 2 
Sala d'estar 
Dormitori . 

PECES COMUNES 

14,00 m' per 6 nens 
9,00 m' per 6 nens 

19,00 m' per 8 nens 
12,00 m' per 8 nens 

Sala de bany . . 10,00 m' per 14 nens 
Bibcroneria . . . 5,00 ml per H nens 

2. La segona ccllula o secció de mitjans 
esta formada pcr dos grupcts de 10-12 i 
12-14 nens o sigui un total de 22-26 nens. 
També hi ha DUES SALES i DOS DOR
MITORlS i la SALA DE BANY i CANVI 
comuna. Especialment e n el segon grupct, 
ja no es dóna la simultane'itat de situa
cions deis petits, puix l'horari és més re
gular amb J'babit de dormir a unes deter
minadcs hores. La sala de bany i canvi és 
diferent: per una part disposa de pica
banyera i taulell per banyar, netejar i 
canyiar els més pctits (o a comenc;:ament 
de curs) i per altra part hi ha clues pique~ 
llargues amb 4 o S aixctcs per rentar-se í 
també alguns W.C. 

E l menjar ve prepara! de la cu ina gene
ral del centre i els ncns mengen a la sala. 

Ara ha canviat la forma d'utilitzar l'es
pai: el nen té ganes de posar-se dret, co
menc;:ar a caminar (amb ajuda o tot sol) i 
desplac;:ar-se. Per aixo hi ha inter(ercncies 
cl'espai entre un nen i altre ja que «lO!S 
volen anar a tot arreu». En el primer sub
grup, el nen esta més insegur i, a vega
des, topen entre ells i aquest és un motiu 
perque el nombre de nens sigui més re
dtt'it. En el segon subgrup el nen ocupa tot 
J'espai amb més scgurctat. 

Les superfícies mínimes són: 

SUBGRUP l 
Sala cl'cstar . 
Dormitori 

SUBGRUP 2 
Sala d'cstar . 
Dormitori 

Sala d'cstar i canvi 

22,00 m' per 10 nens 
15,00 m' per JO ncns 

26,00 m' pcr 12 nens 
18,00 m' per 12 nens 
14,00 m' per 22 nens 

3. La tercera cl:llula o secció ele grans 
j a hem cl i t que eslava formada per un grup 



únic d'uns 14-16 nens. Pot disposar, dones, 
d'UNA SALA i el <<ASEO» ja que els nens 
dormiran migdiada a la mateixa sala amb 
marfegues o hamaques que es guardaran 
en un petit MAGATZEM ANNEX. La cam
bra de bany té dues piques !largues per 
rentar-se i una serie de W.C. de mide pe
tita (6 o 7) per asseure-hi els nens a unes 
hores fixes i així crear l'habit. Es dinara a 
la mateixa sala . 

En aquest cas la sala estara subdividida 
en diversos espais especiali tzats per tal de 
realitzar-hi activitats de petit grup orga
nitzat, és a dir, que el nen ocupara tot 
J'espai a través de seqüencies. ÉS molt 
important el tipus de mobiliari, així com 
la forma de disposar-lo. 

Les superfícies mínimes són: 

GRUP úNIC 
Sala d'estar . 
Cambra de bany . 
Magatzem 

36,00 m1 per 16 nens 
10,00 m1 per 16 nens 
5,00 m1 per 16 nens 

Hem parlat de ceHules en el sentit que 
constitueixen unes unitats amb certa inde
pendencia i dintre el seu ambit hi ha les 
peces ja ressenyades més la zona d'entra
da i el passadís o distribuidor. Són unes 
altres llars de menor dimensió que la llar 
d'infants de la qua! formen part. Aquest 
tractament global, així com el programa 
de peces, les seves dimensions i relacions, 
la diafanitat ja explicada, l'equipament 
concret de cada sala de bany i canvi, la 

d isposició deis aparells sanitaris, la previ
sió del lloc on posar prestatges per guar
dar la roba de cada nen, etc. esta pensat 
en vista a tractar de resoldre les divenses 
questions que ens hem plantejat. 

L'accés a la llar és millor que tingui una 
part exterior coberta o PORXO D'ENTRA
DA que serveix d'espai de transició entre 
!'interior i !'exterior i, al mateix temps, 
asscnyala més clarament !'entrada (9.1 i 
9.3). 

El VEST1BUL tan ampli com sigui pos
sible i prop d'ell una sala per guardar ei's 
COTXETS deis nens. Els PASSADISSOS 
seran amplis i ben iHuminats (a ser pos
sible amb llum natural). Hi haura un DES
PATX amb una gran vidriera, VESTIDORS 
i <<ASEO» per als educadors. Com a serveis 
auxiliars tindrem una saleta per a la cal
dera de CALEFACCió, sa la d'estri:s de NE
TEJA i una sala per guardar-hi MATERIAL 
o bé diversos armaris situats a cada d:l
lula. E!s serveis generals seran comuns al 
parvulari. 

Les superfícies aproximades d'aquestes 
peces seran: 

VESTtBUL. 
COTXETS . 
DESPATX . 
VESTIDOR. 
«ASEO» .. 
CALEFACCió _ 
NETEJA ... 
PASSADISSOS 

16,00 m1 

5,00 m' 
8,00 m' 
5,00 m' 
2,00 m' 
3,00 m1 

3,00 m' 
1,80-2,00 m. d'amplada 
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20 El millor és que totes les peces estiguin 
ben iHuminades (amb llum natural) i ven
tilades, inclosos els passadi·ssos i les sa
les de bany i canvi, per tal de donar més 
alegria i claretat a la llar i, en el últim 
cas, també pcr evitar les pudors. Deixa
rem únicament com a excepcions la sala 
de neteja i el magatzem de la secció de 
grans. Podrem aconseguir-ho venti lant tot 
a fac;anes exteriors o bé a través d'un celo
bert o pati interior. Algun passadís es pot 
iHuminar miljan<;:ant claraboies al sostre. 
Cas de resoldre part de la iHuminació amb 
un celobcrt, podem preveure un tracta
ment especial que el convertcixi en un 
element característic, fins i tot un petit 
centre d'atracció deis nens especialment 
s i queda obert al vcstíbul o en un passadís. 
Només ens cal donar-Ji un matís netament 
decoratiu, pcr cxemple, ben enjardinat i 
amb les parets revestides de ccramica. 

El PATI DE JOC va bé que sigui variat: 
diverses zoncs d'estar o jugar, diferents 
tcxtures de paviment (terrassa exterior 
annexa a les sales amb paviment de rajo
la, tros plantat de gespa, sorra!, pati de 
terra, etc.) i tarnbé diferencies de nivell 
amb alguns csglaons. Equipal amb apa
rclls de joc infantil, una caseta per jugar, 
racons per amagar-se, bancs, arbres. És 
un element importantíssim en e l disseny 
del qua! •s'ha de facilitar el desplegament 
de la imaginació que el nen fa en els seus 
jocs. 

2. PARVULAR! 

Ja té un caire més escolar, sense deixar 
de perclre un cert caliu. ÉS un tenue mig 
entre l'ambient acollidor de la llar d'in
fants i l'ambient més propiament escolar 
del coHegi d'EGB. El nen ja ha aclquirit 
un cert grau d'autonomia i aixo fa que 
a lgunes necessitats de tipus primari pas
sin a ·scgon tcrmc, permetent a !'educador 
dedicar-se a cobrir altres rcquerimcnts. 

El cercle de que parlavem es va am
pliant i, per tant, el grup dintre el qual 
treballa i es mou el nen sera més ampli. La 
ccHula base sera la CLASSE de 25-30 nens 
amb un parcll d'annexos com són un 
<<ASEO» i un petit MAGATZEM per guar· 
dar les hamaques. En aquest cas, dones, 
el sol ambit ele la classe fa de sala de 
tt·eball, de joc i de dormitad per fer-hi la 
migdiada, pero, en canvi, ha perclut Ja fun
ció de menjador. El nen dinara al menja-

dor general del centre o ho fara a casa 
seva, si així és possible. 

Ja que el parvulari inclou nens des deis 
3 fins als 6 anys, ]'ideal és que hi hagi 
tres classes, una per cada curs, pero tam
bé poden haver-n'hi •sis, és a d ir, dues per 
cada curs. En aquest cas en que el nombre 
total d'alumnes és molt gran, potser mas
sa, d'alguna manera convindria fer sub
grups, així com relacionar de forma més 
estreta les classes del mateix curs, per 
exemple mitjan<;:ant un vestíbul d'entrada 
que sigui comú, una connexió directa en
tre cla·sse i classe, una terrassa exterior 
comuna, etc. La idea és sempre la d'un 
cercle definit i d'una determinada dimen
sió segons J'edat del ncn, pero, a la vegada, 
obert als cercles d'altres nens. Precisa
ment una funció important del pati es 
posar en contacte nens de diverses edats 
o, dit d'una altra manera, relacionar cer
cles diferents. Pcnsem que resulta enriqui
dor per a un ncn el sol fet de veure i ob
servar com actuen, juguen i es mouen 
nens més grans o més pctits que ell. 

La superfície de la CLASSE és d'uns 
40-45 m'. Millar que disposi d'un lavabo 
o <<pileta» escolar amb taulell al costat que 
serveix per remar•sc les mans i rentar-hi 
estris de dibuixar i pintar. 

El <<ASEO>> en contacte directe amb la 
classe i amb vidrieres. Així pertany exclu
sivament al grup i evita que el nen <<es 
perd i>> en el passadís del centre on hi hau
ria el bloc general d' <<aseoS>>. Superfície 
d'uns 4 m' en el cas de posar-hi 3 W.C. i 
un lavabo. Altrcs 4 m' correspondrien a l 
MAGATZEM també annex a la classe. 

Respecte a !'ENTRADA, podríem dir qua
si cxactament el mateix que en la llar cl'in
fants, pero tenint en compte que no rcsul
tin dues entrades exactament iguals, sinó 
marcant algunes diferencies. 

VEST1BUL d'una ccrta amplitud i PAS
SAD!S. Prop de ['entrada hi hauria I'AD
MINISTRACió, el dcspatx de DIRECCió 
i la sala d'MLLAMENT amb <<ASEO». Tam
bé sala de REUNIONS i <<ASEO>> i per úl
tim un MAGATZEM de material escolar. 

Podríem afegir-hi una sala de visites. 
Les ·superfícies d'aquestes peces depe

nen del nombre de classcs del centre, pero 
serien de l'ordre de 12-18 m' pe! magatzem, 
uns 8-10 m' pels despatxos i un parell més 
de metres quadrats perla sala d'ai'llament
infermeria. 

Quant al PATI DE JOC podríem dir tam
bé el mateix que en la llar d'infants. No-



rnés caldria eliminar la zona de gespa, am
pliar la supcrfície i preveure-hi una zona 
destinada a d iversos tipus de p lantes. 

3. SERVEIS COMUNS 

Estan constitu'its per la CUINA-OFFICE
REBOST, Ja zona destinada al personal 
com és VESTIDOR, <<ASEO» i MENJ ADOR
ESTAR. Sa letes dedicarles a COMPTA
DORS (aigua, electricita.t, gas), CALEFAC
Ció, NETEJA I EINES de jardí i alt res. 
També sala de RENTAR ROBA i PLANXA. 
La importancia d'algun d 'aquests serveis 
dcpendra de l'organització del centre. Des
prés hi ha el MENJADOR que, a més, pot 
acomplir la (unció de sala de conferen
cies, reu nions, projeccions, etc. o sigui l'e
lement d'obertura del centre als pares i al 
har r i. Amb aquest enfoe convindria pre
veure un bloc d'«aseos » per adults prop 
del vestíbul. 

Aquí és més difícil donar superfícies mí
n imes, pero de totes manercs establirem 
les següen ts: 

CUINA-OFFICE-REBOST . 
VESTIDOR .. . . 
MENJADOR ESTAR 
CALEFACCió 
NETEJA . ... . 
EINES . : . . . . 
RENTAR ROBA I PLANXA. 
MENJADOR GENERAL . . 

ASPECTES CONSTRUCTIUS 

Hi ha dos aspectes propiament construc
tius que responcn a dues idees t~·n pre
cises, ambdues interessants. 

E l PRIMER ASPECTE és generic de 
qualsevol tipus d'edifici públic i consisteix 
en el fet d'escollir materials i acabats so
lids, duradors i de facil conservació. I és 
evident q ue per aixo necessitem un cert 
n ivell de qualitat de tip us mitja encara que 
totalment absent de luxes. Si partim de 
pressupostos massa baixos, a la llarga re
sultaran cars, perque són incompatibles 
amb la idea ara expressada. La previsió 
d 'un a'illament termic tant a les parets 
com a la coberta cau dintrc aquest apartat 
per l'estalvi de calefacció que suposa. I des 
d 'aquest mateix punt de vista el totxo vist 
i el formigó vist com a acabats de fa<;ana 
són evidentment millors que les pintures 
i que qualsevol tipus d 'aplacat. 

No obstant aixo, cal pensar en la neces
s itat de ded icar anyalment una quantita t 
pc r a conscrvació de J'ediflci. 

45-50 m1 des de 150 a 230 persones 
8-10m2 

20,00 m2 

3,00 m' 
4,00 m1 

5,00 m' 
20,00 m 2 

0,40 m2/ nen dos torns 
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22 El SEGON ASPECTE ja és específic del 
centre i fa referencia a l'elecció d'acabats 
i solucions constructives d'acord amb les 
necessitats del nen. En aquest sentit, po
dríem fer un repas: a) Paviments; els de 
plastic scmblen els més aconsellables ja 
que són més calids que els ceramics o de 
«terrazo•• i més facils de netejar que el 
parquet. No obstant aixo, en alguns casos 
pot anar-hi bé el parquet; b) (usteria; de 
fusta o meH1Hica pero en tot cas de bona 
qualitat, encara que creiem que és més 
adient la fusta . A part d'aixo és important 
que les fu!les de les finestres no s'obrin a 
l'al<;:ada del cap del nen per evitar cops 
i acciden ts. Quant a les portes poden 
ser una altra font d'accidents a la llar d'in
fants i perque els nens no s'hi agafin els 
dits podem coHocar portes especials amb 
cantclls arrodon its i separades 2 o 3 cm. 
del bastiment i flxades a terra i a l sastre. 
Una altra sol ució és posar una banda de 
cuiro alllarg de la porta suficientment am
pla que permeti el moviment de gir; e) ca
lefacció; les plaques de calor negre resse
quen l'ambient, són cares de manteniment 
i tarden a escalfar els locals. La calefacció 
per aire presenta certs desavantatges: el 
retorn de l'aire fred sol ser per la part 
baixa, arran de terra, prccisament on es
tan els nens pelits i les possibles p udors 
de is banys poden transmetre's a altres sa
les. Hi ha calcfacció electrica a baixa ten
sió mitjan<;ant panells radiants al sastre 
o sota pavimcnts, pero aquí encara esta 
poc experimentada. La calcfacció classica 
d'aigua calenta amb panells pot ser una 
bona solució, puix que, encara que cls ra
diaclors tenen els cantells massa vius, hi ha 
sistcmcs per protcgit--los; d) all lament 
acústic tant al sostre com a parcts de se
paració és cspccialmen t important a les 
sales, aules i al menjador; e) electricitat; 
s 'ha pcnsat en la seguretat deis nens, cal 
posar endolls especials o a suflcient al<;ada 
fora del seu abast. En la iHuminació és 
millar posar llurns incandescents a la llar; 
/) vidriería; cal posar vid re prim, és a dir 
que Eacil m en t es pot trcncar només a les 
parts a ltes i a la resta posar-hi lluna. 

Bé, tot aixo és només un comentari a 
alguns aspectes constructius. La idea és 
que cal rcpcnsm· cada material i cada so-

lució i fer l'elecció en funció deis requeri
ments propi:s del centre. 

I encara podríem apuntar un TERCER 
ASPECTE connectat amb la construcció i 
és tenir en compte la localització del cen
tre, és a dir, la seva situació geografica per 
resoldre diverses (acetes del disseny. A tall 
d'exemple citarem només el tipus de ca
berta (teulada, pissarra, terrat, etc.) í ]es 
fa<;anes ( totxo vist, formigó, estuc, pintu
ra, etc.). Malgrat del que s'ha parlat ante
riorment deis acabats exteriors, no sem
pre és adient el totxo o el formigó vistos. 

CONSIDERACIONS FINALS 

Cal que l'arquitectc tingui una visió molt 
amplia, una visió global del que és un cen
tre d'aqucst tipus i per aixo hem volgttl 
fer una enumeració el més completa pos
sible de les necessitats del nen. Dintrc 
aquesl panorama podrem saber quina és 
la tasca que Ji correspon a ]'arquitectura, 
que ja hem vist que no és la més impor
tant: és evident que un ediftci poc ade
quat, pero amb exceHents educadors fun
cionara millor que un edifici idoni i ben 
resolt, pero amb un equ ip huma deflcient. 
Vistes, dones, les funcions a cob1ir per 
)'arquitectura hem de tractar de resoldre
les al maxim, hem d'in tentar omplir la 
parcella que li correspon. Com sempre, 
diríem que )'arquitectura ha de ser fun
cional, pero, comptc ! funcional en el veri
table senlit de la paraula. No una funcio
nalitat que només resolgui necessilats evi
dents, necessitats materia ls i percmptories, 
sinó que vagi més cnlla incloent-hi l'acom
pliment de funcions ele tipus psicologic i 
altres. Tan importan! és preveure una sala 
dormitori per als nens d'un any com pen
sar a donar caracter a J'ediflci. 

Per tot aixo hem de fer una labor d'e
quip. Administradors, pedagogs, psicolegs, 
cducadors i arqui tectes hem de trcballar 
conjuntament, puix només coHaborant tots 
p!egats podrem arribar al planteig, clis
seny, construcció, equipament i funciona
ment de centres que responguin a un bon 
nivcll de qualitat. Aquest mateix treball no 
hauria estat possible scnsc la coHaboració 
de l'equip de Rosa Sensat. • 



per Tina Roig 

Roser Ros ----------------------------------------------------

En parlar de les activi tats que fem al 
parvulari hauríem pogut caure en el pe
ri ll de fcr una Ilista tan Ilarga d 'elaborar 
i enredosa de llegir que hem preferit pren
dre com a punt de parten<;:a les activitats 
sorgidcs en ocasió de celebrar la diada de 
Sant Jordi amb els infants. 

* El títol ens ha vingul inspirat del poema 
de la CJC'mcntina Arderiu: «Sant Jordi». 

1. Can<;oner. 

- -El cavaller Sant Jordi ja és aquí 
«CUITEU ROSERS FINIU 
VOSTRA FLORIDA» * 

Tots els infants estan asseguts a l'en
torn de la mestra . ÉS el matí i després 
cl'haver-se posal les bales, tol fem la con-' 
versa de cada dia, han observa/ que el 
sol, com ja Ji és costum des de fa uns 
quants dies, comen<;:a a escalfa r rialler 
els vidres de la nostra classe; per tal de 
donar-Ji for<;:a i animar-lo a escalfar cada 
vegada més li cantem aquella can~ó que 
dies cnrera varem aprendre: 

Surt sol solet 
tots tenim frcd 
vine per Sant Jordi 
vine sol solet. 

Si tu no véns 
no puc sortir 
vine per Sant Jordi 
vine al mcu jardí... 1 

Des que varem aprendre la can~ó, tots 
els infants saben que en aq uest mes d'a
bril, concretament el dia 23, es celebra 
a casa nostra la diada de Sant Jordi i 
que faran gran fes ta i convidaran els 
nens i ne1!es de les all res classes. Hi ha 
alguns nens de la classe que es diuen Jor
di i també a la classe del costat tenen 
una nena que es diu Jordina. 
-El nostre poeta J oan Maragall (cls 

explica la mcstra aquest malí dcsprés de 
cantar) va clir coses tan belles sobre 
aqucsl dia! 
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24 La diada de Sant Jordi 
és diada assenyalada 
per les flors que hi ha al mercat 
i !'olor que en fan els aires, 
i le~ veus que van pel vent: 
«Sant Jordi mata J'aranya».2 

-Sant Jordi mata J'aranya? - diu l'Er
ncst-. A mi em varen dir que havia 
m a tal un drac! 

-1 a mi! - diu en Jordi-. Per matar 
una aranya no cal portar una llan<;a, ni 
muntar dalt d'un cavall, com el Sant Jor
di que tenim a casa! 

-Bé -rcpren la mcstra-, és que tot 
aixo que s'cxplica de Sant Jordi és un<: 
historia mig mentida i m ig veritat, una 
llegenda que s'ha anat exp lican! d'avis a 
néts, de pares a fills , d'amics a coneguts, 
d'cscola en escoJa i any rcra any, fins que 
ara que s'acosta Sant Jord i, us !'explico 
jo a vosaltres. I si cscollcu to ts ben bé, 
tumbé vosaltres podreu explicar la \le
gcnda any rera any als vos tres amics i 
coneguts, tal com han fct durant tant de 
temps la gent de la nostra tcrra. 

Acosteu-vos tots i escolteu bé 

«Diuen que assolava cls voltanls de 
Montblanc Lrn monstre fcrotgc i terrible, 
que posse'la les facuHats de ca mim1r, vo
lar i ncdar, i ten ia !'a le pudent, fin s al 
pun t que des de molt lluny amb les se
ves alcnades cnverinava !'aire i produi'a 
la mon de lots cls qui el respira ven.» J 

A mida que la mestra va dc~granant cls 
lcts que explica· la llegenda de Sant Jor
di, pcls caps deis infants e!-> van succeint, 
com una pcllícula, lotes les cscenes de 
la narració protagon itzades per l'heroi 

2. Fragm~n l del pO!.!rna de J. Marngall tret 
dd llibrl! ele Lluís Milla i Rcig «Sant Jordi, 
patró de Catalunya» (vcurc bibliografia). 

3. Com.:n<;aml!Ol de la llcgcnda d!.! San t Jor
<li qu.: la lradició catalana situa a la vila 
d.: Montbl;mc, trd d!.!l «Costumati catala» 
<l~· Joan Amadcs. Podcu trobar altrc!> \·cr
:.ion:. de la llcgenda en el di~c d..: les cLle
gcnd..:s de Catalunya», Toni Puig i Jaume 
Colon11.:r ·L~s (est~s populars i l'in l<ln t, 2 ( la 
prima1·cn1)», Lluís Mila i Rt:ig «Sant J ordi . 
palro de Ca talunya». Tot aqucst m;~t~rial el 
1 roban: u c:-.t..:nsamcnt cita t a la bibl iogralia). 

fort i valen!, el drac horrible i pudcnt i 
la gentil princescta, personatges que, un 
cop acabada l'cxplicació, hauran de re
partir-se e11tre tots per representar de la 
millor manera possiblc la historia mig 
veritat mig mentida. El dia 23, diada de 
San t Jordi, es ce lebrnra tanta !'escoJa com 
pcls carrcrs ele les ciutats i poblcs, en
galana ts de !li bres i roses que deixa ra n 
anar llur pcrfum pels aires. 

Ara tota la classc bull: tothom esta l.!n 
plena efervescencia, cls papers per a la 
representació s'han repartit; pcr a cada 
infant, la mestra ha sabut trobar 1111a /1111· 
ció; nccessilcm un Sant Jordi, la prince
sa, el rci, la reina, els soldats del palau, 
els pagesos i pageses que conreaven k:s 
terres (sabí<.:u que Jordi vol dir <<pagcs»?; 
és, clones, molt irnportant no oblidar-nos 
cl'aquesls persona lges! ), els pas lors que 
lenien cura deis ramats. Pel c.lrac s'ha 
decidi t que sis infan ls ho podrien fer 
millor que un, ja que cal donar a enten
dre que és un monslre i com a ta l és 
molt gmn. 

Un cop decidit tol aixo, han de comcn
<;ar a pe11sar com faran les disfrcsses; 
pero han cregut millor fer-Ies a la tarda, 
ja que volen tcnir temps per pensar-hi 
(tot el matf), d'anar recollint idees i sug
geriments que sc'ls puguin anar acuclint 
e ntre tols. La p issarra de classe scrvira 
per anar dilntixalll . l es disfress es. E ls in
fan ts van reprcncn l les tasques que Jl iu
rement han cscollit per trcballar aqucst 
matí, tot comen tan! cls detalls de la cc
lebració; tcnen molt a dir-hi i necessite11 
exteriorítzar l'excitació que els provoca. 
La mestra ha de tenir cura d'anar escol
tan/ i rete11i11t els come11tarís i observa
cíons deis infants que Ji permetran d'in
cloure-lcs a la reprcsentació i endquir-la 
amb llurs aportacions i anecdotes. 

Finalment , amb la participació de tols, 
s'han decid1l les disfresses que cadascú 
por tara. 

Ara, la mcs tra torna a explicar la Jlc. 
genda, pero aquesta vegada tols hi fiqucn 
cullerada pcrqu~. si bé el narrador sera 
la mestra, cada personatge llauril de par
lar e11 el 1110//ICIII oportú i mentr·e cls 
petits actors van assajant la part que cls 
pertoca a cada un d'clls, de sobte ... un 
soroll eixordador fa que els infants i 
mcstra ho abandonin tot per abocar-se 
a la finestra amb l'expressió preocupada 
i diver ti da alhora: que passara ara?; 
quina sorpresa els espera e ncara? 



El misteri és resolt amb una simple 
mirada al pati: els estranys soro lis pro
ven en de la Nadia, la Roser, la Merce, 
en Caries, en Pere i en Sebas, els sis que 
han de representar el drac que eren al 
pati tractant d'inve111ar els sons guturals 
tal com s'imaginen que deuría fer aquella 
mena de drac que tan sois han conegut 
per les iHustracions que surten en els 
con tes: grgrgrgrgrg ... esbufeguen; nyac, 
nyac, nyac... m en gen; grananyoc, grana
nyoc, grananyoc... engoleixen. Com que 
han pogul comprovar que Jlurs assaigs 
han danat un ban resultat, els criden 
perque pugin a la classe a confeccionar 
la seva disfressa. Amb l'ajul d'alguns gra
vats, pastals de reproduccions o dibuixos 
de cantes, que la mestra haura anal reco
pilan ! amb previsió, van decidint quins 
seran els atributs esscncia ls que necessi
tara el drac: grosscs esca tes, crimera pun
xanl, terrible carassa ... Un cop utilitzat 
.aquest material grafic l'arxivarem al caixó 
on guardem aquest tipus de coses. 

Un a lt re aspecte imporlant és decidir el 
lloc de la rcprescntació i la seva ambien
tació. Tal com la canc;ó del «SO!, solet» 
diu i les observacit 1s del temps han rati
fica't, comen<;a ja a fer bo, per tant el mi
llar indret seria el pati de !'escoJa; d'a
questa manera el públic no es sentira gens 
atapeH; caldra, pero, avisar el narrador i 
als artistes que parlin alt, si no ningú no 
els sentira. 

Heus ací la manera com s'ha convidat a 
assistir a la repre!>cntació a les altres das
ses: com que els infants no saben escriure 
gaire (tot just s'han llanc;at fa dos mesas 
a fer-ho) han confecciona!, amb l'ajut de 
la mcstra, uns quants cartells per col·locar 
a les classes convidades. 

El dia de la representació ha a r ribat; 
ara abandoncm e ls infants que identificats 
en la seva tasca van desgranant els lle
gendaris fets davant d'un públie embada
lit i entusiasta. 

Els nos tres u ll s d'espectadors, avesats a 
contemplar el fruit de les creacions infan
tils, valen arribar a copsar la imatge més 
enlla del que ens mostra l'escena; quin és 
cJ símbol que transrnet aquesta Jlegenda 
an-eJada tant fortament a casa nostra' 

La imatge del cavallcr Jordi com un he
roí anant a l'encontre deis desvalguts, de
fensor de la princesa contra el terrible 
drac, deslliurant de les sevcs terribles ac
cions a tota la rodalia, enllac;a amb el tópic 
tan utilitzat als nostres dies pel cinema i 

o 

la tclcvi~iú, i t::mt pn;:,cnt en l.t nu:> l ra mcn
talitat actual: la figura de l'arrogant cow· 
boy, salvador de belles noies indcfenses 
davant el perill que les amenac;a. A l'csco
la mateix, qui de nosaltres no ha vist ju
gar a fer de cavaller Jordi, encara que e ls 
infants ni li donin ben bé aquesl no m? 
Nens i nenes somien ser e ls personatges 
salvadors, valents herois de gestes quoti
dianes; en una paraula, juguen al triomf 
del bé sobre el mal. 

Aquest joc és la forma infantil de repre
sentar les diverses lluites que cls pobles 
han menat davant de situacions noves, de 
les quals l'home pot sortir victoriós o no. 

La llegcnda de Sant Jordi ha representa! 
a casa nostra el simbo! de la lluita victo
riosa deis cristians contra els sarraYns: 
la civilització pre-cristiana (o pagana) és 
ven<;:uda per la cristiana, pero no tan sois 
utilitzant els seus símbols més o menys 
canviats o evolucionats (Sant Jor·di, pel 
que sembla, era una divinitat agraria molt 
arcaica que representava el pas de l'hivern 
a la primavera ambla rebrotada deis ceps; 
d'aquí ve el refrany: «110 diguis hivern 
passat que Sant Jordi no hagi estat»), sinó 
també tergiversant d'altres simbolitzacions 
de significació positi va per a l món pre
cristia. Sant Jordi, vencedor indiscutible 
del drac, enterra amb ell també tot el que 
significava aqucst animal en tcmps pas
sats.4 Per al cristianisme, dones, el bé era 
Sant Jordi, el mal era el drac. 

Pero també tcnim en e l noslre costu
mari catala d'altres tradicions (la Patum 
de Berga, la cuca fera de les cerca viles ... ) 

4. J. Senent-Josa: Elogio del dragón, a «Ajo 
Blanco», gcncr 1979, pags. 45-47. 



26 practicadcs encara actualment i que prove
nen d'antigues llegendes en les quals el 
drac ens és presentat com un pcrsonatge 
simpatic, que juga amb la canalla i si bé 
la seva uestrafolaria» espanta els xiquets, 
no pcr aixo deixa d'ésser una figura que 
convida a la gresca i a la vida. 

Aquestes reflexions voldrien ser tan sois 
unes pinzellades sobre la necessitat de pre
guntar-nos l'actualitat i validcsa deis sím
bols que trametem als infants, sobretot te
nint en compte que tramesos en forma de 
conte, de joc, de festa, deixen una indis
cutible petja en llur tendra personalitat, 
ara en vies de desenvolupament. - -ACTIVITATS AL PARVULARI 

A !'ú ltima part d'aquest escrit ens hem 
proposat comentar i analitzar exhaustiva
mcnl les activitats sorgides a In classe a 
l'entorn de la celebració de la diada de 
Sant Jordi. 

Habits i pautes de conducta 

Per poder progressar en els aprenentat
ges necessitem poder-ne assimilar alguns 
com a habits. Es considera Mbit tota ac
ció que, repetida durant un cert temps, 
arriba a poder ser realitzada sense pensar
hi, d'una manera automatica; !'Mbit sig
nifica la realització d'algunes tasques quo
tidianes. Al parvulari, generalment incloem 
dins d'aquesta categoría algunes d'aquellcs 
tasques que els infants acompleixen de:, 
de fa temps. Veiem-ne alguns cxemples, 
trets del nostre escrit: l'activitat de posar
se la bata significa ha\'er assimilat un cú
mul de petites activitats com podrien ser: 
J'atenció en la tria de la propia bata sense 
equivocar-se i prcndre la del company de 
penjador; destresa a posar-se la bata, en 
el cas d'infants que no ho saben fer encara 
es necessita un clima de coHaboració a la 
dasse per ajudar-se mútuament; cordar 
els botons de la bata resulta un aprenen
tatge laboriós que només és assimilat si 

• 



es brinden a l'infant les situacions sufi
cients per practicar-ho; habituar l'in fant 
al gust per la cosa ben feta forma part 
també d'aquest habit: que no es conformi 
amb una bata mal cordada, scnse botons, 
descosida o molt bruta; h1 ha també una 
pauta de conducta que cal adquirir com 
seria sentir la necessitat de portar la bata 
per treballar. Si bé hi ha for9a gent ac
tualment que esta en contra deis habits, 
per l'ús i l'abús que se n'ha fet a !'hora de 
dirigir en excés l'activitat deis nens i ne
nes, cal no oblidar que l'babit propiament 
dit no és censurable, tan sois ho són certs 
tipus d'activitats que sota el comú deno
minador d'habit hem inculcat a ls nostres 
infants. La necessitat deis habits queda 
ben palesa si pensem quina quantitat de 
temps no es perdria de no haver assimilat 
algunes accions com a habits, i com que 
un dels objectius del parvulari és la auto
nomía progressiva de l'infant, bé caldra 
dotar-lo d'uns Mbits (gust pe] treball, l'or
drc .. . ) que J'ajudin a valer-se per ell ma
Lcix en la mesura de les seves possibi
litats. 

És ciar que aquest és tan sois un deis 27 
aspectes que es conreen al parvulari. No es 
tracta exclusivament d 'acomodar els in-
fants a les pautes que els marquem els 
grans. 

Observació 

El medi que ens envolta, tots els feno
mens naturals que d'alguna manera ens 
influencien són objecte d'observacions di
rectes que posteriorment donaran peu a 
les més variarles tasques. Per exemple, en 
el nostre escrit es fa referencia d iverses 
vegades a observacions del temps: per 
refor9ar cls comentaris que es van fent 
aprenen una can9ó que entronca directa
ment amb la diada que volem festejar; 
les observacions climatiques que han anat 
anotant o comentant dia rera dia els per
meten de fer suposicions del temps que 
possiblement fara; tampoc no els costa de 
trobar un !loe adequat per poder repre
sentar la llegenda. D'altra banda, la con
versa sobre la roba que porten ara els 
ajuda a veure que ja no fa tant frcd, ja 



28 no duen els abriga lis de l'hivern; bé ho 
diu l'adagi que han aprcs: «abril, abrilet, 
al migdia calor i al vespre fred». 

Val a dir, pero, que no tota la informa
ció que penetra pels sentits ens és facili
tada directament pe! medi que ens envol
ta; a parvulari quan convé i s'escau, tam
bé fcm ús de les fonts d'observació indi
recta. En el nostre escrit, d'on surt la idea 
de la disfressa per al drac? Ningú no n'ha 
visl mai cap i J'única referencia que en 
tenen graos i petits prové deis gravats r e
produ'its en postals, ll ibres, cromos o de 
creacions que alguns dibuixants han rea
litzat interpretant gravats o utilitzant la 
imaginació. La observació directa o indi
recta al parvulari l'hem d 'entendre com 
l'instrument per exceHencia de J'educació 
inteHectual de l'infant; tot educanl el rao
namenl, la mestra ha de guiar, orientar i 
possibi Jitar aquesta evolució. 

Llenguatge 

Si no fos pe! llenguatge, bona part de 
les aclivitals del parvulari quedarien a !'in
terior de J' infant privant així l'exteriorit
zació cl'aquells aprenentatges i raonaments 
que a poc a poc es van estructurant en la 
seva ment. El pcríode que va deis 3 a 
4 anys és clecisori per a la posterior es
tructuració del llenguatge ele l'infant. Per 
aquesta raó, les activitats del llenguatge 
són molt variades ; veiem-ne algunes que 
han anat sorgint al llarg de l'escrit : la con
versa de cada dia és un esforc; reali tzat 
pcl nen en verbalitzar les coses que va 
vivint i que !'afecten a nivell emocional, a 
més !'estimula a l'aprenentatge de comu
nica r-se amb els altres, respectanl el que 
diuen, rebent així i de manera inconscient, 
pero efectiva, les correccions d 'estructura, 
vocabulari i pronunciació que ningú millor 
que la mes tra podra (er tot respectan! el 
nivell i la personalitat de cada infant. 
Aques ts jocs lingüíslics que anomenem 
«lliure expl'essió>> també els hem vist re
flectits quan els infants, endinsa ts de pie 
en la llcgenda explicada pcr la mestra, co
menten entre ells que pensen de cada per
sonatge; és el moment, on la mestra (bona 
observadora) pot anar-se inspirant per a 
la crcació deis dialegs que mantindran els 
personatges entre si durant la reprcsen
tació. Finalment, en el momcnt de repre
sentar el scu personatge, com passa en el 
joc simbolic, exterioritza verba litzant la 
manera com ell el viu i el veu: l'activitat 

lingüística és aquí més complexa car, si 
bé es tracta de la lliure cxpressió de l'in
fant, aquesta s'ha d'anar enriquint per tot 
el treball realitzat anteriorment amb el 
conjunt de la classe. Els jocs fo11elics que 
realitzen els 6 components del drac són 
cls sons guturals que poden servir-nos per 
comen¡;ar a treballar o refon;ar les con
sonants guturals dins del procés de la pre
lectura i pre-escriptura. 

Finalment, cal no oblidar la gran im
portancia que té al parvulari el mocle l lin
güístic de la mestra, proposat a difcrents 
nivells: en els dialegs que broten indivi
dualment, en petit grup o a la classe en 
general ; aquells con tes, llegendes, adagis 
o contes inventats que la mestra transmet 
a ls infants, els fa coneixer la saviesa po
pular bo i arrelant-los a la seva terra; el 
poema de Joan Maragall és una mostra a 
J'abast clels ncns del testimoni de la ma
nera de sentir aquesta diada d'un vell poe
ta catala. Llegenda i poema donen peu a 
comentaris, a .exercir la lliure expressió. 

Per últim, la can¡;ó des del punt de vista 
ele l'adquisició de la Jlengua permet que 
tot jugant amb una melodia l'infant pugui 
disposar d'unes estructures lingüístiques 
adaptades a la scva edat. 

Tot aixo constitueix un material que, tre
ballat adequadament, permet un bon des
envolupament del llcnguatge. 

Dinamica i plastica 

Així com al pati de l'escola els infants 
són capa<;os cl'organitzar els més sorpre
nents i complicats jocs simbolics, cada un 
d'ells representa perfectament el seu rol 
a mesura que l'acció avanc;a i tot a ixo sen
se necessitat de portar els atributs pecu
liars de cada personatgc, imagineu-vos si 
no ha de sen tir-se identificat amb el paper 
que se Ji ha assignat si, a més a més, Ji 
proporcioncm una disfressa que ell ha aju
dat a confeccionar! Per petit que sigui 
el símbol utilitzat per la caracterització, 
aquest té el poder d'extreure l'infant de 
la seva vida quotidiana i transportar-lo a 
una altra dimensió, on tot allo impossible 
és fa possiblc, la imaginació pren cos i 
fins els dracs tornen a tenir vida. Dinam ica 
i plastica juguen un papcr fonamcntal en 
la configurac ió de la representació; e n la 
cl inamica quan els actors es mouen per 
J'escenari entren en funcionament tots els 
aspectes que hem treballat en e l coneixe
ment del propi cos, totes aquelles re(ercn-



cies a l'espai necessaries pera l'orientació. 
La plastica, és a dir, el cúmul de tccni

ques que els nens i nenes han anat apre
nent i utilitzant, s'uneixen en un mateix 
objcctiu (el cartell, els diversos dibuixos, 
l'ambientació del jardí): la creació de dis
fresses per caracteritzar cada un deis per
sonatges, donant la mateíxa importancia 
al cavaller que al soldat que guardava les 
portes del castell. 

Per anunciar la representació cal fer un 
cartell per tal d 'enviar-lo als convida ts: 
ara les nocions ele pre-escriptura treballa
eles a la classe tindran una aplicació. Si 
s'escau que el nive ll d'aprenentatge és en
cara embrionari, per no cansar l'infant en 
fcines superiors al seu nivell, podem intro
duir l'escriptura jeroglífica, de manera que 
les classes convidades l'hagin de desxifrar. 

Programar una serie d'activitats per fcr 
amb cls infants fóra una feina poc profito
sa, si no contéss im amb el procés d'inte
riorització que es va realitzant en la ment 
del ncn a mesura que creix. Ja hem cons
tatat de quina manera es va fent seu el 
scu entorn, procés que no es realitza de 
qualscvol m anera : aquesta apropiació s'o
pcra mitjan<;:ant l'cstructuració deis apre
ncnta tges i expericncics per categories per 
propietats. En una paraula: hem de pro
pic iar en l'infant la reflexió, la ordenació, 
la classificació de tots aquells incentius 
que el fan vibrar en mig dels esdeveni
ments que constitueixen la seva realitat 
quotidiana. 

Quin sentit tindrien al parvulari aquests 
aspcctes descrits fins ara si oblidéssim de 
comunicar-los als altres? Els aprenentat
ges que paulatinament van adquirint els 
infants tenen molt més sentit si es poden 
desenvolupar en la societat. Així, la vida 
de la classe ha de tenir un resso en els 
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SITUACIÓ DE L'ESCOLARITZACIÓ A CATALUNYA, 
LES ILLES 1 EL PAÍS VALENCIA 

------------ per Merce Comas ------------

L'escola elemental és la que escolaritza 
els nens i nenes abans de la primaria o 
la basica. L'escola elemental és fonamental 
peral bon seguiment deis cs tudis, per tant, 
hem de dir que un ampli equipament d'a
quest nivell seria absolutament nccessari. 

Considerem que el tractament «pre-esco
lar>> que dóna el Ministeri en aquesta etapa 
del descnvolupament deis infants és con
tr<ldictori amb el mateix sistema ~scolar, 
ja que parteix de la idea que l'escolaritat 
propiamcnt dita comen<;a a ls 6 anys (en
senyan<_;;a basica o primaria) i tot el que 
es fa abans no és educació n i escolar. 
Recollint les orientacions de la UNESCO 
en aqucst sentit, creiem que és més cor
recte parlar d'cnsenyament elemental en 
l'etapa de 3-6 anys, ja que la importancia 
d'aquest nivel! educatiu és tan important 
com els posteriors de cara al desenvolu
pamcnt inteHectual deis infants. 

Per tant, el seu caracter és d'absoluta 
necessitat, fet que suposa la gratultat i les 
condicions necessaries perque tothom pu
gui accedir-hi. 

Si aquest nivel! escolar tingués un equi
pament públic suficient, podría contribuir 
en la via de compensacions de diferencies 
o desigualtats. Deficiencies d'origen fami
liar de tipus cultural o socio-economic, 

pero el que fa, donada la realitat, és ac
centuar les desigual tats ja existents. 

Com que hi ha tan poc equipament es
colar gratu"it (escoJa estatal i municipal), 
les escoles privadcs han assumit part del 
deficit i bona part d'aquest equipament 
privat ha o(ert els seus serveis a un tipus 
d'alumnat economicament fort. Tot con
tribueix o bé a no portar els nens petits a 
l'escola - obligant generalment a quedar
se a casa a un membre de la família, o bé 
portar el nen a !'escoJa i contribuir a una 
despesa economica que pot ser en molts 
casos com una contribució al treball clels 
pares. En definitiva, els més afectats en 
tot aquest panorama són els nens i nenes. 

Taxes d'escolarització 

Per obtenir les taxes d'escolarització 
hem dividit el període en dos, 2-3 i 4-5 anys, 
a fi de veurc les diferencies, ja que com és 
habitual, com més ens allunyem de J'EGB, 
més baixa és l'escolarització i d'aquesta 
forma es desvirtua menys la situació del 
nivel! escolar. 

En el quadre 1 es pot observar que en 
el període de 2 a 3 anys les llles tencn la 
taxa d'escolarització més alta (28,4 %) i el 



País Valencia la més baixa (13,6 %). En 
canvi, en el període de 4-5 anys qui la té 
més elevada és Catalunya (83,8 %), pero 
el País Valencia continua essent la més 
baixa (79,1 Do). 

En el període de 4 a 5 anys, a Catalunya 
encara queden 27.904 alum nes sense esco
laritzar, 25.734 al País Valencia i 3.430 a 
les Illes, sense tenir en compte el gran VO· 
turnen numcric de 2·3 anys, que no incloem. 

En el repartirnent de taxes de 2-3 anys, 
pcr províncies (quadre II ), Girona és la 
que té la taxa més alta (30,8 %) i Alacant 
la més baixa (8,8 % ). En les edats de 4-5 
anys és Lleida qui té la més a lta (95,5 %) 
i Alacant, repetidament, la més baixa 
(68,3 °o). 

OUADRE 1 

Edats 
Províncies 2·3 4-5 

Barcelona 21,3 83,8 
Girona 3?,8 92,3 
Tarragona 16,3 84,6 
Lleida 22,2 95,5 

Catalunya 21,6 85,2 
Jlles 28,4 83,8 

Valencia 16,0 83,8 
Castelló 16,0 80,4 
Alacant 8,8 68,3 

País Valencia 13,6 79,1 

La situació no es pot qualificar de sa- 31 
tisfactoria, propiament; de tota manera, 
hi ha hagut una evolució creixent en els 
darrers 3 anys tal com ho justifica el qua-
dre II. L'índex de creixement és més ele-
vat en el període de 4-5 anys. Exceptc a 
la provincia de Tarragona, on el creixe
ment ha estat negatiu en el cas de 2-3 anys, 
la resta es pot contemplar com una evo-
lució favorable sense ser optima en cap 
cas. 

Un altre aspecte que cal ressaltar, per la 
seva importancia economica i numerica, 
en el casque ens ateny, és el sector on acu
Iten aquests nens i nenes. 

A Catalunya, !'escoJa estatal i municipal 
escolaritza el 34,3 Olo deis alumnes. L'escola 
religiosa el 25,9 o o i !'escota privada el 
39,8 °;o. Confrontant aquestes dades amb 
les del curs 74-75 (quadre IJI) veiem que 
!'estatal hn absorbit part de !'escoJa priva
da i religiosa, si bé ha augmentat suau
ment en termes absoluts. Cal remarcar 
que !'escota privada en aquest període ha 
decrescut tant en termes relatius com en 
absoluts, ja que en tres anys ha deixnt 
d'esco laritzar a més de 9.000 alumnes. 

La dada que cal ressaltar és el pes de 
!'escoJa religiosa a les Illes, que escolarit
za el 63,7 % de l'alumnat. 

L'evolució deis sectors és discretament 
positiva, en aquests anys, pe! creixement 
de !'escoJa estatal. De tota manera, cal re
marcar que a Barcelona-ci utat l'escola es
tatal només absorbeix el 15,8% deis alum
nes de 2 a S anys i el 84,2 % pertany entre 
!'escota privada i religiosa. En aquests anys 

OUADRE 11 

Evolució de la taxa d'escolarització a Catalunya 

Curs 74-75 Curs 77-78 

Províncies 2·3 4-5 2-3 4-5 

Barcelona 19,9 73,0 21 ,3 83,8 
Girona 26,0 87,0 30,8 92,3 
Lleida 18,7 85,7 22,2 95,5 
Tarragona 16,8 82,5 16,3 84,6 

Catalunya 20,1 75,4 21,6 85,2 
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OUADRE 111 

Evolució deis nens escolaritzats per sectors 
----

74-75 77-78 
---- - --

Estatal 25,4 % (50.125) 34,3 % (71.511) 

Catalunya Religiosa 27,9 % (55.139) 25,9 % (53.965) 

Privada 46,7 % (92.172) 39,8 % (83.098) 

Estatal 40,2 % ( 41.226) 45,8 % (52.539) 

País Valencia Religiosa 33,2 % (34.041) 28,9 % (33.159) 

Privada 26,6% (27.240) 25,3 % (28.998) 

Estatal 18,0 % ( 4.320) 23,4 % ( 5.560) 

llles Religiosa 64,1 % (15.356) 63,7 % (15.105) 

Privada 17,9 % ( 4.285) 12,8 % ( 3.042) 

QUADRE IV 

laxa d'alumnes per mestre o educador 

Catalunya 
llles 
País Valencia 

d'evolució, Barcelona no ha seguit el rit
me del conjunt de Catalunya, ja que en el 
curs 74-75 e l pas del sector estatal era 
del 13.1 °,o, per tant, h i ha una desigual dis
tribució deis ceptrcs estatals. 

Fins ara hem vist la quantitat de nens 
discriminats que no poden nccedir a l'cdu
cació pre.cscolar i la neccssi ta l d 'impla n
tar un bon i suficien t equipament pcr t al 
de poder absorbir toles les deficiencies. 

Pero els problemcs no queden aquí. Cal 
saber en qui nes concl icions estan escolnrit
Z<tts la majoria d 'alumnes que han pogut 
accedir a aquest nivell escolar. 

¿Quines atencions pot rebre un nen i en 

Estatal 

38,8 
36,4 
35,5 

No estatal 

33,1 
37,4 
39,0 

quines condicions el pot atendrc el mes
tre si a la seva aula té 38 o 37 o 39 alum
nes? Aquest és un altre problema que cal
dría ten ir prescnt a )'hora de plnntejar-se 
els deficits. No hi ha prou que l'infant tin
gui una cadira i una tauln, sinó que ha de 
tenir condicions i atencions necessarics 
pcr ni seu dcsenvolupa ment. 

El quadrc IV ens mostra que dintJ·e ]'es
cola estatal els nens i nenes de Catalunya 
són els que estan en pitjors conclicions 
(38,8 alumnes per mestre); quant a ]'es
cola privada (p rivada i rel igiosa) els mes
tres del País Valencia tenen 37 alumnes 
(com a mitjana) a les seves aules. • 



llcm considera! d 'utilitat, pc.:r a tothom 
q ue vulgui consulta r-los, donar aquí agru
pa!:- c.:ls t ílols de les obres i revis t~s que, 
~ubre oques t tema, es trob..:n a J¡;, Biblio
teca de «Rosa Sensat». 

Pcr facilitar-ne la recerca cls agrupem 
en trc.:s aparta ts i dc~taquem, amb un co
mcntari, les publicacions que crcicm cs
scncials. 

1. l 'ESCOLA BRESSOL 

l n:-.1 ituc ions que acullen m:ns de O a 
3 anys: p lani ejaments teor i c~. o rganitza
ció, c.xpcricncics a diferents pa"i~os i oricn· 
tac io ns gcncrnls. 

2. PSICOPEDAGOGIA 

Des deb aspectes psicopcdagogics genc
rab lins les didactiqucs concretes, c ls pro
grames d'acti\'itats i les actituds cduca
ti\'e:,. 

3. PSICOLOGJA 

Concixcmcnt del ncn, J'evolució psicolo
gicn globa l i el descnvolupamcn t d'nlgu na 
func ió en concret. 

La significació deis '' davant ]'autor és 
la següent: 

'' Obres especíllg ucs de l'Escola Eres
sol (0-36 m esos). 

"
1
' Obres especíl1qL1es de Parvulari (3-6 

a nys). 
Obres pcr a tot el pre-escolar (0-6 

anys). 

1. l 'ESCOlA BRESSOl 
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BLANCO 0Tt:RO, Manuel, Guarderías Íll· 
fa.n tiles y escuelas maternales, Mi
nis terio de la Gobernación, Madrid 
1962. 
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de clase, Ecl. Laia, Barcelona 1974. 

CACCI.-\Ll PI·SAI~<; I -ZA\1:-II, La prima SCIIO· 

la? (asili nido, organizzazione e dc
centramcnto), Ed. Mazzota, Bologna 
1977. 

Care of clúldren i11 day ce111res, World 
Health Organization, Gé neye 1964. 

GAL.LI GA I{I S, Giul iana, Asili nido: elle 
fa re?, Gua ra lcl i Ecl i lorc, Rimin i-Fi
renzc, 1976. 
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CARBAL-PRIEtO, Julia M., Guarderías in
fantiles o jardines matemales, Li
brería del Colegio, Buenos Aires 1976, 
Col. Nueva Pedagogía. 

DAVID, M., APPELL, G., Lóczy ou le ma
ternage insolite, Ed. du Scarabée, 
París 1974. 

Descripció deis princ1p1s psicopedago-
gics i funcionament d'una «Casa de nensn 
de 0-3 anys, Lóczy, a Budapes t. Les auto-

*** 

chette, Paris 1974. 
ScHMIDT, Vera, L'asilo psicoanalítico 

di Mosca, Emme Edizioni, Martcl la
go 1972. 

s ·1GUAN, Miquel, La gestió11 nu111icipal 
en materia de educación: el ejemplo 
de Bolonia, ICE, Barcelona, nov. 
1977, Col. Informes n.• 13. 

SOULÉ, Les modes de garde des enfants 
de 0-3 ans, Ed. E .S.F., París 1972. 

res, franceses, escriuen aquesta obra des
prés d 'una llarga estada en contacte di
recte amb cls promotors, realitzadors i 
nens d'aquest centres, tot fcnt-nc una re
Ilexió crítica. ~s un llibre que obre camins 
d'enfocament quan es tracta de treballar 2. 
amb nens petit~. 

SPINI, Sergio, Asilo-nido e famiglia 11.ell' 
educazione del bam!Jino, Editrice La 
Scuola, Brescia 1976. 

PSICOPEDAGOGIA 

DAvm. M., LúzTNE, T., Early clúld care 
in France, a «Early chi lcl develop
ment ancl care», Vol. 4, n.O 1, Lon
dres 1974. 

DAvlDSON, Las guarderías ir1jantiles, Ed. 
Nova Terra, Barcelona 1972, Colee. 
Nada l. 

Rccull de poncncies i intervencions ex
posades en e l Seminari sobre guarderics a 
París, l'any !960. No pe! fel de quedar 
al lunyacles en el tcmps deixen de tenir 
encara actual ita t. Presenta experiencies 
ecluca tives en guarderies de diferents pai'
sos: Belgica, Bulgaria, Eslals Un its, Fran
r;a, Finland ia, Italia, Polonia, Txecoslova
quia, Suecia, Sulssa. 

DAV1DSON, Les creclles. Editions E.S.F., 
París 1973. 

HASSOVN, Jacques, Entre la mor/ et 
la famille: l'espace creche, Ed. Fran
r;ois Maspero, París 1973. 

LARR 1 VE, HéiCne, Les crecl!es: des C l1· 

fanls a la cons ig11e?, Ed. du Seuil, 
París 1978. 

MARTÍN GoN7:.,\tEZ, Antonio, Cómo se 
organiza la educación preescolar, 
Adara E cli torial, La Coruña 1976, Col. 
Adara educación. 

MozERE, Liane, AUBERr, Genevieve, Ba
billages . Des creches aux multipli
cités d'enfants. a «Recherches», 1977. 

OCDE-(CERI), Carde el éducation. de 
la prime enfance (objectifs el pro
blemes). OCDE, París 1977. 

OCDE-(CERI), L'evolution de /'éduca
tion pré-scolaire, OCDE, Paris 1975. 

SALtlEL-Slii.LF.ROT, Les creclres, Ed. Ha-

''* AEBLI, H., Una didactica fulldacla en. la 
psicología de lean Piagel, Ecl. Kape
lusz, Buenos Aires 1958. 

,, BALAGUER, L. BOTX, A., ODENA, P., MAS· 
JUAN, J . M., Rrrou., J., Psicopedagogia 
del nen de O a 36 mesas, Rosa Sen
sat, Barcelona 1974. 

Recull deis apunls c ic losli llats més im
portants que havicn eslat lreballat a «Rosa 
Sensal» amb els educadors de les «llars 
d'infanlsn fins l'any 1973. E ls temes estan 
englobats dins e l camp de la psicopeda
gogia, la sociología i la biología de l'infant. 

* BALAGUER, I., Bo1x, A., ÜOF.NA, P., Com 
equipar ww guardería in{ar11 il, Ed. 
Nova Terra, Barcelona 1974, Col. 
Quaderns de Pedagogía. 

Descripció del material d'equipamcnt i 
ele les joguines mínimes indispensables a 
les inslitucions que acullen ncns per sota 
deis 3 anys. H i ha, a més, documcntació 
per a ls aspecles organitzatius i de funcio
namcnt, i una bibliografia. Completen e l 
Jlibrc les d' :;posicions oficials reglamcnla
ries publicades fins l'any 1974, sobre «guar
deries». 

1' 1' BARTOLOMEIS, F., La l'icerca come arlli
pedagogia, Fcltrinell i edilorc, Mila
no 1973. 

.,, BERKAL, Alfonso, Errores en la educa
ciór1 de los nirios, Ed. Zafo, Barcelo
na 1978. 

'' BOUFFARO, Picrrc, Elnííio hasta los tres 
Q/ios, Ed. Cullura Populur, Barcelo
na 1967. 

H BRlANT, S. Cone, Com explicar contes, 
Ed. Nova Terra, Barcelona 1963. 



BRULÉ, H., Los niiios de 2 a 4 aí'íos en 
el parvulario, Ed. Fontanclla, Barce
lona 1971. 

És una recopilació d'activitats portades 
a terme en els parvularis francesos, amb 
els neos de 2 a 4 anys. Hi ha, a més, una 
descripció evolutiva· dels nens d'aquestes 
edats i del marc material que els cal. Les 
iHustracions i fotografies completen l'en
focamcnt practic d'aquest ll ibre. 

CAJ.~·tY, Gis~le, La educació11 del gesto 
gráfico, Ed. Fontanella, Barcelona 
1977. 

Clt AUNCEY, Henry, La educación prees
colar en la Unión Soviética, tomo I: 
programa de enseñanza, tomo Il : co
mentario del maestro, Ed. Fontane
lla, Barcelona 1972. 

Aquesta obra, en dos volums, conté el 
programa ofic ial d'educació pre-escolar 
(0-7 anys) a Ja Unió Sovietica, e ls objeclius 
ele l'educació i les orientacions als ecluca
dors, exposadcs any pcr any i fonamen
taclcs psicopcdagogicament. ÉS útil per la 
profusió de cletalls i la riquesa del con
tingut. 

* COl lEN- lEZINE, Éludes sur le /angage 
de l'en[altl, Ecl. du Scarabée, París 
1962. 

""''' Dr:GESSE, Maurice, Las etapas ele la edu
caciól7, Ed. Nova, Buenos Aires 1967. 

'"' DECROLY y BU0\·1, Iniciación general al 
método Decroly, Ecl. Losada, Buenos 
Aires 1968. 

1' 1' DJUSCOL, Gertrudes, L'estudi del com
portamel11 dels infants, Ed. Nova 
Terra, Barce lona 1968. 

M' FERRJERl', A. , La escuela acliva, Ed. 
Studiurn, Madrid 1971. 

""1' FRElBERG, S. H., Los aí1os mágicos, E d. 
Marfi l, Alcoy 1969 . 

.. FRTD_MAN, Ruth, l.~os con1ienzos de la 
conduela musical, Ed. Paidós, Bue
nos Aires 1974. 

,.,,, GARVEY, C., El juego infantil, Ec\. Mo
rata, Madrid 1978. 

,,,., H ELM JNC, H .. El sistema Montessori, 
Ed. Miracle, Barcelona 1970. 

1'*1< JONES, Molly Mason, Cómo educar al 
niño de 2 a 5 wlos, Ecl. Fontanella, 
Barcelona 1970. 

*'' KEPHARr, N., El alumno ¡•el rasado, Ed. 
Miracle, Barcelona 1968. 

''H LAPH;RRE, André, Educación psicomo-

triz en la escuela maternal, Ed. Cien- 35 
tífico Médica, Barcelona 1977. 

'""' LENTJN, L., Apprendre a parler (a l 'en
fanl de moins de 6 ans), Ec\. ESF, 
París 1973. 

'' LEVY, J., Despertar a la vida, Ed. Dai
mon, Barcelona 1974. 

'' LÉZ JNE, Irene, Psychopedagogie du pre
mier dge, PUF, París 1964. 

'' LÉZINE, Irene, El desarrollo psicológi
co de la primera i11{ancia, Ed. Tro
quel, Buenos Aires 1975. 

Estudi dels primers 18 mesos de vida 
del nen des del punt de vista psicologic i 
pedagogic, tant a casa com a la coHect·i
vi tat. 

Temes tractats : e ls habits cliaris d'al i
mentació, son i neteja; les adquisicions 
en el camp de la seosomotricitat, llenguat
ge, sociabilitat i caracter. 

ÉS una obra senzilla, de facil lectura i 
profunda com correspon als coneixements 
de !'autora, directora des de fa molts anys, 
d'investigacions que fan referencia al nen 
petit i impulsora directa del treball de re
novació psícopedagogica a les guarderies 
franceses . 

'd''' LUR<;AT, Liliane, Une école matemelle, 
Ed. Stock, París 1976 . 

.. MANTOVANI, Susanna, Asili-nido: psico
logía e pedagogía, F1·anco Angcli cdi
tore, Milano 1976. 

,, MARTÍ.KEZ CALLÉN - RAMTS - R JPOLL, El 
voslre fill. Puericultura per als pa
res, Ed. Laia, Barcelona 1972 . 

... ~*~~ MARTíNEZ LóPEZ, P., N úÑEZ, J. A., Psico
mot ricidad y educación precscola~·, 
Ed . Nuestra cultura, Madrid 1978, 
Col. Mano y Cerebro, n.o 5. 

*'' MEDICI, A., La escuela y el nií1o, Ed. Mi
racle, Barcelona 1967. 

**'' MIQUET, F., La vie relati01melle de l'en
fant en petile seclion, Ed. Fernancl 
Nathan, París 1971. 

'"' MONTF.SSORI, M., La pedagogia cienlífi
ca, Ed. Araluce, Barcelona 1934. 

'"' POROUET, .M., Técnicas Frei11et en el par
vulario, Ecl. Laia, Barcelona 1973. 

·:n'r1; P ULPEIRO, S., MENEGAZZO, L., Cornunica
ción entre padr·es y maestros en el 
jardín de infantes (entrevistas y 
reuniones), Ed. Latina, Buenos Aires 
1976. 

RIBBLE, Margaret, Els drets de l'infant, 
Ed. Nova Tcrra, Barcelona 1972. 

RmiERE, Conquéte el élahoration du 



36 lcmgage chez l'enfallf de 18 mois il 
5 WIS, Ed. Fernand athan, París 
1975. 

* Rt rnR, M., Cure matc1111! e s¡•ilttppo 
p.~icologico del 1Jam/Ji11o, Ed. 11 Mu
lino, Bologna 1973. 

" SCIIIWINE, I., MONTOI.I, R., Rspcricnze 
d'cquipe su 1111 111101'0 tipo d'iwer
l'<' llfo psicomedico al 11ido, Separa ta 
de la revista «Ncurop~ich ia t ria ln
fnntilc», fase. J 72-173, oc l.-nov., Roma 
1975. 

" SciiAFFCR, H. R., La socia/iz~a~io11e nei 
primi a1111Í di t•ita, Ed. 111\lulino, Bo
logna 1973. 

" SO\IMER~IEYER, A., Jouc1 a1•ec le tout 
pctits, Ed. Universitaires, Paris 1975. 

''* S I A;-.IOl~G. E. M., La revolució11 Molltcs
sori e11 la educació11, Ed. Siglo XXI, 

M a el riel 1973. 
""' ToNUCCI, F., A los tres mios se investi

ga, Ed. Avance, Barcelona 1977. 
'"''* V·\YER, P., El diálogo corporal, Ed. 

Científico-Médica, Barcelona 1972. 
*"'* \V 1 LLE.\IS, Edgar, La pre pctraciú11 musi

cal de los más pequelius, Ed. Uni
versitaria, Buenos Aire~ 1976. 

3. PSICOLOGIA 

* lkRGERON, M., Psicología de la primera 
i11/a11cia, Ed. Lu is Miraclc, Barce lona 
1968, Col. Pa idea. 

1 nt roducix a la psicología del ncn fins els 
3 <tnvs, en els difcrcnls a!>pCcle!> evolutius, 
i fa ~ma exposició sintctitzada de diferents 
conccpcions psicologiques actuab: Piaget, 
WJllon, psicoanalisi, Gcscll. La dcscripció 
és clara i asscquible sensc per aixo des
figu rl:l r el con tingu t de les teorics. 

~' CA~\IA IOJ N I - VOLTERRA - BATES, La co
nwnicazione del primo anno d i vita, 
Ed. Boringhieri, Torino 1976. 

'' CORIAT, Lidia, Maduración psicomotriz 
e11 el pri111er wio del nÍiio, Ed. He
misur SRL, Buenos Aire~ 1974. 

E~tudi acurat del primer any de vida del 
nen. L'aulora, amb molts anys d'experic tJ 
cia en el treball ncurologic, combina ex
traordinüriament les obscrvacions profun
de:. i detallades de l'evolució de l' i nfan l 
amb els concixements cienlífics, neurolo
gics i psicobiologics, convcrl in t el !l ib re en 

una cina molt úlil perla conjuminació que 
fa de teoria i practica. 

Les fotografic~. que són practicament a 
cada pagina, augmcnten l'intercs de la lec
tura d'aquesta obra, obra mestra per a 
tots aquells que es liguin al costal d'un 
in fant eh: pocs mc~os. 

.. D AVID, M:-'riam, L'enfant de 0-2 m1s (1•ie 
affeC'tive, proh/emes familiaux), Pri
va! cd., Toulou!>c 1960. 

* Dtllni:-Dcll \IIC, El sueiio del 11hlo, Ed. 
Luis Miraclc, Barcelona 1964. 

* DtTO\ FR, Jean Picrre, Le dét•t:loppe
IIICIII psychologique de l'enfalll de O 
ii 1 w1, Ed. PUF, París 1974. 

*** GAY, Rita, Lo .wiluppo af/elfii'O e ses
sua/e 11ei /uun/1i11i dalla llllScita a sei 
anni, Fabri editare, Mi lano 1977. 

*''* Grsn.L, A., El uilio de 1 a 5 mios, Ed. 
Pa idós, Buenos Aires 1972. 

**'' HARRIS, Marta i al!res, Su hiio wiu a 
mio, desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. Ed. Paidós, Buenos 
Aires 1973. 

*** lU.ll'\G\\'ORll 1, R. S., Déve/oppement 
psyciiOIIIOtcur de /'enfant , Ed. Mas
son, París 1978. 

* KAGA'II, Jcromc, 1 modi del/o Sl'ilup¡¡o 
(Continuitti e cwnbiamento dalla 
nascita ai 2 wwi), F ranco Angcl i edi
torc, Mi la no 1974. 

*'> KAMlt, C., OI:VRIES, R., La teoría de 
Piaget y la educación preescolar, Ed. 
Ar tet.i, San Sebast ián 1977. 

'' KOLPEH\liK, C., Desarrollo psicomotor 
de la primera i11/ancia, Ed. Luis Mi
raclc, Barcclonl:l 1968. 

* KOtPER'\IK-0\IILY, Dé1•eloppeme11t neu
ro-p::;yclliquc du nourrison, PUF, Pa
rís 1968. 

Els dos primcrs anys del ncn des de l 
pun l de vista ncuroli>gic i psicologic. Eb 
auto rs cxposcn c ls concixemcnts neu roll!
gics bas ics comple tJ ts amb d ifercnts vi
s ions psicolügiques. El !libre és interessant 
per aprofund ir en e l coneixement de l nen 
d'aquestJ clapa, des d'aquests punt::. de 
vista. 

*"'* LA7.ARO-Ln',\lll \\il, Fram;oisc, El 111110, 

ese descollocidu, Ed. Avance, Barce
lona 1976. 

*** LÉzlr..t:, 1 ., El dc~arrol/o psicumotor del 
nilio, Ed. Grijalbo, México 1971. 

1
' LúZ INil, I., Propos sur le jeww enjm1t, 

Ed. Mame, P:1ris 1974. 



,,,.. Lnrm.JNSKAIA, Desarrollo psíquico del REVISTES 
11ilio, Ed. Grijalbo, México 1971. 

Dcscnvolupament psicologic del nen fins 
a ls 6 anys. L'au tora, psicopcdagoga a Lc
ningrnd, combina els aspectes teorics de 
la psico logía reflexologica amb la seva 
pracl ica d ins el m ón ele l'cducació pre
escolar, q Lre ha portal a termc du ran t 
mo l!!> anys a la URSS, on aquesta obra i 
d'altrcs publicacions de la ma tcixa autora 
són uli litzades com a llibrc de tcxl pels 
estudianls de psicología i pedagogía. 

"'** MUSSEN · CO~GAR • KAGAK, Desarrollo de 
la personalidad en el 11i1io, Ed. Tri
llas, México 197 1. 

*,,,, OSTFRRIETH, P., Psicología infantil (de 
la <<edad bebé» a la 1rwdure:. ill/all
til ), Ed . Morata, Madrid 1976. . 

'""' P t;IGET, J ., El nacimiento ele l a illt el l
f!.CIICia e11 el nii'ío, Ed. Agu iJar, Ma
drid 1972. 

*** PIAGE'J- l KHELDER, La psicología de l'in
falll, Edicions 62, Barcelona 1972. 

Una obra elemental per aproximar-se a 
la teoría de Piaget. 

"' Srnt., R., El p r im er mio de la vida del 
n i1io FCE, México 1969. 

•• STA i\lll~K. Mira, T o11o y psicomot ric i
d ll tl, Ecl. Pa blo del Río, Madrid 1978. 

* VtrRPt l.t.OT, E li anc, Le mo11de v isuel d u 
je 1111C enfant, PUF, París 19?2. 

''''* WALLON, H., i altres, Los estadws en la 
p.\icologia del 11ilio, Ed. Lautaro, 
Buenos Aires 1965, Col. Biblioteca 
Ciencias del Hombre. 

*"* Wt~~ .I.OK, H., La evolució11 psicológica 
del 11ilio, Ed. Crít ica, Barcelona 1977. 

Uno síntcsi de l'evolució del nen, que 
pcrmc l clona r un p rimer pas p cr concixer 
e l pc nsamcnt cl'aqucs l a utor. 

'"~* W ALLON , H ., Los or íge11es de l carácter 
en el nil1o, Ec\. Nueva Vis ió n, Bue
nos Aires 1975. 

*** WIILLON, H., Los oríge11es del pe11Sa
IIIÍCIIIO en el niiio (2 tomo:.), Ed. Lau
taro, Buenos Aires 1965. 

*** Wt'l'lJCOlT, D. W., El proceso de ma
dtlracióll en el niiio (estudios para 
1111a teor ía del desarrollo emocional ) , 
Ed. Laia, Barcelona 1975. 

1. Tracten periodicament de l'infant 
de 0-6 anys 

«Cero seis>>, Ed. Cero Seis, Av. Genera lísi
mo 96, Madr id-20. 

<< L'école ma tcrnclle fran~aisc», Ed. Colin
Bour re licr, 103 Bd. Sa inL Michcl, 75005 
Pa r is, Fran<;a. 

«lnfanzia», La nuO\'a Italia Editrice, Via 
Antonio Giacommi 8, 50132 Fircnze, Ita
lia. 

«Perspectiva Escolar», Ed. Rosa Sensat, 
Corsega 271 pral., Barcelona-8. 

<<Scuola materna», Edi trice la Scuola, Via 
Cadorna 11, 25100 Brescia, I talia. 

«Vitta dell' infanzia», Ed. Opera Montesso
ri, Corso Vittorio Emmanucle 116, 00186 
Rom a, Ital ia. 

«Zerosei», Fratcll i Fabbri editori, Vía Mc
cenatc 91, 20138 Milano, llalia . 

2. Altres revistes que tenen en compte 
el tema 

«CRESAS» (Centre de recherchc de l'édu
catio n specialisé el de l'adap tation sco
laire), Ed. Cresas, 75 rue Claude Ber
n ard, 75005 París, 'Fra n<;a. 

<< Cuadernos de Pedagogía», Publicacions 
Mu ndial, Const i lución 18-20, Barcelona-4. 

<< L'éducation cnfantine», Fernan d· Natha n 
ed., 9 ruc Mécha in, 75014 París, Fran~a. 

«Enfance», Laboratoirc de Psychobiologic 
de l'enfanl, 41 ruc Gay-Lussac, 75005 Pa
rís, Fram;-a. 

«Guix», Ed. El Bullidor, Calvo Sotelo 15, 
Rubí, Barcelona. 

«I nfancia y aprendizaje», Ed. Pablo del 
R ío, Eloy Gonzalo 19, Madrid-lO. 

<< Revis ta inte rnacio na l del ni1iO>>, Unión In
ternacional de Pro tección a la infanc ia, 
Rue de Vare m bé 1, 12 11 Ge ncvc 20, 
su·issa. 

<< Vers l'éducation nouvelle>>, CEME A (Cen
tres d'en trainement aux methodcs d'édu
cation active), 20, rue Vieille du Temple, 
75004 Paris, Franc;a. 

«Reforma de la escuela», Ed. Ferran Pe
ll issa, Padua 103, Barcclona-23. 

--------------------------- · 
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Experiéncies escolars ~ 39 

L'ARQUEOLOGIA A L'ESCOLA 
1. L'ESCOLA RURAL 

En obrir les finestres de l'escola. en mig d'un 
ambient rural, cal deixar entreveure tata una 
realitat que embolcalla la vida d'una comu
nitat. La terra. els arbres. els homes, els 
conreus. el bosc i els camins amb senyals del 
pas de carros. són l'ample món d'un !libre que 
ofereix la naturalesa. 
La gran sort de víure en el món rural és veu
re la vida amb millar p'erspectiva: la sinceri
tat d'una renovació constant 1 entreveure que 
tots els anys els pagesos fan les seves co
llites. Aquesta sinceritat fa créíxer una total 
llíbertat. No hi ha barreres. Ni limitacions. 
Jugar és una sorpresa continua. Les hores 
lliures del nen són un cant a la invenció de 
jocs i parades d'observacló. 
Així. J'escola. obertes les vidrieres. solament 
ha de lleglr el passat en mig d'un viscut pre
sent. La natura deixara passar de nou les pa
gines escrites fa mílers d'anys i que encara 
avui es poden llegir en formes lítíques. ter
rissa, gravats i altres elements i restes pre
historiques. 
Si l 'escola és una renovació improvisada d'u
nes vivencies historiques i experimentals. ha 
de deixar fer de J'expressíó una variada forma 
de coneixer i viure el medi ambient. 
Caldra saber deixar la clau al pany de la porta 
de la cu ltura 1 esbrinar les possibil itats de 
créixer amb motivacions comuni taries. 

2. EL MEDJ AMBIENT 

Dintre de les activi tats extraescolars, vincula-

des a l'area social. hi ha un món que pot om
plir les més interessants tasques i estudis del 
coneixement del medí ambient. tant a !'escoJa 
rural com als centres comarcab. 
Així, a nivell de segona etapa d'EGB. una llar
ga experiencia de deu anys tou una reali tat 
d'intentar aproximar tata la vitalitat i interés 
deis escolars al descobriment del seu propi 
context historico-ambiental. 
Caldria un treball més ampli per detallar ob· 
jectius i realitats viscudes. Sera solament una 
aproximació d'una experiencia d'uns anys. 
Guimera. un petit poble de les terres de po
nent. en els límits de la Segarra i I'Urgell. 
avui de 540 habitants, fou l' inici d'una aven
tura pedagogica que va portar a uns nous 
coneixements histories, artístics, arqueologics 
í ambientals. d'una estreta zona que és diu 
la vall del ríu Corb. 

2.1. Recull de treballs 

Una vegada obertes les finestres i la porta 
de J'escola . va comenc;ar el treball d'equip, tot 
cercant un passat proxim 1 facil de reconeí
xer: l'estudi del poble des de tots els camps. 

a. El medí natural. !'agricultura, classes de 
conreus i economía . 
b. Comunicacíons entre les partides de ter
me i amb els pobles ve'ins. 
c. Estudi del medí historie. artístic i cultural. 
d. El temps lliure, l'ensenyament i les orga
nitzacions de la comunitat. 
e. La demografía, tradicions i esperances de 
futur. 



40 Durant tot el curs es va escriure la propia his
toria. Set volums i una peflícula. on els nens 
mostren, com una llil(ó, el seu poble a altres 
escolars. 
El treball fou presentat a nivel! de tot l 'estat 
espanyol i com a premi escolliren visitar el 
nord peninsular. 

2.2. Altres motivacions extraescolars 

1. lnventari deis monuments historico-artís
tics i arquitectonics del poble. 
2. Dibuixar els escuts nobiliaris esculpits en 
edificis del municipi. 
3. Inventariar els ares de pedra deis carrers 
i cases de la vila. 
4. Dibuixar els senyals de picapedrer deis 
carreus de cases i monuments. 
5. Recerca de pedres treballades. des de ca
pitells romanics, escuts, restes creus de ter
me, esteles funeraries, restes gotiques, pe
dres decorades de l 'antic castell i tot el mate
rial lític on es pot veure el treball de l'home 
sobre la pedra. 
6. Collaborar directament en la salvació de 
les rurnes del monestir gotic de Vallsanta, amb 
l'ajuda d'organismes nacionals. 
7. Recollida d'estris de pages i d'oficis del 
poble. 

Amb aquest i altres treballs, l'escola va em
prcndre la dinamica de cercar el coneixement 
del medi on es desenvolupa el món escolar. 

3. L'AROUEOLOGIA ENTRA 
A L'ESCOLA 

L'arqueologia. entesa dins l'espai i temps es
colar, és aprendre a interpretar el !libre de 
la naturalesa amb els senyals deixats per l'ho
me i entreveure tota la realitat d'un context 
historie. Ha d'ésser un caminar 1 redescobrir 
altres cultures. així com saber copsar els pos
sibles llocs d'habitació a t ravés de les seves 
deixalles prehistoriques. 
L'arqueologia a l'abast deis escolars d'EGB. 
és saber llegir, amb els mitjans d'expressió 
d'avui. el que en el passat expressaren. amb 
motius i formes diferents, la gent que ens 
precedí fa milers d'anys. 
L'arqueologia a l'escola és una sortida conti· 
nuada del !libre de text, tot aprenent unes 
noves formes de cultura. en un altre context 
historie. 
Obrir les finestres de l'arqueologia és cercar, 
tot caminant, les primeres ll il(ons de la propia 
historia. 

3.1. Motivacions 

Mentre les tasques, de portes enfora. fou 
descobrir el poble, els camins i el seu entorn. 
es va comenl(ar una !larga aventura escolar. 
en valer aproximar-se a l'arqueologia. com 
assignatura voluntaria. 
Un pages. tot llaurant amb un t ractor, va do
nar les primeres pistes d'uns materials ro
mans, en la partida deis Palaus. Era l'any 1967 
i a poc a poc, gracies a les motivacions d'un 
programa escolar a la petita pantalla.' obriren 
les possibilitats de fer uns grups de recerques 
escolars. 
Una vegada l'interes fou determinant es va 
treballar a nivel! individual. en petits grups , 
o tot junts, quan la tasca ho demanava. 
Tot seguit s'assenyalaren uns objectius molt 
concrets. davant uns materials arqueologlcs 
dissemblants 1 trobats en zones diverses que 
fixaren unes fases de coneixements i prac. 
tiques. 

3.2. Pla de treball 

A. Sobre materials ceramics 

1. Distingir la ceramica antiga de les medie
vals i modernes. 
2. Coneixer els trossos de ceramica feta a 
ma o al torn. 
3. Saber i distingir les característiques de 
la ceramica ibérica. 
4. Reconeixer els materials de terrissa roma
na: tegules, amfores, peces de la vaixella i la 
característica sigiHata. 

B. (Materies lítiques). Elements de pedra 

1. Coneixer els materials emprats per fabri
car els mol ins de ma. 
2. Saber copsar l 'ús de codols i elements de 
sílex, així com peces de conglomerats i pe
dres granítiques. 
3. Entreveure les principals peces de sílex: 
tulles. ganivets, puntes de sageta. percutors. 
burins. nuclls i gratadors. 
4. Esbrinar en les zones de grans roques pos
sibles gravats rupestres. 

1. ~s el programa conegut per · Misión rescate• 
que si bé fou critica! en els seus inicis. avuí en 
la XI II campanya pot presentar un complet treball 
de recerques escolars. 



C. Localització de jaciments 

1. Localitzar les villes romanes a les terres 
planes. normalment en les valls deis rius. 
2. Buscar els poblats iberics en llocs més 
elevats i no molt lluny de la vall i llocs d'aigua. 
3. Situar en llocs encimbellats possibles res
tes de jaciments de l'edat del ferro i bronze. 
4. Constatar la situació deis tallers de sílex 
a l'aire lliure, en zones de muntanya i prop 
d'antics camins ramaders, així com de gravats 
rupestres. que no n'estiguin molt lluny. 
S. Reconéixer. en !loses plantades formant 
caixes de pedra, possibles sepulturas. 

3.3. Treballs de camp 

L'escola ha de seguir la seva marxa. Caldra, 
en les sortides, guardar les inquietuds de 
cercar les pistes suggerides pels col·labora
dors. En sorti r a la recerca, caldra tenir pre
sent que la finalitat més important és la de 
localitzar i donar a coneixer, mai fer excava
cions, ni forats. ni prospeccions. La feina deis 
grups podría ser: 

a. Recollir noms de lloc, partides de terme, 
llocs d'aigua i zones de base. 
b. Seguir els camins antics -ral o rama
ders- i saber les direccions. 
c. Guardar les possibles restes arqueologi
ques i tenir cura de deixar-hi escrites les da
des de la seva localització i situació. 
d. Recerca de caves, balmes i turons. 
Confirmada la treballa de restes arqueologi· 
ques, cal seguir la jugada, fer una ampla re
cerca de la zona i completar una feina més 
concreta: 

1. Situar el jaciment en el seu context geo
gratic. 
2. Medir el terreny, en uns lími ts de trente
res naturals o artificials. 
3. Fer fotografíes del lloc i deis indrets ca
racteris tics. 
4. Rastrejar tota la zona i recoll ir nous ele
ments arqueolbgics. 

2. Miguel Angel Guinea. Iniciación a la Arqueo/o
gla. Ed. Santil lana. Madrid 1965: Maria Porter 1 
Moix . Arqueologia per a excursionistes, Publica
clones de I'Abadia de Montserrat. 1978: Las sacie
dadas primitivas, Salvat GT n.• 46; La Ptehistoria, 
Salvat GT n.• 43. Poques són les publicacions de 
cara als escolars per a iniciar-se a l'arqucologia. 
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S. Si és terra de conreu, cal seguir les fei
nes agricoles per a noves recerques. 
6. Demanar informació als pagesos deis vol
tants i al propietari o arrendatari del terreny. 
a fi de saber possibles trobades. en plantades 
de vinya o treballs de conreu. 

3.4. Feina a l'escola 

Amb el temps, i una vegada motivat !'interés 
deis escolars per les recerques. es reforcen 
els coneixements arqueolbgics. amb !libres.' 
fotografíes, petites i curtes xerrades i visites 
a museus de les comarques. 
Feta una descoberta d'un jaciment inedit, la 
feina de camp, i amb el5 materials a l'escola, 
comenc;;a una nova fase: 

1. Netejar. triar i guardar els materials; tenir 
cura de no barrejar els diferents elements i 
indicar-hi les principals dades del jaciment. 
2. Comprovar si hi ha alguna pec;;a caracterís
tica d'una cultura. 
3. Fer el mapa de la zona. segons el full cor
responent del cadastre. 
4. Situar el jaciment en el seu context his
torie. 
S. Dibuixar els camins antics de la zona o 
situar els llocs d'aigua. 
6. Apuntar la toponimia del lloc i zones vei
nes. 
7. Donar-ha a conéixer a les publicacions CO· 
marcals i als arqueblegs i museus de la zona. 
8. Preparar. dins l'area social, pretecnologia 
i plastica, el que s'entén per un resum o 
memoria de la descoberta: 
a. Breu descripció i situació del lloc amb pla
no! de l'entorn. 
b. Dimensions i caracteristiques del terreny. 

Rellotge de sol roma. tro· 
bat a la paret d'un camp. 
on es locafltzaren ele 
ments ceramics romans. 
no molt 1/uny del riu Corb. 
cosa que fa pensar en tll1il 

possible viHa romana. si· 
tuada entre Ciutadifla i 
Guimerá. 



Dibuixos d'elcments de si· 
/ex deis nombrosos tallers 
localitzllts en la val/ del 
riu Corb. Les peces més 
caractcristiques trobades 
són: puntes de sagcta. 
fu/les, rtJspadors i altres 
materlals. 

c. ')ibuixos i fotografíes de les principals pe· 
ces , del lloc. 
d. Descripció de les troballes i elements més 
importants. 
e. Demanar al museu o lnstitut d'Arqucolo· 
gia de la zona. certl ficació de la descoberta. 

3.5. Resultats i avaluació 

Amb deu anys, han estat diversos els grups 
de recerca que han pres part en !'aventura 
d'un inici d'invcstigació arqueologica. a nivel! 
deis cursos de segona etapa d'EGB i que han 
copsat el fet d'una descoberta d'un jaciment 
inedit. Els resultats. a més de la mentalització 
i el fet de valorar tot allo que porta a un 
coneixement cultural, d'una etapa del pas de 
l'home, ha estat enriquidora pels exits arqueo
logics. des del punt de vista pedagbgic i tam· 
bé per la intercomunicació amb la mateixa 
societat rural. 
Fent una petita avaluació es poden veure uns 
resultats, segons els diferents objectius: 

A. Realitats arqueologiques 

1. Descobrlments fets pels grups de recer
ca en la vall del riu Corb: 
a. Llocs amb restes d'epoca romana: set 
localitzacions. 
b. Poblats ibiHics identificats: cinc. 
c. Jaciments del ferro, bronze i eneolític: 
quatre. 
d. Un camp d'urnes i sis llocs amb sepul
turas de llosas. 
e. Restes de tallers de sílex a !'aire lliure: 
vint-i-cinc. 
f. Gravats amb cavitats cupuliformes, cruci· 
formes. canalets 1 olotxetes: nou grups de 
roques.3 

2. Com a pec;a important, es localltza un re· 
llotge de sol roma,' entre altres restes d'una 
viHa: possible ubicació d'una vía romana a 
través de la vall del Corb i identi ficació del 
lloc on hi havia un miHiari. avui desaparegut. 
3. Es va donar a coneixer un tros de cera
mica atica. trobat al poblat iberic del Castell 
de Ciutadilla. important per al coneixement 
del comerc; grec en les terres de !'interior.' 
4. Es va prendre part activa en les excava-

cions que l'estiu passat es feren a la Móra. 
prop de Tarrega. 

B. Fets pedagogics 

1. Poder estudiar la historia antiga al costat 
de t'escola. 
2. Saber interpretar materials de cultures 
desaparegudes. 
3. Ampliar un lexic de mots arqueologics. 
4. Situar les troballes en un context histo
rico-geografic. 
5. Aprendre a fer una memoria d'un fet ar
queologic. 
6. Visitar museus i monuments d'altres zo
nes . 
7. Saber valorar el medí d'expressió televl
siu. després d'haver pres part en cinc progra· 
mes escolars. 

C. Aspectes intercomunitaris 

1. Recordar la propia historia, entre restes 
del passat. 
2. Valorar els monuments artístlc i arquitec· 
tonics propis. 
3. Mentalitzar en la importancia cultural de 
tot el que representa el patrimoni heretat deis 
avantpassats. 
4. Prendre part en la campanya de salvació 
de les ru'ines del monestir gotic de Vallsanta. 
5. CoHaborar directament i aconseguir que 
el nucli de Guimera, fos declarat Conjunt His
torie Artístlc. 
6. Aconseguir la recollida d'estris de pages 
i altres elements propis d'antics oficis. 

3. La noticia lou presentada a la XXI Assemblca 

lntercomarcal d'estudiosos. celebrada a la Seu 

d'Urgcll. 1'1 i 2 d'octubre de 1977. 

4. J. Duch, Localització d'un rcllotge de sol romil 

a Guimeril a • llerda· n.• XXXVII, any 1976. 
5. Fou donat a coneixer per Emili Junyent, en el 

simposi sobre el món iberic celebrat al Museu Ar· 
queologic de Barcelona el 1978. 
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7. Ajudar a la recerca d'inicis de jaciments 
arqueologics. 
8. Aconseguir entre ve'ins i corporacions, 
!'obertura de diferents museus monografics 
que s'estan preparant en locals municipals. 

4. CONCLUSIONS 

Aquest resum d'una experiencia escolar és 
solament un breu apartat de la importancia 
del que es pot fer en les escoles rurals. així 
com deis resultats d'uns anys de motivacions 
i recerca, tot veient !'impacte cultural que 
atreu el nen, al mateix temps que es revalora 
el passat. Cal dir que !'experiencia ha estat 
posslble a causa de la riquesa arqueologica 
de la zona i pel fet de ser uns terrenys ver
ges pel que fa a les recerques de materials 
prehistorics. 
Pedagogicament, mesurada la feina amb el 
temps, cal programar petites sortides i do
sificar els interessos. Cal una feina constant, 
motivada. pero no a un ritme seguit. Són ne
cessaris els estímuL~ d'uns viatges, d'uns 
premis, a fi de reemprendre de nou altres 
tasques. 
Encara continua la lli9ó arqueologica. No fa 
gaires dies, un grup de nens de Guimera 
fcien un important descobri ment d'un taller de 
sílex a l'aire lliure en el terme municipal de 
Savalla del Comtat, on darrerament es va lo
calitzar un gratador de la cultura musteriana • 
Hi ha a l'entorn de les escoles rurals i comar
cals.' nombroses recerques a fer a fi d'acon
seguir un millor coneixement del passat de 
Catalunya a base de valorar una historia que 
avui escriuen uns escolars de les terres de 
ponent, tot mirant cercant la naturalesa i 
obrint les finestres portes als camins de la 
comunitat. 

Joan DUCH 1 MAS 

6. Segons la classificació provisional feta per 
Eudald Carbonell. que va donar la seva importan
cia a un estri de sílex, per la seva talla i plltina 
característ ica. 
7. Avui. els escolars de la segona etapa de Gui
mcrll. roben les ensenyances a l'escola comarcal 
Angel Guimora. de Timega, on han comen<;at a fer 
recerques arqueológiques. tot contlnuont la seva 
felno a la va ll del r iu Corb. 

Roines del moncstir gntic de Val/santa qoe /'any 
1967, el poble de GuimeriJ 1 /'activa participacló 
deis escolars. aconseguiren salvar de la destrucció 
total i de la venda ele tots els carreus a tant el 
quilo. 

Restes de c('rnmicil (/"umes cineráries trobades 
prop del poblat ibllric de la Cadena. també desco
bert pe/ grup de recerques. 

Dos nens del grup. /'llnton i el Joan. medlnt una 
sepoltura do /loses. prop d'un arrtic cami i d'unos 
roquP.s omb qrovot.~. 
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UNA DIDÁCTICA BASADA 
EN L'ESTUDI DEL MEDI 

Reflexions sobre la metodología seguida en una experiencia que portem a 
terme aquest curs amb set grups de 68 d'EGB de Badalona. 

Planificació del treball 

En l 'estudi del nostre medí natural assenyalem dos moments ben diferenciats : 

1. En un primer moment es donen els elements suficients perqué les noies i els nois 
es facin una visió de conjunt de /'area estudiada. sobretot pel que fa als factors abiotics 
(re lleu, clima, materials. hidrología) deis ecosistemes escollits. 
L'objectiu d'aquest primer moment és el de definir, delimitar i caracteritzar el marc de 
referencia de tates les observacions que posteriorment es taran sobre la vida de cadas
cun d'ells. 

2. En un segon moment es porta a terme l'estudi concret d'un ecosistema. considerant 
tant els seus factors abiotics com les di ferents manifestacions de la vida i de la ma de 
l 'home. 
L'objectiu que es pretén en aquesta segona part de l'estudi és doble: 
a. Relacionar els factors abiotics amb la vegetació, la fauna i l'activitat de l 'home. ts un 
intent d'interpretació de la realitat natural molt ampli que va des de preguntar-se sobre 
la distribució de determinarles especies vegetals fins a la ubicació de bobiles i pedreres. 
per exemple. 
b. Conéixer els trets més característics de la dinamica de !'ecosistema (formació de 
sois, successió vegetal. formació d'associacions, estructura de les diferents comunitats, 
variació estacional ... ) i les conseqüéncies de l'acció de l'home. 

Com que la metodología de t reball propasada en arnbdues parts de l'estudi és forc;;a dife
rent, preferim explicar per separat cadascuna d'elles , deixant -en tot cas- per al final 
una valoració global sobre la metodología seguida i els resultats obtinguts. 



CLI MA 

Estudi de les variants at· 
mosferiques. 
Dinamica anual. 

AIGÜES 

Característiques i regim 
de la circulació superfi· 
cial. 
La circulació subterra
nia. 

MATERIALS 

Diferents tipus de mate· 
rials. 
Formació d'aquests ma
ter ials. 

Didactica 

1. Relació entre precipita
cions i circulació de les 
aigües. 
Efectes de la proximitat 
del mar o d'un riu sobre 
el clima. 

2. La permeabilitat deis 
materials. la circulació 
de les aigües i el sorgi
ment de fonts i la for
mació de coves. 
La duresa deis mate
rials i el seu atac per 
les aigües. 

3. El tipus de clima impo
sa una determinada ero
sió sobre els materials. 
La disposició deis mate· 
rials té efectes sobre 
el clima. 

4. La formació del re lleu 
com a una interacció di· 
namica de tots aquests 
factors. 

ANIMALS 

Factors condicionants de 
la fauna. 
Estructura i dinamica de 
les comunitats animals. 

SOLS 

Formació de sois com a 
una interacció de les 
aigües, del clima, deis 
roes i de les plantes i 
animals. 

VEGETACió 

Factors condicionants de 
la vegetació. 
Estructures i dinilmica 
de les associacions ve
getals. 

En un pri mer moment s'es- 45 
ludien els factors abiotics 
deis ecosistemas. 
Se n'estudien els trets ca
racterístics i les relacions 
que hi ha entre ells. 

En un segon moment s'es
tudia la vida d'un ecosis· 
tema i tots els factors que 
la possibi liten o condicio· 
nen. 
Hi ha hagut una reducció 
important de la zona es
tudiada; ara s'estudiara un 
base. un torren t ... i no tata 
la regió. 



46 La visió de conjunt de l 'area estudiada t 

Aquesta primera aproximac:ó a la realitat natural es realitzara a partir de les sortides i 

deis t reballs que posteriorment a elles es portin a terme; es consideraran els següents 
aspectes: situació, relleu, materials, clima, aigües i toponímia. 
Ens ha semblat oportú anar presentant tota la progressió del treball en forma de fi txes 
que recullin per cadascuna de les sortides la seva preparació, el treball a dur a terme 

durant la sortida i el d'aprofundiment a classe. Per tal d'agilitar la lectura d'aquestes 

fitxes indiquem !'abreviatura de les metodologies emprades per les diferents activitats. 
(Una relació d'aquestes diferents tecniques d'aprenentatge podeu trobar-la a •Perspectiva 

Escolar• n.• 19, pag. 20 i a «Perspectiva Escolar• n.• 27, pag. 27.) 

Sort ida - (S) - Observació directa - (OD) - Recollida de mostres - (RM) - Mesu
res - (M) - Dibuix - (D) - Fotografía - (F) - Plano! - (P) - Esquema - (E) - Ma
queta - (MAl - Enquesta - (EN) - Grafiques - (G) - Experimentació • (EX) - Col
leccions - (C) - Documentació - (DO) - Observació indirecta - (01) - lnterpretació" 
mapes- (IM) - lnterpretació grafiques - (IG) - Model - (MO) - Presa de dades - (PO). 

En la relació que fcm deis objectius proposats ens estalviem l 'enumeració del que podrien 

ser els objectius més generals 1 només precisem els més específics per a les diferents 

activitats proposades. 

1. Degut a manca d'espai només desenrotllarem la primera part del nostre estudi. 

1.a SORTIDA: 

Treball de preparació 

Técniques: EN, M, IM, EX. 

Material: 
Mapa de la zona, carta del 
cap Seattle o qualsevol 
altre text proteccionista, 
el material necessari per 
a l'experimentació de les 
corbes de nivel!. 

Objectius: 
Sensibili tzar els nois so
bre la importancia de l'es
tudi i vivencia de la na· 
tura. 
Ensinistrar-los en la inter
pretació de mapes i en la 
tecnica de l'enquesta. 

Activitats: 
Lectura i discussió del text 
proteccionista aportat a la 
classe. (Hom pot comple· 
mentar aquest trcbal l amb 
un treball de documenta
ció als diaris i !libres.) 

Escollirem per fer aquesta sortida, basicament d'es
tudi del relleu, un turó o una muntanya des d'on es 
domini tota la zona que estem estudiant. 

Treball a la sortida 

Técniques: S, D, IM, RM , 
F, P. 

Material: 
Mapa de la zona, brúixola , 
estris per dibuixar. r>1aqui· 
nes de fotografiar, prisma
tics. 

Objectius: 
Separar les diferents uni
tats de relleu. 
Tenir visió conca hidrogra
fica. 
Observar el paper de les 
muntanyes en la distribu
ció de les aigües. 
Situar la zona d'estudi. 
Observar fenomens meteo
rolbglcs. 

Activitats: 
Situar-se respecte el mapa. 
Fer un dibuix de les uni
tats de relleu observadas. 
Assenyalar recorregut fet. 

Treball d'aprofundiment 

Técniques: P. MA. C. 

Material: 
Tots els dibuixos i els t re· 
balls fets durant la sor
tida, les f.otograties si ja 
estan positivades, paper 
d'embalatge, capses. tang. 
paper de diari, cola d"em
paperar, pinturas. 

Objectius: 
Ensinistrar-los en les tec
niques proposadcs. 
Elaborar una maqueta i 
uns murals on anar situant 
les observacions poste
riors. 

Activitats: 
Realització d 'un mural que 
reprodueixi l 'al incació prin
cipal de muntanyes. 
Reali tzació d'un esquema 
on s"indiquin les unitats de ......_ 
relleu. ,..... 



..... Fer enquestes recollint els 
toponímics de la zona. 
Fer l'experimentació ne
cessaria perque els nois 
sapiguen comprendre i tre 
bailar les corbes de nivell 
deis mapes. 

2.a SORTIDA: 

Treball de preparació 

Tecniques: 01, MO. EX. 
DO. 

Material: 
Les fotografíes de l'ex
cursió, diapositivas de la 
zona, projector. gravats ac
tuals i antics de la zona. 
! 'esquema on es reproduei
xen les unitats de relleu, 
el material ressenyat en 
les fitxes d'experimentació 
sobre els roes i materials 
trobats. 

Objeclius: 
Educar l 'observació deis 
nois . 
Estimular l'elaboració 
comprovació d'hipotesis. 

Aclivitats: 
Fer una observació indi
recta de les diferents uni
tats de relleu. 
Comprovació amb la fide
litat de !'esquema confec
cionat. 
Elaboració d'hipotesis so
bre !'origen i composició 
d'aquestes diferents uni· 
tats de relleu. 
Experimentació sobre les 
propietats deis roes. 
Documentació sobre roes i 
materials. 

Didactica 
Fer fotografíes del paisat
ge. 
Fer dibuix carena principal. 
Recolli r roes. 
Observació de fenomens 
meteorologics. 
Representació d'una conca. 

Realització d'un mapa que 47 
reculli la situació deis to
ponímics recollits durant 
el t rebal l de l 'enquesta. 
Realització d'una maqueta 
del relleu de la zona. 
Preparació de les mostres 
de material i confecció de 
coHeccions. 
Omplir les fitxes de regis
tre de materials i toponí
mics. 

En aquesta sortida es comenc;ara l'estudi de la geolo· 
gia de la zona; segons la diversitat de terrenys i ma
terials potser caldra més d'una sortida. 

Treball a la sortida 

Tecniques: F, RM, O, E, 
OO. 

Material: 
Mapa, brúixola, lupa, acid 
dilu.it, martell. bosses de 
plastics. maquina de foto
grafiar, estris per dibui
xar. !libreta d'anotacions. 

Objectius: 
Reconeixer els diferents 
materials. 
Observar í interpretar els 
diferents modelats. 
Relacionar el relleu amb 
el material. 

Activitats: 
Situar-se al mapa. 
Observació, descripció 
dibuix deis materials. 
Fotografíes de l'objecte 
d'estudi. 
Reconeixement del mate
rial. 
Recollida de mostres. 
Comprovació de les hipo
tesis de treball. 
(Tot aquest treball pot es
tar més estructural si els 
noís disposen d'un guió de 
treball.) 

Treball d'aprofundiment 

Tecniques: C, M, 01, OO. 
S. 

Material: 
Mostres recoll id es, anota
cions i fotografíes tetes 
durant la sortida, mapa, 
diapositivas. projector. 

Objectius: 
Treballar la classificacíó de 
materials. 
Relacionar els conceptes 
trebal lats quan s'estudía
va relleu amb els que 
s 'han· aportat durant 1 'es
tu dí de la geología. 
Ratificar la certesa o in
exactitud de cadascuna de 
les hipotesis elaboradas 
per a l 'explicació de les 
unitats de relleu. 

Activitats: 
Realització de murals i es
quemes que síntetitzín les 
observacions. 
Preparacíó de la coHecció 
de materials. 
Registre en diferents fit
xes de cadascun deis ma
terials. 
Discussió de les hipotesis. 
Visita a pedreres, bobi les, 
forns, mines i d'altres ac
tivitats relacionadas amb 
el sector extractiu. 
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Treball de preparació 

Tccniqucs: IG, EX, PO, G. 

Material: 
T a u 1 es meteorologiques, 
tot el material necessari 
per organitzar una petita 
estació meteorologica. 
Fabricació deis aparells 
de mesura pels mateixos 
nois. 

Obíeclius: 
Aportar l'element clima 
com a fac tor molt impor
tant en la modelació d'un 
paisatge. 
Estimular l'elaboració i 
comprovació de les hipo
tesis. 

Aclivitats: 
Discussió sobre l'erosió 
deis di ferents materials i 
llur relació amb el clima . 
Construccíó d 'alguns apa
rcl ls meteorologics. 
Regist re de dades durant 
un mes. 
Confecció de grafiques. 
lnterpretació de series de 
dades més !largues: ca
racterístiques fonamentals 
del clima local. 
Calcul i representació de 
dades i grafiques: grafi
ques ombrotermiques, eva
poració .. 

Farem aquesta sortida per estudiar les aigües super· 
ficia ls de la zona; escollirem una riera, un torrent, un 
riu ... que en siguin representatius. 

Treball a la sortida 

Tecnic¡ues: S, OD, M , P. 
RM. 

Material: 
Mapa, brúixola. cronome
tre. cinta metrica, pala. 
pots. bossa de plastic, cli
nometre. 

Obíeclius: 
Donar metodología d'estu
di d'una riera o d'un riu . 
Estudiar la re lació existent 
entre la circulació de les 
aigües i la formació de 
relleu. 

Activitats: 
Situació i delimitació de la 
con ca. 
Cillcul deis pendents de 
les vessants. 
Calcul de la permeabilitat 
deis terrenys. ( Reconeixe
ment deis terrenys.) 
Valoració de la correntia. 
Calcul de les dades quan
titatives del curs d'aigua. 
(Vegeu fitxa adjunta.) 
Cstudi i recollida deis ma
terials de la llera del riu 
o de la riera. 
AOUEST TREBALL S'HAU
RIA DE FER EN DOS O 
TRES TRAMS DEL RIU. 

Treball d'aprofundiment 

Técniques: IM, G, 00, CL. 
c. 

Material: 
Mapa. mapa on només hi 
figuren les corbes de ni
vell sense estar assenya
lats els cursos d'aigua. 
paper miflimetrat, lupa, pa
per de celofan. 

Obíectius: 
Aprofundir les relacions 
entre relleu i roes i clima. 

Aclivitats: 
Fer el perfil de la riera es
tudiada o deis diferents 
trams recorreguts. 
Asscnyalar les rieres - o 
rius al mapa mut. 
Fer un estudi de la sorra 
í d'altrc material recollit ; 
veure el seu origen i el 
seu grau de rodament. 
Disc·ussió i experimentació 
sobre la fon;a de l'aigua. 
Característiques deis dife
rents trams estudiats. 
Discussió sobre el poder 
erosiu de les aigües su
perficials. 
Plantejament deis aquifers. 
Visita a algun molí, embas
samcnt. central hidroelec
trica o qualsevol altre 
aprofitament de l'aigua. 

En acabar tot aquest treball hom ja disposa deis elements suficients per iniciar l'estudi de 
la vida de la zona; abans de posar-nos-hi és interessant que es faci una redacció que 
reculli tata aquesta primera visió de conjunt. Millar encara si és possible compartir els 
resultats de tot el treball reali tzat amb els obtinguts per d'altres grups de nois que. amb 
un plantcjament semblant. també ha inicial l 'estudi del medi que estcu cstudiant: la con
frontació de. resultats, observacions i punts de vista pot promoure tot un posterior treball 
de comprovació, de crítica de metodología emprada i de registre de resultats que poden 
ajudar molt a una interpretació correcta de la realitat estudiada. Jordl Pujol 



Didactica (Model de fitxa de 

registre de material) (Model de fitxa de toponimia) 

PLANETES, bosc d'en 

Situació: A !'ent rada del torrent de !'Amigó. 

D'altres noms: base d'en Planes. 

Recollida de: Senyor de can Barbeta, Anna 
Briongos i Montserrat Falcó. 

História: 

(Dades quantitatives del curs d'aigua) 

Curs alt de ... 

Data : 
Hora: Temps que fa: 
Temperatura de )'aire: 
Temperatura de l 'aigua: 
Color de l 'aigua: 
Pendent: 
Amplada mit jana (A) = 
Profundita t mitjana (P) = 
Velocita t de l 'aigua (v) = 
Cabal: 
(Per determinar el cabal podem aplicar la 
següent fórmula: V = A - P · v · a; a té 
un valor diferent per cada t ipus de llera: 
a = 0,9 si és sorra f ina. a = 0,8 si hi ha 
roes. El resultat s'expressa en peus cúbics 
per segon: 1 m3 = 35,3 peus cúbics .) 

Trobat a: 

Descripció: 

Components: 
Cohesió componen ts: 

Densitat: 

Duresa: 
Solubilitat en aigua: 
Reacció a l 'acció: 
Llu'issor: 
Es ratlla (ungla, vidre, acer): 
Té capes ?: 
És cristafl itzat?: 
Com són els cr istalls?: 
Com s'esquerda?: 

Observes quelcom que et faci pensar en 
una variació del cabal? 

D'altres observacions: 
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EL PRESSUPOST 
D'ENGUANY 

El pressupost d'enguany s'esta convertint en 
l 'obra de la Seu. Ajornat en ser dissoltes les 
anteriors Corts, caldra esperar la constitució 
de les noves cambres legislatives a fina ls de 
marc;, perqué li donin una definitiva llum verda. 
Abans de produir-se l 'esmentada dissolució 
parlamentaria, algunes sorprenents peripecies 
en el si del govern posaven al descobert les 
cont radiccions internes d'aquesta ·amalgama 
d'interessos i ideologies de diferent signe, 
que s'aixopluguen sota les sigles i el ·do
nuts .. de la UCD. Cap altra mena de nexe 
que el de la conservació del poder. Així, en
tre el Sr. Fernández Ordóñez i el Sr. Abril va 
haver-hi, aleshores, les corresponents picaba
ralles sobre si calia o no mediati tzar el projec
te de pressupost amb els eventuals resultats 
de la negociació a tres bandes entre el go
vern, les centrals sindicals i la gran patronal. 
Negociacions que, com és pales, no van anar 
gaire més enllil de les reflexives jornades del 
Sr. Abril. Per altra part el Sr. Cavero - demo
crisWl de dretes- manifestava que si el t itu
lar de Finances Sr. Fernández Ordóñez -de 
la tendencia socialdembcrata del partit del go
vern- li retallava la partida de les subven
cions. ell (el Sr. Cavero) faria una moció par
lamentaria. Amb aixb el Sr. Cavero apareixia 
com un modern Fregoli de la política espa
nyola, intentant ser a la vegada govern i opo
sició. 

1. Despeses de I'Estat en educació 

Vist aquest preludi, passem directament al 
tema de la despesa en educació. En conjunt. 
totes les consignacions pressupostaries des
tinades a educació representen el 19.1 % de 
les despeses totals -ordinaries i extraordiná
ries- de I'Estat. Aquest percentatge ha baixat 
lleugerament en re lació a l'any 78. ja que 

aleshores va situar-se al 20,6 % . Aquestes 
partides estan consignarles no només al MEC, 
sinó també a d'altres ministeris - com Tre
ball , Defensa, Agricultura, etc.- , així com a 

. l'anomenat Fons d'Acció Conjuntural (FAC) 
que és una mena de pressupost extraordinari 
d'inversions que es financ;a no pas amb im
postas, sinó amb deute públic. A la taula 1 
s'exposa la distribució funcional de les des
peses de I'Estat, aplegant les d'educació en 
el grup d'activitats socials. 

2. Despeses de personal i augment 
de plantilles · 

En aquest capítol és on realment el MEC s'hi 
gastara els diners durant l 'any 79. La part for· 
ta correspon a l 'augment de plantil les. Vegeu 
la taula 2, que mostra !'elevada proporció del 
MEC en l 'augment de places de tota I'Admi .. 
nistració central. Tanmateix, aquest espectacu
lar increment no significa una paraflela amplia. 
ció d'efectius reals de personal. En la major 
part deis casos equival a una normali tzació de 
moltes si tuacions laborals irregulars. marca .. 
des per l 'eventuali tat i la interinitat. 
Aquesta inajornable normalització de situa 
cions i sous. així com la corresponent alc;:a 
salarial -comuna a tots els funcionaris_: han 
fet créixer sensiblement les despeses de per
sonal (un 36,8 % respecte al 1978) . A ixb fa 
que aquesta partida en el si del pressupost 
estricte del MEC hagi saltat del 60.4 % el 
1978 al 66,0 % el 1979. O sigui, que en aquests 
moments les dues terceres parts del pressu· 
post del MEC (deixant de banda el FAC) se'n 
van en despeses de personal, sense que aixb 
vulgui dir - ni de bon tros- que en nombre 
de professorat. d'altre personal docent i no 
docent, el sector estatal hagi assolit una cota 
suficient. 
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TAULA 1 

RESUM GENERAL DE LA CLASSIFICACió FUNCIONAL 
DEL PRESSUPOST DE L'ESTAT. ANY 1979 (en mil ions de pessetes) 

Sense FAC Amb FAC 

lmport % lmport % 

M EC 299.385 17,3 320.385 17,5 
ALTRES MINISTER IS 30 .291 1,8 30.291 1,6 

EDUCACIO 329.676 19.1 350.676 19,1 
SANITAT 31.375 1,8 32.375 1,8 
PENSIONS 1 SS 337 630 19,5 337.630 18,4 

HA BIT ATGE 1 BENEST AR 70.328 4,0 85328 4,6 
AL TRES SERVEIS 39.105 2,3 40.105 2,2 

TOTAL ACTIVITATS SOCIALS 808.114 46,7 846.1 14 46,1 
TOTAL ACTIVITAS ECONOMIQUES 362.272 20,9 426.772 23,2 
TOTAL ACTIVITATS GENERALS 454.139 26 ,2 455.139 24,8 
TOTAL ACTIVITATS NO CLASSIFICABLES 107.475 6,2 108.475 5,9 

TOTAL 1.732.000 100 1.836.500 100 

TAULA 2 

PRESSUPOST DE L'ESTAT 1979. AUGMENT DE PLANTILLES 

Professors agregats d 'Escoles Univers itar ies 
Professors d 'EGB 
Professors agregats de Batxi llerat 
Professors numeraris de FP 
Mestres de taller de FP 
Adjunts d'Universitat 
Catedratics numerari s de Batxillerat 

TOTAL MEC 
TOTAL PRESIDENCIA GOVERN 
TOTAL AFEAS EXTER IORS 
TOTAL JUSTiCIA 
TOTAL FINANCES 
TOTAL INTERIOR 
TOTAL TRANSPORTS 
TOTAL COMERc; 1 TURISME 

N.0 de places % 

400 
14.726 
5.871 
3.389 
1.915 

600 
855 

27.756 
2.254 

82 
327 

40 
4.146 
3.206 

48 

h8.295 l 

1,0 
38,5 
15,3 

8,9 
5,0 
1,6 
2,2 

72,5 
5,9 
0,2 
0,9 
0,1 

10,8 
9,4 
0,1 
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3. Transferéncies corrents í subvencíons 

Saltant de tema i passant al sempre contro
vertir punt de les subvencions als cent res no 
estatals d'EGB podem observar, en la taula 3, 
quin és el pes específic d'aquestes en el con
junt de tates les transferimcies corrents. 
Les subvencions als centres no estatals d'EGB 
han augmentat estrictament en un 10 % , en 
haver retallar el Sr. Fernández Ordóñez el 
projecte inicial del MEC. Retal! que - segons 
males llengües- ha estat de l'ordre deis 50 
mil milions de pessetes. Sense entrar a fons 
en el tema. el que resulta evident és que amb 
un íncrement inferior al del cost de la vida 
pocs xecs escolars podra lliurar el Sr. Cavero 
- o qui el succeeixi- ; es posa de manifest, 
una vegada més, que una cosa són les ale
gries electoralistes que prometen a tort i a 
dret una escola gratuita •PriH-a-porter• i una 
altra la prosaica realitat de les xifres i les 
penúries financeres de la Hisenda pública, 
amb una reforma fiscal a mig fer i que -se
gons tots els indicis- en el nou govern UCD 
sorgit de les eleccions. el previsible escora
ment al centre-dreta suposara un fre osten
sible en materia de progressívitat fiscal. No 
hi ha dubte que per al proper quatríenní , el 
tema de la gra tu'itat , les subvencions, les con
trapartides a aquestes ... en definitiva, els dí
ners escassos i insuficients i el mi llor ús que 
cal fer-ne. seguiran en primer pla de polemi
ques í díscussions. 

4. Les inversions 

Un altre punt a considerar és el de les inver
sions. Pel que fa a l'educació hi ha dues fonts 
de recursos públics prou diferenciarles: 

1. Les consignarles en el propi pressupost 
de despeses del MEC. 
2. Les de l'esmentat Fons d'Accíó Conjun
tural. 

En relacíó a les inversíons ordinaríes (font 
n. 1 l , conceptuarles formalment com a ·des
peses de capital •, cal diferenciar dos tipus: 

a. lnversions reals. Les administra directa
ment el MEC i representen un volum de di
ners molt insignificant. 
b. Transferencies de capital. Es canalitzen 

vers altres organismes de I'Administració 
(Junta de Construccions Escolars, INGlE, Uni
versítats, CSIC, INEE, etc.) o bé a altres ins
titucions privarles. 

A la taula 4 pot veure's el desglosament d'a
questes despeses de capital; hi destaquen la 
part corresponent a la Junta de Construccíons. 
lnstaHacions i Equipament Escolar, que repre
senta el 85,3 Ofo d'aquest gran grup de des
peses. 

En relació a l 'any passat l'augment ha estat 
només d'un 13 % , inferior a la mitjana de crei
xement de tot el pressupost del MEC, que ha 
estat d'un 25% aproximadament. Aixo ja ens 
dóna un primer indici - en el punt següent ho 
confirmarem del tot- del caire gens expansiu 
que té l'any 79 pel que fa a l'increment d'o· 
ferta del sector públic en nous llocs escolars. 

5. El Fons d'Acció Conjuntural 

Respecte a les inversions extraordinaries en 
educació del FAC (construccions escolars ex
clusivament), cal fer una mica d'historia l 
remuntar-se al pressupost del 78 i als pactes 
de la Moncloa. 
Hom sap que un deis punts d'aquells acords 
va consistir en el compromís del govern de 
posar en marxa un pla extraordinari d'escola
rització. a realítzar durant dos anys i a través 
d'una consignació de 40 mil milions de pes
setes en el FAC del 78 i de 40 mil milions 
més en el del 79 (a part hi havia, natural
ment, els programes ordinaris de construc
cions escolars a fínan<;ar mítjan<;ant els es· 
mentats pressupostos de despeses de capital 
del MEC). 
Pel que fa a l'any 78, sembla que els 40 mil 
milions s'han destinat íntegrament a la f lna
li tat propasada, si bé el retard en la seva exe
cució és tan notable í la informació facilitada 
pel MEC tan insuficíent que. a hores d'ara 
( 1 r. trimestre del 79). es fa difícil escatir quin 
és l'estat de la qüestió, per més que el 
Sr. Cavero hagi volgut informar a corre-cuita 
a la premsa en comen<;ar la campanya elec: 
toral. De la roda de premsa del ministre. han 
quedat forces punts toscos i tot fa suposar 
que ni ell mateix esta prou al corrent de com 
estan les coses. Dir que a finals del 78 ja 
estaven enllestides el 70 % de les places pro-
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gramades i que a finals del primer trimestre 
del 79 ho estaría el 30 % restant , és com a 
minim pecar d'optimista. 
Ouant al FAC del 79, el Sr. Abril s'ha saltat 

a la torera tots els compromisos adquirtis an· 
teriorment en els acords de la Moncloa i deis 
40 mil milions que calia pressupostar va fer-

ho en un primer moment només en 11 mil 
milions. Posteriorment , i gracies a pressions 
de passadís, va haver-hi un augment de 10 mil 
milions més. 
Tot plegat 21 mil milions. Gairebé la meitat 
del que havia estat previst uns anys abans. 
1 com que - també un any abans- el Sr. Ca-

TAULA 3 

PRESSUPOST DE DESPESES DEL MEC. RESUM DE LES TRANSFERtNCIES 
CORRENTS. ANY 1979 (en mi lions de pessetes) 

0·§; 
;¡; 

<:!§ .... ..,¡ 

o~- o~ & :! 
i.l ~ /2 

(,) 

lmport 36.912,4 3.045,2 14.772,5 3.871,9 106.0 127,6 3.379,4 62.215 

% 59,3 4,9 23,7 6,2 0,2 0,2 5.4 100 

1. Subvencions a centres NO estatals i altres transferencias a institucions NO lucratives. 

TAULA 4 

PRESSUPOST DEL MEC. TRANSFERt NCIES DE CAPITAL. ANY 1979 
(en mil ions de pessetes) 

Programa de construccions a Pre-escolar 
Programa de construccions a EGB 
Programa de construccions a BUP + COU 
Programa de construccions a FP 
Programa de construccions a Ed. Esp. i EPA 
Programa de construccions a Universitats 
Programa de construccions diverses 

TOTAL JUNTA DE CONSTRUCCIONS 
TOTAL ALTRES PROGRAMES DE CONSTRUCCIONS PúBLIOUES 

1 PRIVADES 
TOTAL PROGRAMES D'INVESTIGACió 1 FORMACió 

DE PERSONAL INVESTIGADOR 

TOTAL TRANSFER~NCIES DE CAPITAL 
TOTAL INVERSIONS REALS MEC 

lmport 

1.500,0 
13.124,0 

2.210,0 
4.749,1 
1.017,0 
5.707,3 

322,0 

28.629.4 

2.400,0 

2.523,7 

33.553,1 
35,0 

% 

4 ,5 
39,1 

6,6 
14,1 
3,0 

17,0 
0,9 

85,2 

7,1 

7,5 

99,9 
0,1 

TOTAL DESPESES DE CAPITAL MEC [33.588.1 1 ~ 
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vero havia manifestat que amb aquestes con
signacions pressupostaries, cap a l'any 80 hau
r ien desaparegut els déficits a I'EGB, és evi
dent que la cosa va per llarg. 
A la taula 5 apareix el desglosament i e l destí 
- segons programes- del FAC d'aquests dos 
anys. Observeu que el de l'any 78 anava ínte-

grament destinat a construccions escolars, 
mentre que aquest any hi ha inversions altres 
que les escolars. Vegeu també com la rebaixa 
del Sr. Abril porta com a conseqüencia que el 
programa d 'escolari tzació de Pre-escolar que 
l 'any passat va ser de 200.000 noves places, 
hagi, en el 79, desaparegut totalment del mapa. 

TAULA 5 

1. 

2. 

3. 

FONS D'ACCió CONJUNTURAL (FAC). ANYS 1978 1 1979 
(en milions de pessetes) 

1978 1979 

Projecte Modifi-
inicial cacions 

30-X-78 30-XII-78 

PROGRAMES D'INVERSió PúBLICA 

Programa construccions Preescolar 8.057 - -
Programa construccions EGB 20.518 7.000 -
Programa construccions BUP 11 .425 2.000 -
Programa construccions Universitats - 2.000 -
lncrement a EGB + FP 1 - - 10.000 

TOTAL EDUCACió 40.000 11 .000 10.000 
TOTAL AGRICULTURA - 6.500 -
TOTAL TRANSPORTS - 8.500 -
TOTAL OBRES PúBLIOUES - 15.000 -
TOTAL INTERIOR - 1.000 -
TOTAL CULTURA - 1.000 -
TOTAL SANITAT - 1.000 -
TOTAL INDúSTRIA - 10.000 10.000 
TOTAL DIVERSOS - 1.000 -

SUMA 1 40.000 55.000 20.000 

FONS DE COMPENSACió 

a Obres públiques - 15.000 -
a Agricul tura - 5.000 -

SUMA 2 - 20.000 -

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

SUMA 3 - 5.000 4.500 

TOTAL FAC (1 + 2 + 3) 40.000 80.000 24.500 

1. Pendent de determinar el desglossament entre ambdós nivells. 

Si tuació 
actual 

-
7.000 
2.000 
2.000 

10.000 

21 .000 
6.500 
8.500 

15.000 
1.000 
1.000 
1.000 

20.000 
1.000 

75.000 

15.000 
5.000 

20.000 

9.500 

104.500 
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TAULA 6 

RESUM COMPARATIU DE LES INVERSIONS ORDINARIES DEL MEC 
A CATALUNYA. ANY 1979 (en milions de pessetes) 

Junta de 
construccions Al tres Total 

Catalunya 3.203,7 
Espanya 28.629,4 

% Catalunya/ Espanya 11,2 

6. Les inversions a Catalunya 

Un úl tim aspecte d'interes en el tema de les 
inversions en educació és el de la seva dis
tribució territorial. Ens interessa en particular 
veure el cas de Catalunya. A la taula 6 po
deu veure la part d'inversió ordinaria que cor
respon a Catalunya. Aquest percentatge oscíl
la en torn de 1'11 % que queda cinc punts per 
sota del pes específíc de la població catalana 
sobre el conjunt de tot I'Estat (16 % ). Aquest 
desajust explica bona part deis creixents de
ficits existents a Catalunya en materia d'equi
paments escolars. sense que aixo vulgui pas 
dir que a Madrid o Andalusia, per posar dos 
exemples, estiguin d'allo més bé. En qualsevol 
cas , el que no s'hi val és argumentar en el 
sentit que Catalunya ja és prou rica i que en 
altres indrets d'Espanya les inversions tan 
molta més falta. Com que l'aportació fiscal de 
Catalunya al tresor públic de I'Estat, sobre
passa ampliament aquesta mit jana democra
tice del 16 % . és més ciar que l'aigua que 

+ 188,3 = 3.392.0 
+ 4.958,7 = 33.588,1 

3,8 10,1 

el nostre deure de solidari tat envers els alt res 
pobles de I 'Estat esta suficientment cobert. El 
que fa falta és que aquest f lux de solidari tat 
fiscal vagi a parar on ha d'anar a parar i no 
pas que es vagi evaporant en un aparell buro
cratic i improductíu - economicament i so
cialment- , rossec feixuc de 40 anys de cen
t ralisme tora mida. 
Per aixb, creiem que no és fer cap tort a nin
gú que de forma gradual les inversions de 
I'Estat a Catalunya es vagin acostant a ('es
mentada mit jana del 16 % . 
A conclusions semblants arribem a la taula 7, 
on es reflecteix l 'esmentat pla d'escolari tza
ció per a l'any 78 a financ,:ar amb el FAC d'a
quell any. Vegeu com. de les noves places 
escolars programadas. només a BUP es sobre
passa la mitjana del 16 %. A Pre-escolar. el 
percentatge és baixíssim (un 7.4 % ) i a I'EGB 
seguim entorn de 1'11 %. que sembla ser el 
!lindar que ens han encolomat a Madrid. 

Josep M. BAS 

TAULA 7 

RESUM COMPARATIU DEL PLA EXTRAORDINARI D'ESCOLARI TZACió 
DE L'ANY 1978 A CATALUNYA, FINANyAT PEL FAC 

(Nombre de places escolars programades) 

Preescolar EGB BUP 

Catalunya 14.840 45.600 17.130 
Es pan ya 200.000 400.000 100.000 

% Catalunya/ Espanya 7,4 11 ,4 17,1 



• • ES COLA 
EN CATALA 
PRIMERS LLIBRES PER A 
L'E.G.B. EN CATALA 
APROVATS PEL MINISTERI 
D'EDUCACIO 1 CltNCIA 

BIBLIOTECA PERA l!ESCOLA 
COL·LECCIO "AVUI SABREU" (6-9 anysl 

Benet/Bagué 

la vida deis ocells . . 
(Perqué canten, tan ni u, 
marxen i s6n útils els ocellsl 

200 

la vida de les p¿antes . . . . . . . 200 
(qué son el blat, les pata tes. 
les mongetes i les hortalissesl. 

l'aigua que corTa . . .. . . . . . . . . .. . . • . ... 100 
l'airequerespires . .. . ... . .. . . . . . . .. . . 100 
El sol que t'escaHa. . .. . 100 
la terra que trepitges . . 100 

El castell dalt d' un turó . 1 00 
El caveller i el monjo. . 1 00 
El senyor ala guerra i al pages ala terra . 100 
Cluant la cíutat tenia portes i muralles . . 100 

D'on surt el fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
D'onsurtlagoma . . . . . . 100 
D'on surt el paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
D'on surt el sucre.. . . . . . . . . . . . . . 100 

El meu amic !'artista . . . . 100 
l'artista troba elllenguatge del'art . . . 100 
l'artista apren laiiH;ó deis 8ngels . . . . . . 100 
l' artista descobt-eix nous camina . . . . . 1 00 

El cavall i ell' home . . 
El be i el pastor . 
la vaca i el pages . 
El gos i el seu amo ... 

NOVA SERIE 

100 
.. . . .. . . . . . . 100 

100 
100 

la vinya i el celler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
les olives i el moli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

EDITORIAL TEIDE, S. A. 
Viladomat, 291 · Barcelona·29 

-----~lnformacions 
Notícies i comentaris 

NOU MINISTRE D'EDUCACió 

A partir del dia 5 d'abril , el M inistre 
d'Educació és el senyor José Manuel Ote
ro Novas, que en unes declaracions a 
Radio Nacional va assenyalar que el seu 
Departament dedicara atenció prioritaria 
a les zones menys afavorides del país. 
També es va mostrar favorable al desdo
blament de l'antic M inisteri, perque aixo 
li permetra dedicar-se més als temes de 
la seva competencia. 

NOU MINISTERI 1 MINISTRE 

En el nou govern s'ha creat el M inisteri 
d'lnvestigacions i Universitats les compe
tencies del qual pertanyien fins ara al Mi
nisteri d'Educació i Ciencia. El ministre és 
el senyor Luis González Seara. 

El senyor Gonzá lez Seara va assenyalar 
que era molt important per a les Universi
tats la divis ió de l 'antic Ministeri en dos 
departaments. perque en la situació ante
rior els problemes deis primers nivel ls 
dificu ltaven l'atenció a la Universitat. 

De tota manera cal ressenyar que 
existeixen opinions oposades respecte a 
la creació del nou Minist eri i, per tant, a 
la divisió que opera en el sistema edu
cati u, que ja t ractarem més endavant. 

Els nous Mini steris d'Educació i el d'ln
vestigació i Universitats han manifestat, 
segons I'Agéncia Logos, que el primer que 
resoldran seran els estudis de is projec
t es de llei retornats per les Corts a la 
consideració del nou govern. 

Respecte al projecte de Llei d'autono
mia universitaria, sembla ser que no s'es
peren modificacions substancials, ja que 
el text en qüestió és obra del nou minis
tre González Seara. 

Els projectes, també tornats pe l Parla
ment, de finanvament de I'EG B i de 1 'Es
tatut de centres no universitaris, depen
dran de la programació po lít ica del nou 
ministre Otero Novas i, segons semb la, 
tampoc no ti ndran gai res modificacions. 



ESCOLA D'ESTIU - 1979 
l'Escola d'Estiu és una activitat pedagogica que a Catalunya ha recuperat la 
seva tradició truncada en dues ocasions. l a comenc;:a la Diputació de Bar
celona el 1914 i del 1915 fins al 1923 l 'organit za la Mancomunitat. la repren 
la Diputació de Barcelona el 1930 i del 1931 fins al 1935 l'organitza la Gene
ralitat. Recomenc;:a el 1966 a partir de Rosa Sensat, institució privada, i se 
celebra ininterrompurament fins ara. 

Enguany la Generalitat fa seva aquesta important activitat pedagogica, en 
recupera la denominació i l'objectiu de perfeccionament deis mestres de 
Catalunya, i n'encomana la realització a les entitats i grups que els darrers 
anys n'han organitzat a diversos indrets de Catalunya. l'Escola d'Estiu de 
Barcelona (Bellaterra) el 1979, per encfmec de la Generalitat, l'organitza, 
dones, Rosa Sensat per 14a. vegada, conjuntament amb el CoBegi de Doctors 
i llicenciats i I'Agrupació d'Ensenyants de Formació Professional. 

El model que propasa la Generalitat per a les Escales d'Estiu de Catalunya 
consta de cursos per a les diverses etapes, un Tema General sobre «Cata
lunya a l'escola• i també cursos de Didactica del catala i Cultura Catalana 
dintre el programa de Reciclatge per a mestres. 

l 'Escola d'Estiu de Barcelona (Bellaterra) es tara als locals de la Universitat 
Autonoma de Bellaterra del 2 al 13 de julio!. Pel que fa als cursos que n'or
ganitza Rosa Sensat el programa sortira a mitjan maig i la matriculació per 
correu, previa una preinscripció (per als mestres que viuen a més de 40 km 
de Barce lona) sera del 5 al 8 de juny. Per als qui viuen a un radi de menys 
de 40 km de Barcelona cal que es matricul in personalment als locals de Rosa 
Sensat del 9 al 25 de juny (exclosos dissabtes i testes). 

~--------~~ 4~.---------~ ~ ~ 

Escola d'Estiu de Barcelona <Bellaterra) 

e2-1 3 juliol 

e A la Universitat Autónoma de Bellaterra 

e Matriculació a Rosa Sensat (Corsega 271 pral. Barcelona 8, tel. 228 00 03) 

per correu: 5 al 8 de juny (per als de més de 40 km de Barcelona) 

personalment: de 1'11 al 26 de juny (per als de menys de 40 km de Bar
celona) 

requisits: s 'exigira la fotocopia del t ítol o un certificat de l 'escola on 
treballa 
- enviar-lo en fer la preinscripció (els de correu) 
- portar-lo en matricular-se (els qui vinguin personalment) 
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. . . . . . . . L' aplicació deis 
Pactes ele la Moncloa 
en l'educació. 

El Ministre d'Educació. Sr. lñ igo Cavero. va 
convocar una roda de premsa el dia 15 de 
febrer per tal de donar compte a l 'opinió pú
blica del grau de compliment deis Pactes de 
la Moncloa en materia d'ensenyament . 

Cal advertir que el senyor Cavero es va li
mitar a passar comptes de les qüestions pro· 
piament qiJantitatives deis Pactes. o sigui 
construccions escolars. Pero . recordem que 
els Pactes eren més amplis i tocaven més as· 
pectes. 

Per respondre a «l'oblit" del senyor Cavero 
ens remetem a un article que havia aparegut 
ja al .. sutlletí" del CoHegi de doctors i ll icen
ciats de Madrid al mes de desembre del 1978: 
«L'apartat 4t. deis Pactes de la Moncloa es
tava dividit en t res punts: democratització 
del sistema educatiu. gratu'itat progressiva de 
l 'ensenyament i altres mesures educatives" . 
Ouant al primer punt. l 'article analitza si l 'a· 
vantprojecte d'Estatut de Centres Docents en
viat per UCD a les Corts compleix aquest 
objectiu: «En l'ámbit deis centres estatals, la 
democratització no és tal. sinó que les pro
postes més aviat la restringeixen. Així el 
Consell de Direcció té nombrases funcions. 
pero totes d'assessorament i no de carácter 
decisori. Les facultats de direcció continuen 
en mans deis órgans unipersonals. en espe
cial del Director. el qua! no és elegit pels 
components del centre sinó nomenat" . 

• El dret que es confereix als titu lars deis 
centres privats d'establir un ideari educatiu 
propi, que haura de ser respectat pel profes
sorat. imposa una limitació enorme de prin· 
cipi , que fins i tot pot arribar a contradir al· 
guns articles de la Consti tució." 

·Pel que fa a l'homogene'ització deis centres 

privats i estatals. passa tan inadvertit en l'a
vantprojecte UCD que el seu article 12 és 
més limitat que el que s'establia en la Llei 
d'Educació.• 

..Quant a la millora de qualitat de l 'ensenya
ment ( ... ) no es fa cap referencia a criteris 
mínims a complir per part deis centres privats 
i estatals en materia pedagogica.• 

• L'Estatut de professorat pro mes en aquest 
punt deis Pactes de la Moncloa no ha estat 
enviat encara al Congrés. • 

En l'apartat de mesures per assegurar la 
gratu'ltat. pel que fa als centres estatals. els 
Pactes deien: .. estudiar. les mesures neces
saries per a !'efectiva eliminació de les ano· 
menades permanencies. mitjanc;ant instru
ments compensadors de la retribució del pro
fessorat ( ... ) i examinar i quantificar la pos
sible gratu'itat deis ll ibres de text en els ni
vells educatius obligatoris.• 

· En el primer aspecte tractat. la supressió 
de les permanencies. el govern ha complert 
amb el que es va acordar ( ... ). Una cosa és 
evident: que el decret pel qual es regula la 
dedicació exclusiva del magisteri compleix 
amb l'objectiu d'eliminar les permanimcies pe
ro no aporta res en el terreny pedagogic ni 
de quali tat de l'ensenyament. La solució ha 
de passar fon;:osament per la creació de cen
tres recreatius i, a curt termini, per la con
tractació del personal especial itzat que a m· 
pli'l l 'horari escolar deis alumnes sense so· 
brecarregar-los ni sobrecarregar els seus mes
t res." 

Respecte a la revisió del sistema de finan
c;ament deis centres subvencionats. el Con
sell de Ministres va enviar a les Corts un 
projecte de llei que només cobreix parcial-
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ment els camps que havia eje comprendre un 
estatut deis cent res subvencionats. 

A l'apartat «Aitres mesures" s'estableix el 
compromís .c d'incorporació de les llengües i 
continguts culturals de les diverses naciona
litats• i l'oportú recic latge del professorat. 
En aquest aspecte, el procés s'ha iniciat úni
cament a Catalunya. Pel que fa a la resta de 
les nacionalitats que frueixen ja d'un regim 
pre-autonomic, encara no s'ha pres cap tipus 
de mesura en aquest respecte. 

Fet aquest preambul sobre alto que el mi
nistre es va oblidar. passem ara al contingut 
de les declaracions del 15 de febrer d'en
guany. Recollim la noticia tal com la va donar 
la • Vanguardia» i hi intercalem alguns punts 
de la contesta que en va fer Josep M.' Bas 
en un article del diari ·Avui •. 

• El ministre. que va iniciar la seva ínter
. venció assenyalant el seu proposit d'evitar 
tot caracter electoralista de l'acte, va mani
festar que la dissolució de les Corts l'allibe
raba de l'obligació que va assumir lliurement 
d'informar el Parlament trimestralment sobre 
el compliment deis Pactes de la Moncloa en 
materia educ"'tiva, pero, no obstant aixo, vo
lia fer públic.. !'informe de l'últim t rimestre 
també.• ( .. La Vanguardia", 15 de febrer 1979.) 

Josep M.' Bas escrivia a I'•Avui • del 25 de 
febrer: 

· Aquesta preocupació per la informació tri
mestral puntual té poc a veure amb !'actitud 
que el senyor Cavero ha mantingut durant el 
temps que el Parlament no ha estat dissolt. 
Guantes vegades ha fet el salt el senyor Ca
vera en aquesta cita trimestral? Un grapat. 
segons el que expliquen els nostres ex-par
lamentaris.• (•Avui• . 25 de febrer 1979.) 

Continua la nota de •La Vanguardia": 
«El ministre va precisar que els Pactes 

s'havien complert en un 100% i que deis 
700.000 llocs escolars de tots els nivells pre
vistos n'estan funcionant el 70 % i l'altre 
30% s'acabara durant el primer trimestre d'a
quest any. 

·Pel que fa a les construccions previstas 
per al 1979 i que ja s'han complert els pri
mers tramits perque puguin quedar !lestes 
per al . proxim man;:. es van destinar 26.000 
milions del pressupost ordinari pendent de l'a
provació de les Corts i 21 .000 milions deis 
Fans d'Acció Conjunturat. .. (• La Vanguardia •. 
15 de febrer 1979.) 

A la qual cosa contestava Josep M.• Bas: 
.. En parlar de l'any 79, el senyor Cavero va fer 
esment del fet que a més de la inversió cor
rent hom disposava de 21.000 milions de pes
setas del Fons d'Acció Conjuntural (que és 
una mena de pressupost extraordinari d'inver
sions públiques) i que amb aixo s'assolirien 
els objectius d'escolarització programats a 
terme mitja. Pero el senyor Cavero amaga 
l'ou, només ha explicat una part de !'auca; el 
senyor Cavero s'ha oblidat de dir unes quan
tes coses que justament desqualifiquen el 
t riomfalista retal de "Pactos de la Moncloa: 
misión cumplida". El senyor Cavero hauria 
hagut d'explicar també que el Fons d'Acció 
Conjuntural per al 1979 ha estat retallat con
siderablement per part del govern a que ell 
pertany.• 

·Ouan va presentar - ara fa un any- el 
seu pla de reformes va facilitar unes xitres 
sobre inversió en escotes d'EGB, BUP i pre
escolar durant el trienni 78-79-80. Ara bé. en 
l'estudi presentat aleshores pel senyor Cave
ro romanien alguns punts toscos. Per exem
ple, que en parlar d'EGB únicament es con
templaven com a factors deficits funcionals 
el minifundisme, els dobles torns i els locals 
obsolets del sector estatal. Del sector privat. 
ni se'n parlava ( ... ). 

•Pero, a més de les tres categories de 
deficits considerats en l'estudi del MEC, cal 
considerar una quarta ·categoría molt impor
tant: el deticit funcional per excés d'alum
nes per aula. 

•Essent així les coses, ve el senyor Abril 
amb la rebaixa de 19.000 milions del Fons 
d'Acció Conjuntural per a l'any 79 ( ... ) i re
sul ta que l 'esmentat estudi d'ara fa un any 
partía del suposit que aquesta inversió seria 
de 40.000 mi lions. 

•Encara més . tots aquests valors monetaris 
eren fets de forma tan simplificada que no 
deia enlloc si es tractava de pessetes cor
rents (valor monetari) o de pessetes contants 
(valor real). La qüestió de la inflació i la ne
cessaria puntualització d'aquest extrem, quan 
es tracta d'un pla de tres anys, és quelcom 
que no té retop. En el primer cas (pessetes 
corrents) és evident que a la retallada del 
senyor Abril cal afegir-hi la generada per la 
inflac ió.• (•Avui • , 25 de febrer 1979.) 

C. D. de «Rosa Sensat» 
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Perals nois 
i noies 

De cop ens torna Superman, 
el gran mite d'aquells lectors 
que l 'any quaranta, ficats en 
una societat que no els sa
tisfeia, veien en ell la realit
zació deis seus desigs: acti
vitat. astúcia, forc;:a, ser admi
rats per la dona i tots els 
valors que la societat tenia 
com a inqüestionable, humi
litat, coHaboració, entrega, 
puntualitat, desinterés, segu
retat i, no un ideal de justicia, 
sinó de caritat envers els al
tres. 

Superman no torna com 
abans en un comic, sinó en 
una peHícula que utílitza quan
t itat de trucs i que fa la seva 
presentació en molts cines i 
ciutats a la vegada. (No és 
el primer cop que Superman 
es fa en pe~l icula; ja el 1948 
i el 1950 l'hi va portar Spen
cer Bennet.) 

Pero, analitzem el personat
ge i el moment de la seva 
aparició. Superman arriba d'un 
altre planeta. Els seus pares 
decideixen salvar-lo d'una ca
tastrofe cosmica i l 'envien a 
l'espai en una nau espacial. 

A la seva arribada a la 
Terra és criat per una familia 
nord-americana. Sota la seva 
aparenc;:a humana té poders 
sobrenaturals; forc;:a iH imita
da, super-olda i super-vista. 
es desplac;:a a la velocitat de 

la llum i . encara més, traspas
sa la barrera del temps i pot 
transferir-se a altres epoques; 
físicament és perfecte; la se
va moral li demana dedicar-se 
a lluitar contra el mal com 
ho faria un • bon ciutada.,; 
mai no es fica en política, la 
seva visió del món és única
ment cívica; l 'autoritat sem
pre té la raó i els dolents 
sempre són clarament dolents 
i no tenen possibi li tat de can
vi. Les ajudes de Superman 
es concreten a reparar catas
trotes, accidents o rnals 
creats per hornes dolents; la 
societat esta planificada per
fectament i no cal pensar a 
canviar res. 

El personatge va ser creat 
per Jerry Siegel (guionista) i 
Joe Shuster (dibuixant). els 
quals van presentar diverses 
series del seu personatge a 
diferents .. syndicates» perqué 
les publiquessin. en els dia
ris. pero durant uns quants 
anys van ser rebutjades. 

Finalment el 1938 !'editor 
Donenfeld va decidir publicar-

ho com a "comic-book .. ; aixó 
va suposar no solament l'éxit 
del Superman sinó del ma
teix genere. Els tebeos. que 
fins ara eren un recull d'epi
sodis apareguts als diaris del 
diumenge. s 'editaren a partir 
d'aquella data com a material 
autonom. de primera ma. 

Va tenir vendes fabuloses 
i mult itud d'imitadors, que en
cara continuen i han passat 
al cine i a la televisió. com 
!'última mostra. Mazinger. Pe
ro la seva influencia no va 
ser sobre el món deis nens, 
sinó deis adults. Dos o tres 
episodis es desenrotllaven en 
cada tebeo i es podien llegir 
independentment. El temps és 
sempre el mateix; una vega
da i una altra greus dificul
tats eren superades per l'he
roi i no calia coneixer ni re
cordar les anteriors. 

Al comenc;:ament de la se
gona guerra mundial els per
sonatges deis • comic-books,. 
van prendre partit; paradoxal
ment van llu(tar contra el fei
xisme; l 'enemic quedava de-



finit. Una de les armes ofi
cials per portar el poble ame
rica a la lluita sera un perso
natge de comic a l'estil de 
Superman. el •capitán Amé
rica• , el qual constitu'ia la 
lectura de les tropes nord
americanes. Els super-homes 
deis tebeos no eren viscuts 
com a feixistes sinó que eren 
la resposta que es mereixia 
el feixisme (recordem altra 
vegada Mazinger). 

Pero. llavors, ¿que significa 
per als nens aquest Super
rnan? La primera diferencia 
que trobem amb l'altre és 
que ara ha aparegut directa
rnent al cine i possiblement 
el veurem després a la tele
visió. La fon;:a deis comics 
ha quedat redu'ida i substitu'i
da, corn van demostrar 
Schramm, Lyle i Parker, per 
l'aparició de la televlsió. 

El seu rellan<;:ament coinci
deix amb una epoca de crisi 
económica, en la qual el ciu
tada mitja ha de suportar les 
conseqüencies de la inflació. 
Superman suposa un allibera
ment psicologic o una mena 
d'evasió de la reali tat quoti 
diana sovint frustradora. ¿~s 
una intuició del productor i 
director de la pel~ícula o és 
una maniobra política com la 
deis comics que alimentaven 
la irnaginació deis soldats 
americans per presentar-se al 
combat contra el nazisme? 
Per als nois pot ser un heroi 
magic del qual admiren la pos
sibili tat de volar, la for<;:a ... , 
pero el que sabem és que 
la imatge alimenta l'instint. 
no el crea; per als nens cree 
més perillós el Mazinger o 

Per als nois 
i noies 

el Travolta que alimenten l'a
gressivitat i l 'erotisme, que 
el Superman. 

El Superman és el consol 
del sofert ciutada que no pot 
deslligar-se de l'engranatge. 
Per aixo, Superman més aviat 
infantilitza els adults que no 
pas perjudica els infants. 

Assumpció LISSON 

Per a més informació: 

Coma, J., Los cómics: un arte 
del siglo XX. Ediciones Gua
darrama, Madrid 1977. Co
lección Punto Omega. 

Mattelart, A., La cultura como 
empresa multinacional, Se
rie Popular Era, México 
1974. 

Eco. U .. Apocalípticos e inte
grados ante la cultura de 
masas, Editorial Lumen, Bar
celona 1968. Colección Pa
labra en el tiempo. 

Schramm, W .. J. Lyle, E. B. 
Parker, Televisión para los 
nir1os. Análisis sobre los 
efectos de la televisión, Ed. 
Hispano-Europea. Barcelona 
1965. 
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JlPLI Cinta autoadhesiva 
doble cara 

Per a enganxar tota 
mena de cartells, 
fullets, prospectes, 
fotografies, etc .. . 
D'utilitat a les empreses, 
a les escoles, a la llar, ... 
i especialment per a 
publicitaris, aparadoristes, 
decoradors, dibuixants, 
arquitectas, etc. 

De venda a la vostra És un producte 
CAPOSA I papereria habitual. 



u 
Les Cíencies N 

A 

Socials B 
o 

a primera etapa d'E.G.B.. N 
A 

E 
1 

PublicacíonS det}Rosa Sensat N 
A 
t • 

Un llibre de gran utilitat per als mestres de 1a. etapa, 
on conceptes, didactiques i estadístiques formen un con
junt coherent, fruit de la practica i l'experimentació a 
l 'Escola. 

INDEX 
- conceptes per al mestre 

i activitats didactiques 
- diversos temes per a cada 

curs de 1 a. etapa 
- apendix documental: 

• estadístiques 
• mapes i grafiques 
• guia d 'audiovisua/s 
• bibliografía 

és una edició de: 

«Rosa Sensab> 
COrsega 271, pral. 
Barcelona • 8 
tel. 228 00 03 

P.V.P. 250,- ptes . 



La col·lecdó 
qt!e no poder 

llegir a léscola. 
LES MILLORS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA 

Els darrers llibres publicats. 
Un reeull, pr~cticament com'plet. de ..._ 
la producci6 poetica d 'Ausias Marcli. r 

una de los figures culminan!$ de la 
liteutura catalana de tots els temps AUSIAS 

MARCH 
i un del$ poetes e-uropeus més 

importants del segl~ XV. 

N• 14 Preu 1 BO,- ptes. 

MIQUEL 
LLOR 
LAURA 

A LACJUTAT 
DELS SANTS 

POESIA l 

-:m¡ 

1 "1111 personals i profunds de la seva época. 
Aquesta novel.la, publícada l'any 1931. 

,~,1 ~ Llor fou un deis novel.listes mh 

l:.dt<t~.f'l .. t'i! • 'I H.,ÁIIX.l~ 1 fou la sevo obra més important 

u-"'"u'*"'•u~ .. uam-"'"- •"'-""' ,,, i provoca un considerable escindol.per 

L~;;;;;;;;;;;;::~~~ la crllica que hi fa del farisaisme en 
les petites ciutats. 

N" 1 S Preu 180,- pie;. 

DE VENDA A TOTES 
LES LLIBRERIES 
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És una aportació de 

"la Caixa" i Edicions 62 
a la nostra cultura. 


