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COMENGAMENT DE CURS 

Aquests dies previs al coment;ament del curs, mentre el número de ·Perspectiva Escolar• 

entra a les maquines. el món de l'ensenyament és ja actíu, contradictoriament act iu. 

D'una banda . s'ha hagut d'estendre, de ciutat a ciutat. la protesta per la congelació o la 

reducció de places de mestres estatals a Catalunya, feta pel Ministeri. !:s inconcebible 

que un Ministeri no faci una mínima planificació de la millora de l'ensenyament que és 

l'augment de places; que ni tan sois apliqui els m~duls del creixement vegetatiu. 1 que 

les protestes rebotin en uns departaments tancats per vacances. 

D'altra banda. grups de mestres de diverses comarques donen els darrers toes iHusionats 

a l'organització de les tandes d'Escoles d'Estiu comarcals que es realitzen la darrera 1et

mana d'agost i la primera de setembre. Ciclostil, maquines de begudes, professors, actes 

diversos. especialistes de la comarca ... tot s'acaba de concretar. Si n'hi ha d'iHusió i de 

treball gratu"it, entre la darrera testa major i la darrera sucada a la platja, tot preparant 

la inauguració! 

Dues imatges per coment;ar aquest curs 79-80 que segurament sera decisiu per a l'escola 

a Catalunya: el curs de I'Estatut? Sera finalment el curs de la Generalitat amb compe

tencies d'ensenyament? 

Esperem-ho així. Oue en aquest tutur de l'escola que I'Estatut emmarca. la lmatge de la 

miseria de les escoles sigui un passat acabat i la imatge deis mestres treballant il·lusionats, 

sigui quotidianament viva. 
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L'EXPRESSIÓ 
PLÁSTICA 
A 
L'ESCOLA 
per Xavier Costa 
Professor de Plastlca del CNM Pla Farreras 
Sant Cugat del Valles 



La scnsibilitat artística és una caracte
rística de la majoria deis sers humans, in
dependentment de la seva. educació o del 
seu nivell de refinament. La necessitat de 
crear és universal, pero ha de desenvolu
par-sc. Molt sovint aquest desenvolupa
ment no és ates o es deixa a l'atzar, de 
manera que es produeix una limitació pro
grcssiva de l'habilitat creadora del nen 
durant el seu períodc escolar. L'educació 
artística és un deis camps en els quals hi 
ha una recompensa per al pensament i 
l'exprcssió creadora a tots els nivells del 
seu dcsenvolupament. Per aixo l'educació 
ha d'establir el foment de l'expressió crea
dora com una de les seves finalitats pri
morclials. 

El ncn que fa una cosa, si tracta d'in
fonclre als seus treballs originalitat, ima
ginació, cxpressió i significat, esdevé po
tcncialment o parcialment un artista des 
del moment que pot expressar o provocar 
un sentiment. Cal que dotem els nens deis 
procediments o tecniques per posar en 

practica les seves qualitats virtuals. La 
finalitat de l'expressió artística i plastica 
és l'ensenyamem d'aqucsts procediments 
de forma que tots els nens puguin adqui
rir-los. Quan el nen domina aquestes tec
niques basiques es veu enfrontat contínua
ment amb l'elecció i el judici. Pot decidir 
per que una forma és millor que una altra. 
Pot seleccionar i eliminar, i en aquesta 
e!ecció es veu compromes en un judici 
este tic. 

L'escola és un dels principals instru
ments que afavoreixen el desenvolupament 
de les potencialitats del nen i per a ixo Ji 
correspon proporcionar les condicions que 
possibilitin aquest desenvolupament. Cal 
planificar expericncies i interrelacionar-les 
de manera que l'aprenentatge sigui acu
mulatiu. El professot· no pot tancar-se en 
un sistema rígid de lli~ons, sinó que ha 
d'emprar tota experiencia espontania apro
piada com a base per a l'cxpressió creado
ra deis nens. 

Dintre d'aquest aprenentatge acumula
tiu, una de les condicions necessaries és 
l'oportunitat, o sigui, la presencia de ma
terials i facilitats perque e l nen assagi la 
seva capacitat potencial. Es el professor 
el qui rodeja el nen amb cxperiencics, tec
niques i materials que Ji permeten desen
volupar el seu sentit estetic. Ha d'evitar-se 
un ambient amenac;ador o prohibitiu; cal 
deixar que el nen construeixi i destrueixi 
-si ho creu convenient- cls trcballs amb 
els quals no esta satisfet; cal també rode
jar-lo d'una serie de materials plastics que 
l'estimulin, pero respectant sempre la seva 
llibertat. Quan un nen va a classe de plas
tica amb por de tacar, espatllar, trencar o 
embrutar; quan predominen les normes 
preventives sobre les estimulatives, el nen 
va condicionat a no realitzar bé la seva 
feina . Una serie de normes basiques que 
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4 impliquen respecte als seus companys i 
al scu treball són suficients. No costa gaire 
de vcure quan un ncn destrueix una serie 
de treballs pcrque no el satisfan i quan 
dcstrueix, endut per un instint agressiu, 
pe! fet de destruir. En aquest darrcr cas 
convé aconscllar-li que si no esta prou pre
di:.posat envers el tn:ball, que el deixi. 
Pero quan a un nen li donen material, el 
deixen en llibertat d'assajar divcrses ma
nipulacions i el motiven perquc construei
xi, és difícil que mostri desintercs o apatía. 

Bruckminster diu: «Cree que tots els 
ésscrs humans neixen artistcs-cient ífics-in
vcn tors, pero la \'ida destrucix progressi
,·:.uncnt la capacita! i els impulsos indivi
duals. Com a conseqüencia d'aixo, quan la 
ma jor part deis ésscrs humans arriben a 
la ;,,adurcsa ja han pcrdut una, dues o 
tolc~ aqucllc~ acti tuc\s fonamcntals». Tots 
c ls ncns estan dotats cl'instint creador. 
Una cducació plastica ben fonamentada 
proporciona el clima per a un ampli des
cnvolupamcnt d'aquest instint. Si se li 
olercixcn tes possibilitats de dcsenvolupa
mcnt de la seva sensibilitat en llibertat, 
-.en se rcst riccions impropics, el ncn apren 
r~pidamcnt. • o solament accepta el que 
hi ha al seu voltant, sinó que reestructura 
el que vol i ho convcrtcix, amb la seva 
imaginació, en una obra de qualitat plas
tic:.l. J!s un error tractar d 'eliminar la fan
tasía o la imaginació del pcnsament del 
nen (prou fa la TV en aqucst aspecte). Pcr 
al ncn tan important és desenvolupar la 
~cva capacitat imaginativa i fantastica com 
aprcndre bé les activitats socials o de 
grup. El mestre ha de procurar que el nen 
treballi independentment mentre ho pugui 
fcr, i quan s'aturi ha de procurar estimu
lar la scva imaginació i fantasía de mane
ra que sigui capa<; d'un nivell nou d'adqui
sicions que altrament no hauria aconse
guit. 

En relació a les conclicions tccniques 
cal comptar amb una classc cspccíficamcnt 
de plilstica, amb prou material pcrque el 
ncn invcstigui. La reconversió de la classe 
normal en classe de plastica comporta 
ccrtcs dificultats que indisposen el nen 
amb la realització de la seva tasca. D'altra 
banda el nen ha de trobar-se amb el mate
rial disponible. Si ha de buscar-lo, desple
gar-lo, examinar les seves possibilitats, etc., 
no té prou temps i menys encara si des
prés ha de rccolli r-lo, desar-lo, netejar la 
classe, etc., coses que fan necessari un 
desplegament d'energies que impcdeixcn 

la classe. La classe ele plastica ha de ser 
amplia. que permeti als nens moure-s'hi 
amb facilitat. Ha de constar, com a mí
nim, d'una part destinada a pintura amb 
totes les seves variants i d'un taller de ma
nualitzacions. 

Dotar una classe dc plastica del material 
suficient no és gens complex ni costós. Es 
un error pensar que el material més car 
és l'idoni per a l nen. (Puc clir que en cinc 
anys que fa quc m'encarrego de la plastica 
en el CNM Pla Farrera de San Cugat, les 
despeses més grans han cstat en papcr, ja 
que anualment, només la segona etapa rca
litza al voltant de les 10.000 pintures. I en
cara aquest paper és aprofitat doblcmcnt, 
ja que les pinturcs que els nens no volcn 
endur-se les convertim en pasta de paper 
amb la qua! rcalitzen uns altres trebatls.) 
Una gran part del m~tlerial usat a la classc 
de plastica prové de l'aportació particular 
del nen. Hem realitzat mosaics de 20 me
tres de ltarg pcr 1,2S d'ample i hcm com
prat només les rnjoles de colors específics 
i localització difícil. Totes les altres pro
venien de les que els nens trobaven als 
llocs on hi havia material d'enderrocs, dei
xalles de fabriques de ceramica, restes 
de les seves cases, etc. Aixo mateix ha 
passat també en el cas deis tapissos in
dividuals realitzats aquest any, 40 en total 
de SO x SO cm. Les llanes provenien de les 
restes de troques que els nens havien tro-



bat a casa seva. Aquestes dificultats intrín
scqucs afavoreixen i estimulen moltcs d'a· 
questes activitats, ja que els nens les sen
ten més seves a causa de les seves aporta
cions; afavoreixen la comunicació i la 
fcina en grup, com en el cas deis tapissos, 
on el colorit era un deis elements prcdo
minants, cosa que obligava el nen a un 
intercanvi continu de fils amb els seus 
companys. Els exemples es podrien repe
tir abundosament. 

Un altre deis elements a tenir en compte 
en aquesta realització plastica a J'escola 
pública és el professor. Cal tenir en comp
tc que és el nen el qui realitza la plastica. 
El professor orienta, ajuda, motiva, esti
mula, aporta i ensenya les tecniques, pre
para el material, jutja, pero la manipula
ció, la realització, la recerca i els exits són 
del nen. Per tant, el professor de plastica 
no té necessariament de ser un artista (si 
n'és, pero, millor). Una persona amb certa 
scnsibilitat artística, tot i que no tingui 
gaire destresa tecnica, pot ser un professor 
ido ni. 

:es convenient, dintre de la formació es
tetica del nen, compaginar classes practi
ques amb teoriques, i dintre d'aquestes 
teoriques és fonamental el coneixement i 
comprensió deis elements M.sics de la his
toria de l'art per part del nen, sobretot 

deis movimcnts artístics més importants 
de finals del segle XIX i comenc;:aments del 
xx, així com el coneixement de !'obra d'al
guns artistes especialment significatius : 
Picasso, Miró, Henry Moore, Julio Gonzá
lez, Matisse, etc. :es imprescindible, sobre
tot, en els darrers cursos d'EGB. Aquestes 
classes teoriques han de ser iHustrades 
amb diapositives, de manera que el nen 
vegi les obres i les jutgi, o al menys tracti 
de comprendre-les. :es molt suggerent la 
combinació d'una realització teorica (per 
exemple !'obra de Moore) amb una prac
tica consecutiva en la qua! el nen modela 
en fang, no una obra copiada de Moore, 
sinó una obra seva amb les aportacions 
escultoriques de Moore. L'exemple és va
lid per a qualsevol artista o qualsevol mo
viment artístic. 

Cal que el nen pugui consultar obres i 
monografies en qualsevol moment. Per 
aixo cal que la biblioteca escolar sigui 
dotada d'algunes coHeccions d'obres basi
ques. «Artistas españoles contemporáneos» 
del Servicio de Publicaciones del MEC, 
que compren actualment més de 100 tí
tols, és molt adequada i assequible. També 
és convenient tenir a la classe de plastica 
algunes obres sobre practiques artístiques 
i monografies per si cal fer alguna con
sulta durant la realització d'un treball. 
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6 LA PLÁSTICA A PARVULARI 
per Joana Clusellas i Tina Roig, 
del seminari de ·Piastica al Parvulari•, 
de Rosa Sensat 

«M' agrada fer plastica -deia la Neus, 
que té 6 anys- perque retallar i en
ganxar papers de colors m'agrada 
molt, quan fem plastica treballem 
amb les mans, primer ho pensem i 
després ho fem i aixó m'agrada 
mol t.» 

Amb poques paraulcs aquesta nena ha 
dcfinit ben bé que és l'exprcssió plastica: 
partir d'un fet viscut individualment o col
lectivament, «pensar-ha» i plasmar-be «trc
ballant amb les mans» les coses que inciten 
al treball, una experiencia viscuda. 

l 'EXPRESSió 

El medi ambient on es mou l'infant és 
el que Ji proporciona constantment gran 
quantitat d'informació i enriqueix en gran 
mesura el scu món in tcrior; tot aixo cons
titueix el bagatge que l'infant utilitzara 
d'una manera o d'una altra a l'bora d'ex
pressar-sc i és bo que així ho faci; per a l
Ira banda, és bo de proporcionar moments 
en que les mans puguin donar lliure curs 
a la seva possibilitat de crear. 

L'EXPRESSió PL.ASTICA 
Al PARVULARI 

Podríem dir que l'exprcssió plastica al 
parvulari és l'exteriorització de les viven
cíes que tenen els infants a nivell de sen
timents, scnsacions i pcrcepcions, concre
tarles amb els materials plastics que tenen 
més a l'abast. 

La sorra a la platja i cls gargots en un 
paper en són bons exemples. La pintura, 
el dibuix, les construccions de fang i fus
ta, o sigui, tota la serie de manipulacions 
constitucixen un procés constant d'assimi
lació i projecció; mitjan¡;ant els sentits 
captem una gran quantitat d'informació, 
i després la integrem a fi de donar una 
nova forma estetica als elements coneguts 
anteriorment. 

Els infants es descobreixen ells matcixos 
amb l'expressió plaslica. No és una forma 



de passar l'estona, sinó quelcom més im
portant: és una comunicació, un dialcg; 
l'infant frueix seleccionant totes aquelles 
coses del seu medi amb les quals s'iden
tifica, i organitzant-les segons un nou or
dre i donant-les un sentit propi. Per pintar, 
dibuixar, construir, etc., el procés mental 
que es realitza és molt complex. Tal com 
venim dient, l'individu aplega diferents 
elements de !'experiencia acumulada, els 
quals passen a tenir significat nou. 

Després de seleccionar, interpretar, re
formar i crear aquests nous elements, l'in
fant, ofereix alguna cosa més que un di
buix, una pintura o una escultura, de fet, 
posa al descobert una part d'ell mateix, es 
comunica amb aquells als quals mostra la 
seva obra. 

Per aquestes raons, creiem que l'expres
sió plastica a parvulari hauria de tenir el 
mateix tractament que les altres materies, 
sense que signifiqués una especialització 
en cap sentit -«Ara anem a fer plasti
ca-, sinó com un treball integrat dins la 
classe, amb característiqucs propies. Per 
a l'infant, l'expressió ·pJastica és una acti
vitat dinamica globalitzada on els colors, 
les formes, les textures, etc. Ji donen plaer 
i alegria; és important que en frueixi, puix 
que aixo fara que augmenti l'interes que 
de bon comenc;:ament ja té. Tots tenen una 
predisposició molt bona, ja que d'entrada 
tot aixo els interessa. 

En tots cls seus treballs, l'infant va ve
rificant i investigant, actua en funció de 
les coses que més l'atrauen, colors, for
mes, texturcs, mides, i és a partir d'a
questa repetició que passara del procés 
al producte. En aquest procés, precisa
ment, podem situar els aprcnentatgcs pro
pis d'aquestes edats, mentre que per la 
repetició adquireix seguretat, així com do
mini de les mans, en una paraula, adqui
rcix la tccnica. 

L 'OBSERVACió-ESTfM ULS· 
REALITZACió 

Si diem que els nens aprenen a partir 
deis estímuls sensorials, podem deduir que 
s'haurien de crear i buscar situacions per 
desenvolupar al maxim aspectes tals com 
el desenvolupament de la sensibilitat per
ceptiva, auditiva, tactil, olfativa, etc. Que 
aixo esdevingui una de les parts més im
portants del procés educatiu en aquestes 

cdats. El fet cl'observar (amb tota l'ampli- 7 
tud amb que es pot utilitzar aquesta parau-
la ) fara que els infants sentin la neccssitat 
de comunicar i exterioritzar tot allo que 
tenen a dins. Un exemple ens pot ajudar a 
aclarir-ho: abans d'una sortida al pare els 
varem clcmanar dibuixar un elefant; al 
cap d'un ccrt temps i després de la sor
ticla al pare, on havien eslat fent una ob
servació molt detallada de l'elefant, els 
ho varem tomar a demanar. No cal dir 
res més, observeu els dibuixos: 

elcfant abans 

elefant clcsprés 

ACTITUD DEL MESTRE 

Abans que tot cal coneixer a fons cada 
un deis alumnes de la seva classe. Aixo 
vol dir que ha de saber respectar i estimar 
les diferencies de cada alumne de manera 
que descarti les comparances entre com
panys, ja que som al moment de la for
mació integral de l'infant. 



8 El papcr de !'educador hauria de ser 
encoratjar i estimular els infants perquc 
se sentin segurs i s'identifiquin amb les 
noves cxperiencies i desenvolupar a mesu
ra que es pugui la propia sensibilitat es
tetica. No hauria d'acceptar les respostcs 
estercotipades com el dibuix fred, copiat 
o automatic. 

Els conceptes que el mestre té sobre el 
que és importan! o bonic no haurien mai 
d'imposar-se per sobre el que pcnsen els 
infants, sinó més aviat proporcionar-Ji do
cumentació suficient i permetre-li que les 
seves rcali tzacions signifiquin un esforc; i 
l'infant n'cstigui satisfet. L'actitud de l'a· 
dult davant J'infant hauria d'anar enca
minada a valorar l'esfon;: que fa i el pro
cés que segueix més que no pas el resulta!. 

Voldríem un mcstre motivador i cnco
ratjador, que ajudés i transmctés la tecni
ca ncccssaria per a un bon resultat del 
treball (que quan treballem el fang les 
peces s'aguantin, quan retallem que agafin 
les tisorcs bé, puix que d'aquesta manera 
podran adquirir més precisió i domini). 

Ara bé, perque tot el que venim dient 
pugui ser efectiu, cal abans de comenc;ar 
la classe tenir «previstos» tots els «impre
vistos", des de la baieta per fregar el terra 
quan ca lgui, fins al plastic pcr no embru
tar les taules, els draps per eixugar-se, Ct· 
cetera, en fi, solucions per a tota l'amal
gama de «desgracies• que solen passar a 
totcs les classes, pero que en tot moment 
les podcm convertir en una llic;ó de con
vivencia i companyonia. 

ANALISI DEL QUE DEMANEM 
A L'INFANT DAVANT 
D'UNA ACTIVITAT MANUAL 

Passcm ara a fer aquesta analisi amb la 
intenció que quan proposem algun cxcr
cici d'cxpressió plastica, les mcstres par
vulistcs tinguem present el que demanem 
així com les interfcrencies i relacions que 
hi ha amb altrcs materies. 

Abans que tot, hi ha la llengut1, mitjan
c;ant la qua! l'infant demana, s'expressa 
i es comunica; per exemple, durant una 
realitlació tindrem ocasió que utilitzi el 
nom precís per designar allo que Ji fa fal
ta (lant cines com materials, ... ). Les ca
racterístiques propies deis diferents ma
terials proposats ens demancn treballar 
alguns deis aspectes de la logica i de la 

matemiHica com pot ser la idea del temps, 
de l'espai i de la quantitat. 

La motricitat inter\'é en la precisió del 
gest, la independencia de les dues mans, 
la rapidcsa de movimcnts, el coneixement 
deis malerials a través del táctc, etc., a 
copia d'entrenamcnt i practica l'infant 
arriba a adquirir una seguretat en les 
mans i amb tot el brac; i una independen
cia i domini deis difcrents grups mus
culars. 

Per aconseguir un bon trcball manual 
cal tcnir present cls següents aspcctes: 

reflexió per comprcndre i raonar; 
sentit de J'espai ; 
ordenació i classificació. 

Són aspectes que l'infant adquireix prc
viamcnt, pero que tarnbé va desenvolupant 
a mesura que manipula. Per aixo, abans 
de posar-nos a trcballar, J'infant ha de fer 
una reflcxió de tot allo que vol fer, tenir 
ciar el com (ordenan! els diferents mo
ments del treball: pcr exemple, primer 
marcar el contorn, dcsprés retallar, des
prés enganxar), fer paraHelament una clas
sificació deis materials que vol utilitzar 
si més no per exclussió. 

conccntració i atcnció; 
memoria; 
ordre i netedat. 

Són pautes de conducta que l'infant ha
bituat a elles utilit?ara durant el temps 
de realització: qualsevol creació que vol
guem dur a termc significa un csfor~. pero 
segur que sera en bcnefici d'un bon re· 
sultat. 

Domini de la forma, figura i fons; 
sentit cromfHic, 



junt amb tot aquest l!istat, ve d 'alguna 
manera presidit per la capaci tat imagina
tiva i de creació que té l'infant, les quals 
conformen el seu •sentit de l'estetica. 

Com podem anar veient, hi ha una es
treta relació, vinculació i participació del 
cervell. Vistes algunes de les múltiples re
lacions que el treball manual té, podem 
dir que aquest estimula l'evolució de la 
inteHigencia. 

Si treballcm l'expressió plastica amb 
aquesta optica, veurem que tindra molt 
més sentit tot el que fem i ens aturarem 
més a reflexionar en cada esglaó d'aquest 
procés, ben segur que aixo repercutid1 en 
un augment de la valoració i respecte d'a
questa materia per part deis nostres par
vularis. 

QUINA HAURIA DE SER LA TEMATICA 
PER TREBALLAR L'EXPRESSió 
PLASTICA? 

Els temes que proposarem vindran molt 
donats pels temes que estarem treballant, 
des de l'observació de l'escola fins al conte 
explicat, passant per les sortides o obser
vacions puntuals (la tortuga, el conill, etc.) 
i també el dibuix lliure entes no com una 
activitat pcr omplir «foratS>>, sinó com 
una activitat pensada, reflexionada i ex
pressada verbalment per l'infant, per al 
qual té el valor de creació propia i com 
a tal se l'ha de valorar. 

OUINS HAURIEN D'ÉSSER 9 
ELS MATERIAL$ PER A TREBALLAR 
A PARVULARI? 

Creiem que hi ha uns materials tals com 
el paper (amb Lotes les variants que es 
troben, papers de cotomel, blondes de pas
tisseria, furs de magdalena, paper de cel
lulosa, cartolines, cartrons, etc.), les pin
tures, els llapis de colors, ceres, retola
dors, el fang per modelar i tota la gran 
quantitat de material de desferra que els 
nens i nenes ens poden proporcionar. Tots 
aquests materials, facils de trobar, haurien 
d'ésser habituals en els nostres parvularis. 

Ara bé, J'escola hauria de donar cabuda 
a aquells materials que el medi ambient 
que l'envolta li pot proporcionar. Per 
exemple: en una escoJa situada prop d'un 
riu, és possible de pintar- i experimentar 
sobre códols (pedretes de riu), com s'en
ganxen, com es pinten, com fer-ne cons
tmccions, etc. I si és a prop d'una bobila, 
treballarem amb més assidu"ilat el fang, 
etcetera. 

Tal com hem dit abans, és a copia de 
practica que s'arribara a aconseguir una 
seguretat i una tecnica que ajudara a fer 
un pas més en la maduració deis aprenen
tatges . Si treballem a fons totes les pos
sibilitats d'aquests materials, podem estar 
ben segurs que s'ha acomplert la fita pro
posada a parvulari. 
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10 UN CAMÍ PER A L'EXPRESSIÓ 
PLÁSTICA A PRIMERA ETAPA 
per Fina Rifa 

Diga'm algww cosa ... 110 sé que jer ... » 

Aque~ta cxpressió curta i cnsopida en
clou una problemat ica que soYint comenc;a 
a primera etapa: la falt<\ de mot ivacions 
pcrqul: l!l nen d ibuixi, p int i o modeli i, 
corn a con~cq i.iencia, la ncccss itat pcr al 
ncn de ~o l ucions facils q ue el portnran a 
un cncallament en la scva cvolució i en 
el ~cu procés creatiu. 

Ab dubte~ que poden sortír dcsprés, 
com són no saber fcr servir el pin7ell o el 
llapi-.. o no saber com representar una 
taula 'isla frontalment, ja ni s'hi arriba, 
-.i el nen de bon comen<;ament ja cau en 
aqucst buit: •No sé que fer ... » 

El., mestres hcm de tcnír una resposta 
a aqm·s t comcntnri, ob rir cam ins, pero n o 
anar a parar a solucions per anar fe nt: 
"Fes un co txe de can ·eres, un Fórmula 1», 
o bé arnb el fang: << Podries fcr u n cen
tlrcr .. ». Possiblernent aquest noi j a ha 
port:~t cinc ccndrcrs en el que va de cu rs. 
Dm·ant d'un comentari així, els rnestres 
cns hcrn d'inquietar i buscar-nc les arrcls. 

Pcr que aquesta falta de mothacions? 
Dilluns, dimecrcs i divendres, plñstica. És 
cert que comé un horari per a l'expressió 
ptü ... t íca; que aquelles e~ tones marcades 
en .:1 programa són de realít;racions con
crete" on cls nens aga fcn matcr ia ls de ter
mina !<; com ceres, pin turcs. papcr de co
loru incs, e tc .. i pin ten. dibu ixen , modelen , 
cnganxen i fan tantes altres aclivita ts p lás
t iques a d ins de l'escola. 

Pero no podcm oblidar que e l noi duran! 
la '>L'va vida a dins i a fora de l'escola h a 
d'omplir el ... eu sac de motivacions, expe
rícncie'-> \'iscudcs, percepcions. Sí e l sac 
éo; hcn pie, en el moment de manifestar-se 
plásticament el noi t indra uns bons mo
tius, uns hons temes per a ls seus t rcballs. 
De vcg;~dcs els explicara amb pcls i se
ny~lls com " i (os una cronica i de vcgndes 
el~ lrnn~ r ormara fen t-ne una rccreació. 

Pcr aixo és import:~nt que les ,·jycncies 
del noi siguin potcnciadores de creativi
tat. Actualment hi ha un excés d'imatges 
visuals cnsopídon:s, manotones, cstereoti
pades, q ue mt~s que la crcativilat fomen
t en la imit:~ció . Arnb quina faci litat els 
nois reproduc ixcn le~ imatgcs deis com ics, 
anuncís, pcrsonatgcs de la tclcvisió .. . ! 

Sensibilització 

És essencial que el noi es faci rcccptiu 
i acumuli \'i\'encics prou interessants que• 
dcsprés el motivin. ts essencial sensibilit
zar cls n ois. 

Aquest aspectc que tan l es té en compte 
a parvulari, perq uc el ri tmc de trcball és 
més lcnl i el mcstre pot aturar -se a co
menta r i a [er vcurc a cada nen el scu 
cntorn, pol comcnc;ar a minvar a primera 
e tapa, pcrquc d~ programe~ i les fites a 
aeonscguir clJmcnccn a amo'inar el mestre 
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i, de vcgades, un excés de mecanització 
convcrtcix l'area de plastica en una rc
pctició d'cxercicis (sancfcs, escalats de 
colors, exercicis estrictament manuals). 
Aqucs ts tipus de treballs són interessants 
com a mitja, pero mai com a finalitat. 
~s precisamcnt en aquesta etapa quan 

s'ha cl'intcnsificar l'observació i passar al 
paper a llo que s'ha observat. Sempre és 
millor mirar i remirar formes naturals que 
no pas les formes reprodu"ides. Scmpre és 
millor observar un roure del natura l -i 
si no és demanar massa, dins del seu 
mccli- que no veure'n una fotografia o un 
dibuix. 

A ciutat, aquestes observacions sovint 
han d'anar per altres camins; l'entorn del 
nen sol ser més cncimentat i mcnys vcrd, 
pcr tant s'haura d'aprofitar l'aspctte del 
barri que té un interes potser per la seva 
popularitat, pels seus valors art ístics o 
pcr la incidencia que té en la vida esco
lar, com per exemple una font , una pla
ceta on els nens es troben normalment, el 
merca t. .. 

L'observació directa permet no solament 
mirar, sinó tocar les formes amb cls dits 
o bé passejar-s'hi pel voltant; la imatge 
que el noi adquireix és més completa. 
A la meitat de la primera etapa convé que 
c ls ncns tinguin una llibrcta on puguin di
buixar els seus apunts. Aquests apunts els 
ncns els han de tenir a ma quan treballin 
a c lassc i n'han de fer ús en el moment de 
pinwr o modelar. La scva consu lta enri
quira i donara contingut al treball. 

Les cxpcril:ncies viscudes amb el mes
trc ajuden el nen i el mestre. Quan es 
treballa a classe un dibuix, sigui motivat 
(un con te, una lectura ... ) o bé lliurc quant 
al tema (recordem que quan es diu <dliure» 
no vol dir «qualsevol cosa»), el noi té ad
quirits uns continguts que per haver-los 
viscul junts, el mestre en pot fer referen
cia, i el pot ajudar a recordar allo que 
pugui havcr oblidat. S'estab leix un dialeg 
que ajudará a tirar cndavant. 

Les tecniques 

Si cls nois, a causa del seu treball pre
liminar de sensibilització i de motivació, 
han sortit del buit que els privava de con
tinuar, del «No sé que fer ... », el mestre 
ha de tenir for~a clars els conceptes per 
sortir a l pas de les dificultats tccniques 
que e ls puguin entrebancar en el scu camí. 

D'aquests conceples basics ja n'havíem 
parlat en un articlc publicat a «Perspec
tiva Escolar» n.• 19, Reflexió sobre l'ex
pressió plástica: 
a. Coneixement del procés evolutiu en di

buix, pintura i modelat. 
b. Coneixement del seu comportament 

com a mesl re davant l'alumne que •s'ex
pressa plasticament. 

c. Coneixemcnt deis matcrials essencials 
i adequats a cada edat. 

d. Coneixement deis conceptes plastics 
(superficie, volum, color ... ) i la ma
nera com es pot transmetre als nens 
en cdats diferents. 

e. Percepció artística. 

El mestrc, amb aquests conceptes clars, 
ha d'obrir horitzons al nen perque pugui 
crear, transformar, la seva realitat. 

Hi ha el pcri ll que el mestre sapiga unes 
quantes coses i prou, i a causa de Ja seva 
inseguretat s'aferri a aquestes poques co
ses i faci pa!>sar els ncns pel mateix adre
c;ador. Posem per exemple que el mestre 
té com a llei que el nen ha d'omplir el 
paper amb el seu dibuix o amb la seva 
pintura. 

Quan el nen li presenta el treball, el co
mentari sol ser gairebé sempre el mateix: 
«Pinta el fons». I la resposta del noi sera 
igual de mccanitzada: pintara el fons tot 
d'un color, jus t pcr omplir. 

11 



12 Si el mcstre treballa a fons, sap que 
els motius per demanar que un paper 
s 'ompli del tot poden ser d iversos. Per 
cxemple: per un domini de J'espai, o per
que el tema ho demani; pero no neccssa
riamcnt ha de ser així. De vegades un espai 
en blanc pot ser bcn expressiu. 

Per tant el comenlari haura de ser tot 
un a ltre: «Ün eren, aquests pcrsonatges? 
Al mig del carrer? En un bosc?» «Que hi 
havia darrera de la casa?», etc. 

L'estretor de mires del mestre pot por
tar a una massificació de l'expressió en el 
grup: pintures i dibuixos seran semblants 
i els nens no podran abocar-hi la seva 
personalitat. Precisament és a la primera 
e tapa on es va perfilant la manera de fer 
de cada nen en els seus. treballs i el rnes
lre ha de va lorar i respectar aquesta evo
lució. 

Quan es comen<;:a una sessió d'expressió 
plástica, el mestre sap que tots els nois 
tencn un mateix punt de partida, aquell 
di~deg preliminar on ha ajudal a trobar 
Les motivacions i on ha donat unes oricn
tacions quant a l'ús deis materials, pero 
sap que els camins seran molt d iversos i 
els rcsultats d'acord amb la personalitat 
del ncn. 

A la revista «E L Corrcu de la UNESCO» 
n." 2, rcbrcr de 1978, hi ha un breu escrit: 
Pu11ts de mira sobre la perspectiva, en el 
qunl s "<.:xplica q ue el concepte de perspec
tiva varia scgons les cultures. Fa una corn
parnció entre la perspectiva occidental, que 
té el seu origen en el Renaixcment, i La 
xinesa i la islámica. Totes tres sorgeixen 

~.{;".JSW<~ ~ ....... , ' .:"' .· · .... , )·· . 

d'un mateix punt de partida: <<la relació 
entre posició de J'ull de !'espectador i la 
Jínia de l'horitzó». 

El mestre hauria de ser prou compren
siu com per no solamcnt acceptar, sinó 
promocionar les versions difercnts que els 
nens puguin donar a un mateix pun t de 
partida; aquesta p luralitat és convenient 
i cnriqu idora. 

Convé que els mestres de primera etapa 
es trobin a fi de pensar la línia de l'ex
pressió plastica a !'escoJa. No pot separar
se de les altres materies perque els con
tinguts han de venir de la vida escolar i 
de l'cntorn del nen en general. També és 
convenient posar-se d'acord en el grau d'e
xigcncia que hi ha d'haver perque el noi 
Liri endavant i maduri els nous conceptes 
que adquireix. 

Han de discutir quins materials faran 
servir al llarg de l'etapa. No cal que siguin 
molts i molt cars, pero s'han de coneixcr 
a fons tetes les possibilitats que o(ereixen. 

Una de les temptacions d'aquesta area 
és omplir el programa de treballs i treba
llets, molt atractius, pero sovint empobri
dors perque el seu contingut és buit. ÉS 

una bona manera d'acontentar els pares, 
pero no pas ele fer avanc;ar el noi. Es con
vcrteix J'expressió plastica només en un 
entretenimenl. 

Si el nen viu intensament i el mcstre Ji 
obre camins per expressar-se, pintara, di
buixara, retallara, modelara amb l'impuls 
creador que tenia a parvulari, pero amb 
més maduresa de visió i habilitat per fer 
servir eines i materials. 



L'ESCOLA 1 EL SEU ENTORN 
ARTÍSTIC 
per Llu'isa Jover 

L'escola és encara avui día, una insti
tució emmurallada, sense gaire connexió 
amb l'entorn, el territori, i, en definitiva, 
amb la propia cultura. Tenim un tipus 
d'escola que, sovint, ignora el que passa 
al seu carrer, barri, poble o ciutat. Aixó 
fa que el tipus d'ensenyament sigui fona 
mentalmenl teoric i deslligat de la realitat 
viva i cultural. 

L'activitat educativa de l'escola hauria 
de ser alguna cosa molt més seriosa. Una 
part ele les vivencies, els nens les reben a 
l'escola i, pcr tant, comporta una gran 
responsabilitat per part deis educadors. 
A les seves mans resta obrir les portes i 
cls horilzons culturals d'aquesta institució 
i viure la propia historia a fi de coneixer
la i ampliar-la. 

Un concert, la informació i la compren
sió d'un museu, la visita a una exposició, 
l'apropament a la reali tal urbanística, !'a· 
nada a un edifici, a una biblioteca, etc. i 
lols aq uells components de la dialectica 
cultural, s'haurien d'enfocar segons una 
bona didactica que sapiga treure'n els va
Jors, l'espcrit i els continguts. Voldríem 
que els nens expcrimentessiñ aquesta arn
pliació del món de la cultura, del saber, 
de is llibres.. i poguessin continuar-la en 
un futur profcssi<mal. 

Ens trobem amb la necessitat d'un t i
pus d'escola que permeti el ll iga m amb el 
scu emorn i terrilori. Sabem que qualse
vol institució troba la seva raó de ser en 
!'estructura d'una determinada realitat ter
ritorial. ÉS obvi que !'escoJa que es con
fi gura en aquest context fa realment cul
tura i participa en un movimcnt on pot 
tcnir sentit la scva propia existencia. Els 
scus continguts i les seves propostes dei
xen de ser un instrument d'aprenentatge 
teo ric i passen a comp!ir la tasca de for
mació humana. Aixo comporta una nova 
escala que utilitzi totes aqúelles reali tats 
per assimilar-les i crear-ne de noves. El 

concixcment del propi territori és un mitja 
indispensable d' integració al país. ÉS evi
dcnt que els continguts de Ciencies So
cials tenen al seu abast les possibilitats 
d'introducció cap al coneixement del medí 
geografic, comunitat económica, historia, 
etcctera. 

En aquest article ens refcrim molt es
pecialrnent al fet artístic. El món de J'art 
que ens envolta i que tan sovint desco
neixem. 

Existeixen una serie d'institucions que 
han de considerar-se útils per a la forma
ció i la cultura pública. Ens referim als 
museus, sales d'exposicions, bibliotegues, 
teatres, pares, jarclins, l'urbanisme i l'ar
guitcct ura, l'artcsania, el folklore, etc. El 
coneixcmen t tant del passat com del pre
sent fa que els nens aprenguin uns contin
guts basics que són la nostra cultura po
pular. 

Els museus 

El museu és un mitja d'aprenentatge i 
de comunicació que se servcix d'un llen
guatge no verbal fet d'objectes o imatges. 
El museu, sigui del tipus que sigui, propo
sa l'estimulació del procés de comunica
ció, la captació de determinades opinions 
i la rellexió sorbe aspectes del comporta
ment huma durant un context historie. És 
una institució que té les qualitats de for
mació permanent per a l nen i l'adult. L'a
propament al muscu cns fa sensibles al 
testimoni del passat, entes com a realitat 
en la qual és possible sempre descobrir 
coses noves, nous missatges, recerques, 
lecturcs que ens (aran comprendre millar 
el nostre món actual. Cal comen¡;:ar les 
visites a ls m uscus des de petits. 

Som nombrosos els professors que hem 
passat bastants anys portant els nens, de 
tates les edats, als museus. Quasi sempre 
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14 es creava un cert nerviosisme per part 
del personal func ionari que vigilava i que 
evidentmenl tenia ordrcs d'evitar l'aglome
ració de ncns davant les peces, i procurar 
que no s'hi acoslcssin ni toquessin res. 
També e ls cstranyava !'actitud dcls nens 
d'asseurc's a ten-a i en grups, per dibuixar, 
analilzar, comentar ... Volia e\ ir que ens 
hi e~ laríem una o dues hores ben bones i 
que en trarien i sortirien segons la ncces
silat del treball, de la proposta i deis ob
jcct ius que portávem de !'escoJa. 

Actualment, alguns treballadors d'a. 
qucsb museus, junt amb educadors, han 
comcn<;at a trebnllar en el camp pcdago
gic, interessats a recuperar la nostra iden
titat nacional o regional, .així com el nos
lrc patrimoni cu ltural. Aquest in tercs ha 
f el obrir les portes a molts deis museus 
pcr a f'avorir lOL el tipus d'investigació i 
trcba ll , tanl pcr a certes escales com per 
a l públ ic en general. Els anomenats Dc
partamenls Pcdagógics o bé d'Educaciú, 
portats per persones espccia litzadcs, orga
nitzcn les visites escolars. Cada museu 
orienta t1quest dcpartamen t segons les ca
racterístsiques propies. En els museus on 
hi ha Departamcnt Pedagogic, la tasca es 
fa mol! agradab le i han sortit noves pos
sihil itats de corn un icació. Els suggeriments 
que aquest ens ofereix són tan amplis, que 
cal el plantejament d'uns objectius didac
tics que comportin: 

a. Una preparació amb els nens a !'es
cola abans d'anar al m uscu. 

b. Visita al museu amb uns objectius i 
una metodología preparada. 

c. Posta en comú deis resultats a partir 
de l material o el trcball elaborat. 

Recomanem que el mestrc vagi sol al 
museu abans de portar-hi els nens. Es pot 
donar el cas d 'anar al museu per obser
var simplement una obra, una vitrina, etc. 
sense haver fet la preparació previa a !'es· 
cola. No sernpre cal seguir una mateixa 
metodología, tol al contrari, cada moment 
i cada circumstimcia comportara uns ob
jectius d i fcrents. 

De la teoria a la práctica: He pensat 
que seria útil posar un excmplc d'una ex
periencia molt concreta, encara que d'al
tra banda pot quedar una m ica limitada 
la visió deis museus i de les possibilitats 
que ens ofereixen. 

Visita d'un curs de 6c. d'EGB al Museu 
d'Art de Catalunya, secció del Románic, 
amb motiu de l'estudi sobre el feudalisme. 
Treball coordinat entre Ciencies Socials, 
Plástica i Música. 

a. Aspcctes generals del feudalisme, tre
ballats a classe. 

b. Anada al Museu d'Art de Catalunya. 
Primerament varen vcure !'audio-visual 
que ha muntat e l Departament de Peda· 
gogia del Museu on s'analitza tot el fe
nomen socio-polític del feudalisme, l 'art 
que hi sorgeix i la neccssitat d'un tipus de 
música. Dcsprés varen comenc;ar a passe
jar per les sales on s'exposen les peces de 
l'art rornánic. Els nens portaven un qües· 
tionari que, per grups, contestaven a par
tir de l'observació de les obres: un mural, 
un retaulc i una talla. També calia dibuixar 
les imatges que cada grup havia escollit 
d'uns temes donats: diferen ts tipus de 
vestits deis personatges, oficis i eines, !'ar
qui tectura amb les cases, castells, murallcs 
i monestirs, escena d'una batalla, animals 
simbolics, ins truments musicals, joglars i 
trobadors. 

c. Posta en comú a l'escola. Trcball per 
grups sobre el feudalisme amb mustra
cions fetcs pels mateixos alurnnes a partir 
deis dibuixos del museu. 

Varem muntar una exposició que cons
tava d'un mural amb to ts els dibu ixos. 
Alguns van estar re[ets a classe a fi d'a
clarir-ne la imatge. En alguns dibuixos es 
va posar color. Un altre dia varcm orga
nitzar una audició de cant gregoriá i mú
sica de canc;ons del poble editades ac
tualment. Es van confeccionar certs ins
truments musicals medievals a partir de 
tauler de fusta i també van ser cxposats. 

Els alumnes varen poder apreciar i va
lorar el món visual de ]'epoca medieval 
amb el nostre. 



El treball deis alumnes es convertí en 
un document, en un material de discussió, 
d'analisi i de consulta. 

Aquesta visita podría preparar-se d'al
tres mnnercs. Pero el que és necessari, és 
la prepnració d'una sortida. Aleshores fa
rero un treball efica<;:, formatiu i crea tiu. 
El fct cultural se'ns ofereix com una rea
litat viva amb uns determinats valors que 
tant el nen com J'adolescent assumeixen, 
entencn i s'identifiquen amb el fct. 

Sales d'exposicions 

Des de J'escola fem també sortides pun
tuals pcr veure !'obra d'un pintor, escultor 
o un recull d'obres representatives d'una 
epoca. Buscar aquestes ocasions s ignifica 
per als nostres alumncs, apropar-sc i ser 
sensible a la imatge, la figura, la línia, el 
volum, l'cspai, la llum ... l'arl i el treball 
i el missatge que aquell artista o obra pot 
oferir-nos. Aqucst apropament és un exem
ple de motivació a !'experiencia cstetica 
del nen, el qua! pot arribar a sentir i en
tendrc corn aquell artista ha resolt uns 
problcmcs plastics d'una manera extraor
din~ria, nova i inteHigent. 

En aqucst tipus de visites, el mestre té 
e l tcmps molt limital per preparar !'ex
periencia que fara amb e ls alumncs. La 
duracln ele les exposicions és gencralmcnt 
curta. 

Crciem que un deis objectius que ens 
ofereixen les obres puntuals és l'aprenen
tatgc de la seva lectura visual. S'entén per 
lectura, la visualització, l'observació mi
nuciosa comentada o a vegades escrita 
d'una obra sigui pintura, escultura, car
tel!, fotografia, tapís, ceramica, etc. En 
dcfiniti,·a, és aprendre a veure amb pro
fundital. Els alumnes diuen tot el que 
vcuen, tol el que els sembla, tot el que 
cls suggcrcix. Aquesta lectura visual sera 
un gran ajut per desenvolupar la capad
tal perceptiva i el seu criteri. També ana
lit.:arem la tccnica i cls materials, així com 
el procedimcnt. La posta en comú a la 
classc. els suggeriments i les conclusions 
deis alumncs serveixen per consolidar l'es
llmul i la sensibilització del moment i la 
preparació per a una altra experiencia 
posterior. 

Aquestes sortides puntuals també han 
de preparar-se tenint en compte l'edat 
tlt: ls ncns i el motiu pe! qua! es fan. 

L'artesania popular 

Hi ha pobles i alguns barris de les ciu
tats grans on \'Íuen artesans que produei
xen «Obres» a la vegada útils i decoratives. 
El valor arlístic d'unes fustes, un cistell, 
un plat o una ampolla, una reixa de ferro, 
un tcixit i un brodar .. cal reconsiderar
lo i estudiar-lo. El treball de !'artesa és 
manual, artístic i en molts casos en «SC· 
ric». E l fct que les mans proc\ueixin molts 
objectes iguab no els resta valor artístic. 
L'habilitat en l'olic i és un gran valor en 
J'home i la dona. 

Aquesta cu ltura tradicional, que forma 
part del nostre patrimoni, té una arre! 
tradicional que ha passat en molts casos 
de pares a fills amb una tccnica familiar 
propia. El canvi o transformació de la vida 
fa que també aqucst art tradicional es re
formi. La televisió ha homogcne'itzat els 
costums i omrlc els moments d'oci amb 
espcctaclcs scnse cap intercs cls quals, en 
definitiva, ens fan oblidar el nostre passat 
i les nostres arrcls. També l'emigració del 
poble a la ciutat ha fet dcsapareixer mol
ta part d'aqucst art. 

Qui millor cns por parlar de la terris
sa, de J'argila, del motilo, del forn ... sinó 
el terrissaire? Calen anys per aprendre 
aquest ofici prchistoric. Quantes vegades 
hem vist dones fent ganxet assegudes a 
la porta de casa fent servir les mans amb 
gran habilitat i delicadesa en una punta 
d'una bellcsa incomparable. I tants d'al
tres excmples ... 



16 Un'a escola amb inquietuds culturals és 
conscient que al seu entorn, aquesta ar
tesania encara és viva i que s'ha de des
cobrir i valorar-la a temps. L'escola té 
possibilitats pcr recuperar aquesta cultura 
tradicional. 

L'arquitectura 

L'arquitectura no podem tractar-la com 
!'escultu ra o la pin tura. Pero sí que po
dnem dir que si !'escultura actua en tres 
dimen~ions i l'home es manté d'observador 
a !'exterior, !'arquitectura és com una gran 
c:-.cu ltura buida on tenim accés per passc
jar-hi o bé viurc-hi. Cal prendre, dones, 
possessió d'aquest espai intern, saber-lo 
veure i captar-lo. L'arquitectura és com 
unn cnixa de vcgades molt guarnida, i al
trc..':-. molt austera pero plena de connota
cien~ historiques tant de la vida del passat 
com també de I'acLUal. tS I'escenari on es 
dcsl"!nvolupa la nostra vida. 

Voldria apuntar en aquest article un 
estudi-experiéncia sobre historia de !'ar
quitectura a Barcelona fet pcr un curs de 
8c. d'EGB (32 alumnes) i programat con
juntamcnt per Cicncies Socials i Expressió 
plastica. El títol del treball era: «L'Arqui
tectura de Barcelona del Neoclassicisme 
llns ara». El treball es va organitzar pcr 
grups i amb una metodología general 
(aquesta metodología s'adcquava per cada 
penode en concret): 

a. Situació socio-política. 
b. Estudi de les diferents capes socials. 
c. Augmcnt de la població. (Grafiques.) 
d. Augment de la indústria. El camp, el 

comer(.:. 
e. Nous dcscobriments. 

Períodes: 
Neoclassicisme (1823-1850). Pla Cerdñ 
(1856). 
Modernismc (1890-1910). 
Noucentisme (1918-1924). 
Monumcntalisme ( 1923-1930). 
GATPAC (1931-1936). 
Guerra civil i postguerra (1936-fins els 
anys 50 aproximadamcnt). 
Arquitectura contemporania (1950-1975). 

Cada períodc tenia la seva bibliografia. 
Donat que la biblioteca de l'cscola no 
tenia el material de consulta suficient, va
rem utilitzar les segi.ients fonts d'infor
moc ió: 

Arxiu de la Ciutat, Museu d'Arl Modern, 
Bibliotcques de B·C·B. Fundació Mi ró, Col
legi d'Arquitccrcs. CoHegi d'Aparelladors 
i EscoJa de Sel les Arts, amb la qual cosa 
varem coneixer ampliament j d'una mane
ra molt viva ccrtes fonts d'informació de 
la nostra ciutat. 
Prl!vi::~ment, els profcssors havíem cn

senyat aquest projectc de treball a la gcnt 
que treballa en aquestes bibliotcques i 
museus, i hi \'am trobar una magnífica 
coHaboració. 

Va ser un treball molt enriquidor tant 
per als alumne~ com per als profcssors. 
Les cpoques en les quals el moviment sO
cio-polític era creixenl, ncixia també una 
arquitectura d'acord amb les ncccssitats 
del moment, i al contrari, en períodes com 
la po~lguerra, les manifestacions arqui
tectoniques eren absents. Al final del tre
ball va fer-sc la posta en comú amb la 
participació de tots els grups i amb una 
valoració molt acurada d'aquesta expe
riencia. 

Un deis valors més importants que pot 
tenir el mestre és el d'aportar tot el seu 
bagatge cuhural als seus alumnes. Aquest 
bagatgc, pero, no es troba fet. Tot al con
trari . ~s immer~ en el món cultural del 
nostre entorn i del nostrc medi. Costa un 
csfon; que rapidament cns coHoca en un 
terreny amb unes altres pcrspectives de 
veure el món, i de viun; amb uns allres 
criteris. D'aqucst enriquiment se'n gau
diran els nens, trobant l'originalitat en la 
seva manera de pensar i creatius en la ma
nera de fer. 
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DEFENSA DEL LLIBRE IL-LUSTRA T 17 

per Miquel Desclot 

Castellar del Valles, juny de 1979 

L'aparició del llibre Tlze uses of enchant
ment (The Meani11g and lmportance of 
Fairy Tales), de Bruno Bcttclheim,l pot 
comportar, si es llegcix correctament, un 
frc a la progressiva c rctinilzació de la 
literatura escrita pcr als nens. f.s un llibre 
decisiu que capgira i corregeix una .serie 
de faHacies propiciades ínnocentment per 
la rcnovació pedagógica d'aquest segle. 

Ara bé, cm sembla que hi ha coses d'a
quest llibrc que cal considerar cum grano 
salís. Pcr excmplc, el fragment que aHu
deix als llibres de rondalles iHustrats. M'ha 
semblat que era un punt de partida inte
ressant per comenc;ar a tractar aquesta 
qücstió i, dones, el transcric. 

«De la mateixa manera que es feia 
amb cls pacicnts de la medicina hindú, 
als quals es demanava que reflexiones
sin sobre un contc per tal de trobar una 
solució a la confusió interna que els 
ofuscava els pcnsaments, també al nen 
cal concedir-li l'oportunitat d'apropiar
se a poc a poc d'una rondalla, bo i apor
tant-hi les seves associacions propies. 

És per aixo que els llibres de contes 
amb iHustracions, que a hores d'ara 
grans i petits semblen pre[erir, no ser
veixen per satis[cr les neccssitats de les 
criatures. Les iHustracions distreuen més 
que no pas ajuden. Els estudis sobre 
llibres iHustrats dcmostren que els dibui
xos aparten del procés d'aprenentatge 
més que no pas hi contribueixen, perque 
aquestes imatges fan anar la imaginació 
del nen per trcsqueres diferents deis ca-

l. Fa poc ha cstat editat a Barcelona, en 
castella (ai senyor! ), amb el desgraciat títol 
Psicoanálisis de los cuentos de hadas Edito-
rial Crítica, 1977. ' 

mins que ell mateix hauria triat. Aplicant 
a la historia només les associacions vi
suals del dibuixant, aquestes rondalles 
perden una bona part de contingut del 
significat personal que el ncn n'cxtrauria 
si només hi projectés les sevcs associa
cions plastiques. 

També Tolkien pensava que "encara 
que siguin bones en elles mateixes, les 
iHustracions no afavoreixen les ronda
Hes ... Si un con te di u 'va pujar dalt d'un 
turó i va veure una vall amb un riu', 
l'iHustrador podra copsar, o gairebé, la 
seva propia visió de )'escena, pero tot
hom que escolti aquestes paraules se'n 
fara la seva visió personal, formada de 
tots els turons, rius i valls que hagi vist, 
pero sobretot del Turó, el Riu i la Vall 
que van ser per a el! l'encarnació pri
mera d 'aquests mots". Per aixo, una ron
dalla perd una bona part del seu signi
ficat personal quan es dóna cos als per
sonatges i esdeveniments a través de la 
imaginació del dibuixant, i no a través 
de la del nen. Els detalls concrcts, pro
vinents de la vida particular de l'oient, 
i amb els quals Hlustra una contalla que 
llegeix o que Ji expliquen, fan del relat 
una experiencia molt més personal. Tant 
els adults com els nens prefereixen que 
una aUra persona s'encarregui de la fei
na d'imaginar !'escena de la rondalla. 
Pero si deixern que un dibuixant ens 
determini la imaginació, la contalla dei
xa de ser nostra i perd una gran part del 
seu significat personal.» 

Els cantes del psiquiatre 

Aquesta radicalització de Bettelheim pro
vé, em sembla, d'haver considerat la ron
dalla magica amb un excés de psiquia-



18 trisme. ÉS indubtable, certament, que les 
rondalles es poden estudiar des del punt 
de vista de la psicoanalisi. pero no és 
menys inqüestionable que les rondalles 
no van néixer només per fer content el 
psiquiatre. 

Les rondalles van néixer, primer de tot, 
per satisfer la necessital elemental i pri
mitiva del relat. L'home primitiu, posse"it 
d'aquest desig, volia escoltar un narrador. 
1, és ciar, un narrador que li parlés d'a
quelles coses que més li interessaven o 
l'inquietaven. 1 si tenim en compte que en 
la vida de l'home primitiu, el ritual de la 
iniciació era l'esdeveniment fonamental, 
no ens sorprendra gens la conclusió de 
Vladimir Propp,2 que va "demostrar-nos l'o
rigen iniciatic de les rondalles magiques. 

Les rondalles, per tant, són un material 
cfectivamcnt psicoanalitzable: responen a 
les necessitats de l'homc primitiu que tots 
portem a dins. 1 val la pena, dones, que 
els mestrcs ens n'aprofitem. Sempre que 

2. Vladimir PROPP, Las raíces históricas del 
cue11to, Editorial Fundamentos, Madrid 1974. 

el psiquiatre no es prengui més llibertats 
de la raó; pero tots sabem, ai las!, que 
aquesta mena de rac;a tendeix indefectiblc
ment a sortir de mare. 

Rondalla oral i rondalla escrita 

Amb aquest afany de c reure que les ron
dalles són fetes a mida del psiquiatre, Bct
telheim sembla voler oblidar que el ncn 
escolta moltes més rondalles que no pas 
en llegeix. Si Bettelhcim no es deixés cn
dur pcr !'euforia dels scus cspl(mdids des
cobriments, s'adonaria que, en la vida d'un 
nen, la importancia numerica de les ron
dalles llegides és despreciable enfront de 
les rondalles escoltades (aixo, si més no, 
en condicions normals, és ciar, pcrque 
cada dia queden mcnys iaies - i menys 
mestres !- que sapiguen explicar con tes 
de la vora del foc). Per tant, ero scmbla 
molt que tot el que Bcttelheim diu sobre 
l'cstímul imaginatiu que signifiquen les 
rondalles no queda gens fet malbé pcr !'e
xistencia de les ronda llcs presentarles per 
escrit i nmb iHustraeions. 

És més, per al ncn petit (que és, al cap
davall, el gran escollador de rondalles), la 
rondalla escrita ni tan sois existeix: per 
la scnzilla raó que aquesta criatura encara 
no sap de llegir. 

---
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Funció de la rondalla escrita 
iHustrada 

Tothom que hagi treballat amb mainada 
coneix les dificultats de l'aprenentatge deis 
mecanismes de la lectura. 1 convindrem 
que totes les ajudes, en aquest camp, són 
inestimables. Dones bé, aquesta rondalla 
escrita i il-lustrada que ens ocupa és una 
eina idonia per facilitar aquest aprenen
tatgc. 

Primer, perquc el neo ja coneix el fil 
narratiu de la rondalla des de la seva 
gran epoca d'escoltador de contes, i aixo 
fa que no confegeix i signes en el buit, s inó 
que es trobi estirat per la corda del re
lat que ja sap. Així, amb el coneixement 
del fil narratiu, les dificultats es redueixen 
a les purament mecaniques. 

l segon, perque e l nen ja coneix, també, 
de molt abans, el codi de la imatge, és a 
dir el llenguatge visual, i pot, en conse
qüencia, suplir molts buits en la captació 
del fil narra tiu a través precisament de la 
imatge iHustradora del text, que ell ja sap 
llegir i desxifrar. 

La rondalla escrita i iHustrada juga, 
dones, un paper remarcable en l'adquisi
ció deis mecanismes de la lectura. 

Aixo significa que quan el nen tindra 
accés a les rondalles escrites i iHustrades, 
ja s'haura fet un tip d'escoltar les que Ji 
hauran contat la iaia, el pare, o els mes
tres ... Per tant, la rondalla escrita i iHus
trada no ha d'intcrfcrir la [unció de !'oral, 
ja que la primera és posterior a la segona, 
en la vida de l' infant. Tot l' interes que 
Bettelheim dcscobreix en la rondalla con
tinua, dones, sent perfectament valid. Per
que la rondalla és, repetim-ho, essencial
mcnt oral. 

Apologia de la iJ.Iustració 

Segons es desprcn del text de Bettel
heim, la iHus tració de les rondalles és 
una cosa monstruosa i degradant que no 
scrveix per res. ~s aquí on cree que el 
psiquiatrc s'ha escapat del Jaboratori i ha 
trcpitja t una tcrra que no li pertocava. 

Ja hem vist, per comenr;;ar, la utilitat 
de la iHustració en e l camp de la lectura, 
pero ara voldria defensar-la per ella ma
teixa. 

Bettelheim ve a dir que la iHustració 
empobreix la imaginació del nen. I !'borne 

potser té raó si es rcfereix a les iHustra
cions americancs que, desgraciadament, 
estem ta n avcsats a veurc. Pero atenció, 
perque la condemna del gran científlc és 
tan gruixuda que se'n pot arribar a dcduir 
que la historia de la pintura significa un 
desastre irreversible per a la imaginació 
de la humanitat. Quan en realitat tothom 
sap que és exactament al revés: la pintura 
és un estímul impagable per a la imagina
ció (un quadre tan «realista» com Las 
Meninas de Velázquez és capar;; de desvet
llar algunes dotzenes de fabulacions en 
la imaginació de Picasso, per exemple). 

Aleshores, jo diría que Bettelheim hau
ria bagut de matisar d'una manera sem
blant a aixo: una iHustració mediocre em
pobreix la imaginació deis infants, pero, 
en canvi, una bona iHustració no tan sois 
no J'empetiteix, sinó que !'estimula i la 
desenvolupa. 

Bones i males iUustracions 

Malauradament, el mercal del Jlibre in
fantil esta farcit d'iHustracions mediocres 
(com també esta farcit cl'escriptors me
diocres). Sembla com si a lguns fracassats 
-ben espavilats, pero- s'hi haguessin in
filtrat per refugiar-se al país sense llei del 
llibre infantil per tal de donar sortida a 
les seves frustracions. 1 aixo és un pecat 
social gravíssim. La literatura diguem-ne 
infantil s'ha d'afrontar amb el mateix ri
gor i amb la mateixa exigencia que qual
sevol al tre genere. I a les iHustracions, 
dones, els hauríem de demanar el mateix 
que demanarícm a les obres deis graos pin
tors del món. 
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20 Fa de molt mal elaborar una recepta 
amb els requisits estetics exigibles a una 
illul>tració de llibre infantil, de la mateixa 
manera que no es pot donar un formulari 
infallible que ens permeti de distingir 
un quadre bo d'un quadrc dolcnt. Amb tot, 
podem esbossar un parell o tres d'aspec
tcs deis que semblcn més evidcnts: 

• Una bona iHustració evita, sistemati
camcnt, els estereotips. Es a dir, eludcix 
tot alió que sigui una automatització de la 
percepció de la realitat. Una bona iHus
tració crea; no reprodueix. 

Les classiqucs illustracions de Walt Dis
nev, pcr excmple, són modclicament estc
n:otipadcs: els ulls dcls seus ninots són 
iguals per a un gat, per a una rata i per 
a un elefant, tant si criden, com si plo
ren, com si riuen ... Etcetera. 

La classica iHustració d'un conill rose
gant una pastanaga enmig d'un bosc és un 
cstcrcotip escandalós, perquc tothom hau
ria de saber que les pastanagucs (almenys, 
les catalanes) no tcnen gaire costum de 
passcjar-s'hi, pels boscos. 

Etc~tera. 
Deixeu-me posar un exemple compara

tiu. La diferencia entre una illustració es
tereotipada i una de creativa és la que, 
per regla general, es pot observar entre 
les pellícules o els comics amcricans (i 
ara, a més a més, japonesas) i cls que ens 
arriben, amb comp tagotes, d'alguns palsos 
de I'Est. Oui vo l m'entén. 

• Una bona iHustració suggcreix més 
que no pas diu, perquc el suggeriment 
obre el pany de la porta de la imaginació 
i permet al lector d'escapar-se creati
' .1111l'l11. 

22. Tothom se'n riu del batlle que 
no sap com fer -ho J>er desen
ganxar-se l'ombrn 'ase. 

e Una bona illustració ha de ser feta 
amb el maxim d'exigcncia tecnica: el neo 
té cls matcixos drets cstctics que l'adult. 

He donat tres pistes generals que em fa 
l'efectc que han de funcionar. En defini
tiva, pero, hauria de resumir-ho tornant 
a dir que.: una bona iHustració respon a 
tots els criteris de tola creació artística. 
Una qualsevol conccssió en aquest sentit, 
per petita que sigui, és una estafa execra
ble que es fa al neo. 1 l'infant, no em can
saré de dir-ho, té els mateixos drets este
Líes que l'adult. 

1 ara, després d'haver dit tot aixo, ho 
aprofitaré per criticar una moda que em 
fa més por que una pedregada seca: la 
moda de fcr illustrar un llibre pel nebo
det, o pe! fillolct, o pel cosinet de la ve'ina 
de !'autor. 

Que un nen iHustri un cante o un poema 
és una magnífica experiencia per a e ll. So· 
bretot si el treball és guiat, aconsclbt i 
corregit per un bon mestre: en aquest cas, 
el resultat pot ser una veritable creació. 
No cal pas defensar la conveniencia de 
practicar aqucst exercici. D'altra banda, 
darrerament s'han cditat a casa nostra 
creacions plastiques coHectives de cria
tures, mcrcixedores de tots els aplaudi
ments, que dcmostren com aixo pot dur 
la mainada a fer creació artística de ve
riLa t. 

Ara bé: per to t el que he di t fi ns ara, 
em sembla una estafa imperdonable de 
donar al públic ll ibrcs ele cantes iHustrats 
indiscriminadamcnt per les criatures (i per 
raons només sentimentals !): aquestes il
lustracions sí que cmpobreixen la imagi
nació del lector. I és logic: el neo, per cll 
mateix, no disposa encara deis recursos 
tecnics artístics que demanem pcr a tota 
bona iHust ració que hagi d'acompanyar 
un tex l. 

Em sembla una moda perillosíssima
men t demagogica. 

Allegro finale 

Com a fmal d'aquestcs reflexions, més 
allargassades del que hauria calgut, Yull 
remarcar que el nostre país té una tradició 
esplendida en el terreny de la iHustració 
de llibrcs infantils. Pcr als mestres cata
lans, dones, potser encara és menys excu
sable de deixar-nos enganyar en aquesta 
qüestió de l'educació estetica deis llibres 
per a canalla. 



L'OPINIÓ DELS ARTISTES 

Ens ha semblat intercssant de recollir l'opinió d'alguns artistes sobre el tema de 

l'exprcssió plastica a l'cscola. Per aixo hcm enviat el següent qüestionari a alguns 
d'ells: 

1. Que era l'expressió a la teva epoca d'escola? 

2. Que en penses d~ l'expressió plastica a l'escola? 

3. Que t'agradaria dir als mestres d'avui quant a l 'expressió plastica? 

Reprodui'm a continuació les respostes rcbudes. 

J. J. Tharrats 

1. Practicament nuUa. Tam a l'escola pri
mil.ria com al batxillerat. L'art era quelcom 
desconegut, almenys en l'ambient on em 
vaig educar. Hi Ita molla gent que encara 
avui no consideren la practica de l'art com 
una professió, sinó com w1 entreteniment. 
Dedicar algw1es lwres a qualsevol tipus 
d'expressió plastica s'hauria v ist, en les 
escoles on vaig passar, com a temps per
dut. L'únic dibuix que se'ns permetia en 
aquella epoca era el dibuix lineal o orna
mental. Com si tots lwguéssim de conver
tir-nos e11 agrimensors o arquitectes! Si 
alguna vegada se'ns va fer una lleugera 
menció de les grans correnls de l'art clth'" 
sic quedava perduda en algun capítol de 
la llistória de la humanitat en general. 
La preocupació deis nostres educadors era 
d'engiponar-nos teories bandejant-ne tot el 
sentit practic. Havies de memoritzar les 
coses, ja que tal eren dogmes inescruta
bles. El primer de la classe era sempre 
el que tenia més memoria, encara que no 
comprengués ni un borrall del que deia. 
Si una girafa tenia el coll llarg, sabies que 
w1a girafa era una m e11a de cavall que 
tenia el co/l molt llarg, pero mai et feies 
la pregunta per saber quin procés d'adap
tació havia fet que el coll de la girafa fas 
tan estirat o perque els ocells camallargs 
presentaven aquella estranya estructura. 
Els coneixements ens solien ésser impo
sats autoritariament, com a cosa incon-

/estable, ja establerta. Era inútil, dones, 
preguntar-se el perque de la sumptuositat 
d'una catedral gótica o quina lógica ins
pirava els excessos de refinament de l'art 
ban-oc. El saber no serveix per res si no 
lzi ha un raonament, si no entenem el sen
lit de les coses. 
Als tretze anys vaig continuar els meus es
tudis a Besiers. En aquesta ciutat francesa 
les possibilitats d'informació i expressió 
artística encara foren més negatives. Mai 
no he vist una comunitat tan incapa~ del 
cultiu de l'art com la de Besiers 1 Recordo 
que una vegada l'equip de futbol de la 
classe em va demanar que li dibuixés l'en
senya. Ni el professor ni cap deis escolars 
va ésser capa~ de sortir-se'n. Es tractava 
tan sois de dissenyar w1a estrella de cinc 
puntes dintre d'un cercle, amb la inscrip
ció del nom del club! Si en al tres aspectes 
docents molles coses se'111 van fer ciares 
per primera vegada a la vida, aquella gent 
era completamenl negada per l'art, no te
nia ni idea de la seva existencia. En canvi, 
la fonnació literaria era magnífica. Tot 
alló que lzauria desitjat per al cultiu de 
l'art. Si mai no m'havien parlat de Poussin, 
Watteau, l11gres, Delacroix, Renoir o Cézan· 
ne, com a contrapartida ens coneixíem la 
majar part de les obres de Corneille, Raci
ne i Moliere, recitavem llargs paragrafs de 
La Fontaine i poemes sencers de Víctor 
Hugo i La111artine. Aixó sí, la literawra 
del segle XX per aquella gent no existía. 
Tot alió que no era be11 arxivat i un xic 
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polsós no comptava. En literatura se'11s 
deixava anar lliurcment la nostra imagi
nació, sia en t reballs de redacció o en al
tres d'expressió oral, com representacions 
/ea/rals o .xerrades sobre el tema que, per 
tom, cada Ull de nosaltres havia escollit. 

2. L'art és 1/ibertat, pero necessita un cli
ma de confrontació, d'emulació i també 
de difusió. Per aixó cree en la forfa d'ar· 
rencada que pode11 tenir les escoles i al
gwJs grups arlístics. No cree gaire en /'ar
tis ta solitari. El cas Van Gogh era una 
situació de dcsespcració i tota la seva obra 
es va produir en 1 res o quatre anys. L'ar
tista necessita co11stantment el contacte 
amb la societat. L'escola és el lloc ideal 
per a iniciar-se e11 aquesta confrontació. 
Les primeres activitats expressives pren
drm1 més intet1sitat si van acompanyades 
de raotwments i discussio11s. A través de 
l'expressió artística, el noi pot transfor
nwr el sentit de les coses i, a voltes, fer
Ies, no com les veu, sinó com voldria que 
fossin. Aquesc és el primer pas de l'art: 
atrapar quelcom més del que poden dir la 
fredor deis /libres o les disciplines pre
ceptives. Veure la naturalesa amb ulls d'ar
tisca pot transformar profundament cada 
una de les IIOSlres sensacions. Copsar la 
bellesa en allo on /antes persones passen 
de llarg és un privilegi de tot aquel/ que 
lwgi conreat w1a forma d'expressió artís
tica. Passejant un dia per w1 jardí de Tokio 

vaig veure 1111 noi que feia 1111a llarga esto
na estava embadalit contempla11t 1111 tou 
de molsa. En acostar-me, i veure que ell 
continuava en el seu extasi, em va dir amb 
veu ernocionada i en un mal angles que 
vaig poder comprendre: Mira, sembla tal
ment de seda! 

3. Déu me'n guard de voler donar llifons. 
Cree que tots els mestres de11en ésser 
conscients del material lwmil que els Iza 
estat confiar i que lwn d'anar modelant 
dia a dia. Pero l'argila hwmma, com la 
pintura que cada dia empro e11 el meu tre· 
ball, 110 és tiiW materia dúctil. Té wza for· 
fa propia que a voltes s'imposa a qui 
l'afaifolla. l:art sempre lw avallfat pel 
camí de la llibertat. 

Esther Boix 

1. No e11tC11C la pregunta. Fa molt pocs 
anys que, dintre l'ensenyament, el concep
te d' «expressió» és formular tal com s'u.sa 
ara. Per tant, ltaig de dir que a la meva 
epoca e/' eSCOlar [' «eXpreSSÍÓ» 110 existia. 
Suposo que la vostra pregunta vol referir
se a aquella mena de cosa que en deien 
dibuix i que era una reproducció meca
nica, a base de trucs i d'astúcies que no
més servien per copiar unes /iwtÍIJes, igual
ment concebudes i fetes medmicame1zt. 
Aprendre a dibuixar coses vives, aprendre 



a mirar-les i descobrir-les no cree ni que 
sabessin perque podía servir, ni tan sois 
que se'/s flagués acudit. 

2. Quan la paraula <<expressió» aparegué 
als programes d'educació del Ministeri, va 
represe11tar un gros enriquiment per a l'e
ducació del nen. Podía significar, si l'escola 
i el mestre concrets estaven disposats a 
e11fC11dre-ho i dur-ho a terme, que s'oferia 
a /'alunwe la possibilitat d'aportació: ja 
110 se li exigía que útlicament escoltés i 
aprengués les descobertes i investigacions 
deis alu·es, si11ó que se l'invitava a inves
tigar i descobrir per ell mateix i a comu
IIÍcar-llo, i cxprcssar-ho als altres. 
El que cal, dones, és desenvolupar en el 
1te11 w1s mecanismes me1itals que el capa
citÍI1 per seleccionar de la realitat que des
cobreix dia a dia les dades i característi
ques que li són afins i que el conduiran a 
1 ravés d'un camí personal al coneixement 
del món que l'envolta i les múltiples ma
neres de relacionar-s'hi. 
Aquesta és la principal finalitat de /'expres
sió plastica: fer que el nen s'expressi, sí, 
pero també obrir-li camins per tal de fer 
créixer conlílwament aquest seu món pro
pi, aquell que descobreix per si mateix. 
Per tn111, les sessions de plastica s'han de 
plm1tejar complexes i múltiples, tant com 
/10 per111etin els coneixements d'art -que 
110 vol dir d'História de l'Art- que el mes
/re tingui i la disponibilitat de /'escala. 
No poi considerar-se una alternativa valida 
omplir !'área d'expressió plastica ense
nyallf l'alwnne a fer coses. Encara que 
sigui11 coses boniques, encara que es facin 
amb les ma11s, si la seva concepció i realit
::.ació 110 requereix la capacita/ creativa del 
11e11, més o menys espontanea, més o 
menys brillan/, aquests aprenentatges no 
serveixen les finalitats formatives que l'ex
pressió plástica ha d'atenyer. Cree que 
/'escala pot integ rar-los, pero 110 per subs
tituir una inca d'exp,-essió. 
la sabem que els conceptes <<art», <<Creati
vitat» ... són escassament abordats en els 
programes de magisteri i 11omés els mes
tres que s'hi imeressen especia/me11t i són 
capa\OS de /robar vies personals per apro
{mldir-hi adquireixen bagatge suficient per 
aconduir la plastica a la fina/ita/ exigida. 
Pcr ta111, hem de pensar en aquells que no 
tenen la preparació deguda. L/avors, han 
d'aco/lir-se a la seva preparació o intu"ició 
pedagógica i confiar en el ne11. El seu pa
per educador ha de consistir en est imular-

lo a t re!Jallar des de si mateix i ajudar-lo 23 
a adquirir el domini deis materials, cosa 
que ve condicionada principalment per la 
maduració de la me111, a part de la <<!rafa» 
nacural del 11e11. 
Al mes/re, que és un adult, li és facil d'ad
quirir el C011eixe111ent deis materials, al
menys al nive/1 mínim indispensable: s'a
prenen en w1 curse/, en manuals a l'abast, 
fins i tot a les bocigues on es venen sol 
lwver-l1i algtí capa9 d'explicar-ne els rudi
ments ... Cal, és ciar, fer els passos neces
saris per informar-se i provar-ne un ma
teix la practica abans de donar-los als nens. 

3. Que tot individu sa té, en néixer, les 
tacultats que es requereixen per inserir-se 
positivamenc a la col-lectivitat . La societat 
li imposa quines aptituds ha de cultivar, 
de manera que les alu-es queden atrofia
des. Amb el resultat, massa freqüent, que 
es queda sense ni les unes ni les altres, ja 
que no aconsegueix assimilar les establer
tes i de les alt res n'ha quedat paulatina
ment desposseit . 
No podem comiderar complertes les tas
ques de formació de l'individu si no con
templen els dos objectius: 

l'home coma membre d'una col·lectivitat, 
l'home conz a ésser individual. 

Com a membre de la coZ.Zectivital ha d'a
prendre tol alió que és patrimoni d'aques-



24 ta; i ta111bé la manera d'adoptar-ho i d'in
serir-s'lzi. Com a ésser individual ha de 
desenvolupar la propia capacita/ de des
caber/a i d'enriquiment. Enriquiment que 
tard o d'lrora revertiriL a la coflectivitat, 
destirwtaria firral de les aportacions de 
cada w1 deis seus membres. 

Maria Girona 

1. L'expressió plirstica a la meva epoca 
d'escola ni tan sois existía. En el millar 
deis casos era una classe de dibuix co
piant rma liimina. 

2. Que és molt necessaria, puix que t'a
juda a l'eure les coses qt¡e el rodegen molt 
més ciares i a sensibilitzar-te, o sigui a 
tenir w-w visió de conjrmt i individ11a/ 
d'una 1/ICIIICYa més amplia. Si no hi ha l'ex
pressió plcistica a I'escola costa molt més 
de t robar aquesta percepció i malta gen/ 
no lri arriba mai (si no s'lti esta acostumat 
des de /'infantesa). 

3. M'a gradaria dir-los que estimulin el 
més possible els nens fent que s'interessin 
en aquest sentit i que secundin toces les 
seves iniciatives. Que puguin expressar 
tots els .scus se11timents i reaccions davm11 
la uaturalesa, d'uns poemes, música, etc. 
( pinta11t, dibuixant, escrivinf, etc.). 

Albert Rafols i Casamada 

1. Ale!>ltores aquest terme ni existía. Hi 
llavia el «dibuix artísfic» o alguna cosa per 
l'estil. D'cxp ressió 110 en tenia res, ja que 
consistía err la pura copia al més exacta 
possible -i per tant impersonal- d'tms 
models estereotipats. 

2. La cor1sidero molt inrportant, fonamen
tal per a una autentica educació wl com 
hauria de ser. Aprendre a exprcssar-se plas
ticament i valorar l'expressió deis altres 
em scmbla fonamental en una educació 
cncami11ada a la convivb1cia. 

3. Q11c tinguin molt e11 compte els dife
rerJts aspectes que hi ha dins aquesta ma
teria. L'aspecte creatiu, /'aspecte d'educa
ció de la sensibilitat, l'aspecte lúdic, etc. 
Junt amb aixo és molt important ense
llyar-los a respectar l'expressió deis altres. 
Per aixo el mestre ha d'evitar en tot mo-

ment que l'expressió plilstica tingui w1 
carilcter competitiu. 
L'expressió plastica a /'escala no lw de 
propasar-se formar artistes sinó educar fu
turs ciutadans oberts, comprensius, sen
sibles. 



APLI 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 
pu blicitaris, aparadoristes, 
decoradors, dibuixants, 
arquitectas, etc. 

De venda a la vostra És un producte 
CAPOSAI papereria habitual. 
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L'ORGANITZACIÓ DE CLASSE 
1 L'ORGANITZACIO DEL TREBALL, 
QUINA RELACIO TENEN? 

En el curs 77-78 vaig !robar-me al carrec d'u· 
na classe de 3r. curs d'EGB, al centre • Ribot 
i Serra• ' de Sabadell. A causa deis criteris 
d'organització de l'escola i a les meves possi
bilitats personals. sabia que podia estar amb 
el mateix grup durant dos cursos escolars. 
Així vaig tenir la possibilitat d'enfocar el meu 
treball en una perspectiva de temps molt ca
moda que, a la vegada, em permetria observar 
la transformació de la classe en aquest pe
ríode. 
El problema que havia de resoldre en comen
c,:ar era el de saber quines propostes faria 
als nens, quines finalitats tindrien i en qulns 
aspectes, del treball, personals, etc., es cen
trarien. Les solucions que vaig anar trobant 
a aquestes preguntes partien de les següents 
consideracions : 
1. Dins de la classe ens trobem dues reali· 
tats diferents: el nen-individu i el grup. La 
tasca de l'escola i del mestre és que aques
tes dues realitats no s'enfrontin. sinó que. al 
contrari. entrin en una relació en la qual l'una 
i l'altra es complementin. Per tant, calla una 
metodología de treball i una organització de 
classe que ajudés a donar coherencia de grup. 
amb unes finalitats comunes, al conjunt de 
nois i noies amb els quals em trobava. In· 
sisteixo en l'expressió •ajudés a donar cohe
remcia• perqué un grup només es forma a 
partir d'ell mateix, a partir de trobar uns 

1. Escola de suburbl localitzada a Sabadell Sud on 
el 95 % deis nens són castellano-parlants i d'im
migració recen! . Una bona part deis alumnes de 1 a. 
etapa són nascuts lora de Catalunya. 

objectius comuns, d'identificar-se amb uns 
plantejaments que els afecten a tots i de 
realitzar-los, d'avan<,:ar. 
En aquest sentit. el grup juga un paper edu
catiu important perqué integra, motiva i pro
porciona unes pautes de comportament que 
són enteses per tots els seus components. 
2. El treball que es realitza dins de la classe 
també té dos vessants diferents, !'individual 
i el de grup. Calia, com a l 'apartat anterior. 
trobar una fórmula harmonitzadora de les 
dues realitats, facilitant la inserció del treball 
de cada noi/ a en el projecte més ampli del 
grup, donant un recolzament •Social· a l'es
forc,: de cadascú. D'aquesta manera el treball 
que es real itza a classe té un sentlt, els nens 
el comprenen. volen realitzar-lo i en prenen 
consciencia en participar en un projecte co
mú, d'un estor<,: coHectiu que. a la vegada. els 
fa entendre en quina situació es troben res
pecte deis altres. 
3. Tota metodología de treball implica una 
organització de classe. Recordem la coheren
cia que hl ha entre organització de classe i 
t reball en el marc de l'escola tradicional. Per 
tant, l'organització que s'ímpulsés. des del 
que hi havia d'haver a les parets fins a les 
formes de relació que s'establissin entre els 
nois. passant per la distribució del temps, 
havia de formar un conjunt homogeni, vin
culat estretament al treball. a les activitats 
educatives que es desenrotllessin a classe i 
a la consolidació del grup com a tal. 
4. El meu paper, el paper del mestre, no 
podia ser el d'espectador en tot aquest pro
cés. El mestre juga un paper fonamental i 
cree que els seus exits o desencerts ho se-



ran també deis seus alumnes, almenys en 
una bona part . 
Per tant, el mestre s'ha de comprometre, al 
meu entendre, en la mateixa mesura o més 
del que vol que es comprometin els nois. No 
pot ni restar al marge -¿quin sentit tindria 
el que un adult estigués tot el dia entre un 
grup de nois?- ni plegar-se a la realitat deis 
nois, sense sotmetre-la a analisi i a crítica, 
sense separar els aspectes positius deis que 
no ho siguin. Si caiguéssim en aquests pa
ranys, ¿com desenrotllaríem una tasca educa· 
tiva? 
Calia dones que, per arribar als objectius que 
he assenyalat més amunt -facilitar la con· 
solidació del grup-classe, sense nois margi· 
nats, promoure l'aven(f del grup, inserir el tre
ball individual en el marc ampli del grup, l 'or· 
ganització de classe- analitzés el grup que 
tenia davant i escollís uns instruments de 
treball. de relació i d'organització, adequats 
per a ella, encara que corregués el risc d'e· 
quivocar-me. Tenia dos elements favorables, 
les relativas bones condicions de treball i la 
coordinació amb la resta de mestres de 1a. 
etapa i del centre. 
El grup constava de vint-i-dos nens, entre 
nois i noies, dos no sabien llegir ni escriure 
1 es trobaven. sobretot un , rebutjats pel grup. 
En aquest darrer l 'acusaven de gitano, de fer 
mala olor, etc. Sis sortien periodicament de 
la classe per activitats de recuperació de lec
tura i escriptura !a qual cosa els desvinculava 
de la resta del grup. Per últim, els catorze 
restants es distribu'ien com tota mostra de 
nen!; a l'escola. La conducta normal del con· 
junt de nois era !'habitual en aquests am· 
bients: imposició física de l'un sobre l 'altre 
o els altres, parlar a crits, tots a l 'hora, no 
escoltar ni escoltar-se, reaccions de tipus 
agressiu quan alguna cosa no l 'entenien o 
se'ls demanava més del que ells creien que 
podien fer, desconfian(fa respecte deis altres, 
etcetera. 
En aquestes condicions, era prioritaria l 'or
ganització i integració de tots els nois en 
unes mateixes normes, tant pel que fa a la 
seva conducta dins del grup com pel que es 
refereix al treball. Aquest descansava en els 
objectius de 3r. adaptats a la situació con
creta de classe. També era important reinte· 
grar a la vida plena de la classe el grup de 
ncns que sortia a recuperació de continguts ja 
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que així es podría normalitzar l'horari de les 
diferents activitats sense establir diferencies. 

l 'ORGANITZACió DE l 'ESPAI 

El primer element que vaig utilitzar per con
figurar i consolidar el grup va ésser l 'espai 
de la classe. La vaig dividir en dues zones 
diferenciadas, gairebé en dues meitats. A la 
primera hi havien les taules deis nois agru· 
pades de quatre en quatre que formaven 
equip. Dos equips eren de cinc membres. L'al· 
tra part de la classe, tenia també una pissarra 
a la paret. la utilitzava per fer les assemblees 
de la classe o per donar les explicacions que 
convinguessin i que procurava no allargar. o·a· 
questa forma, sense adonar-se'n, en lotes les 
activi tats coHectives els nois entraven en con
tacte físic, es velen en grup i a mi m'era molt 
més facil treballar amb ells d'aquesta manera . 
Aquesta zona servía. també. per treballar en 
les activitats que no requerissin una tranqui· 
litat especial, o bé que exigeixen moviment. 
parlar, retallar. fang, jocs. etc. Així la zona 
de treball personal o de petit grup quedava 
sempre descongestionada i permetia que s'a· 
nés propician! un ambient de treball més re
laxat. En aquest curs, encara que la distribu· 
ció de l'espai segueix essent la mateixa, com 
es pot veure. en la segona meitat de les clas· 
ses ja només hi realitzem l'assemblea set· 
m anal. 



28 Experiéncies escolars 

l'ORGANITZACió DEL GRUP 

Per tal de transmetre el sentiment de perti
nenc;:a al grup i la comprensió del que feiem 
van ser fonamentals les assemblees: la diaria 
i la setmanal. Les dues les celebravem asse
guts en cercle. La primera s'ana concretant 
com a tal a partir de l 'activitat diaria d'expres
sió oral que anomenavem .. noticies" i que 
realitzavem en entrar. A poc a poc. quan les 
noticies no donaven massa de sí. vaig anar 
introduint reflexions i peti ts debats sobre els 
aspectes de la vida de la classe que neces
sitavem tenir més clars. Al mateix temps. uti
litzava aquella sessió diaria per explicar als 
nois el que fariem durant la jornada. 
L'assemblea setmanal, que es reali tzava, i 
seguim fent-ho. els divendres a la tarda, pas
sava revista als problemes que havien sorgit 
durant la setmana. Tenia com a objectiu ser 
l'organ on es manifestessin les dificultats 
del grup, on es canali tzessin les diferents pro
blematiques i on s'anés elaborant la .. Jegisla
ció· que marqués les pautes del comporta
ment del grup a partir d'ell mateix. 
Arribar a l'assoliment d'aquests objectius no 
va ésser una tasca fac il , pero tampoc vaig 
trabar problemes irresolubles. Les dificultats 
eren, sobretot, degudes a la manca d'habits 
deis nois: tenien grans dificultats per res
pectar-se els torns de paraules, manca de con
fianc;:a en ells mateixos i en els acords que 
prenien expressada en frases com •nadie lo 
va a hacer• . •no vale la pena", • los niños Jo 

romperán • , etc. 
Actualment, a 4t. ha desaparegut l'assemblea 
diaria, i es manté en un nivell molt més alt, 
l'assemblea setmanal que es realitza segons 
el següent ordre del día: 

1. lnformació del mestre sobre activitats, 
qüestions, treballs que siguin d'i nteres. És 
curta. 

2. lnformació deis diferents responsables de 
classe sobre les diticultats o qüestions 
que han sorgit en relació a la seva tasca. 
És curta. 

3. Propostes a parlar. Tots les poden fer. 
És el punt central perqué s'hi recullen els 
aspectes més importants que cal resoldre. 
Logicarnent la durada és variable. 

4. Les propostes del Consell Escolar. Reso
lucions que s'han de prendre a nivel l de 
classe en relació a la vida del centre pel 
que fa a tot el que es refereix als alum
nes: normes de centre, activitats generals 
d'escola, etc. 

5. Jo critico-Jo felicito. Correspon a la dis
cussió, valoració i votació a ma alc;:ada, 
sobre la seva admissió o no com a tals, 
de les critiques al comportament i felici
tacions que s'han anat fent els nois du
rant la setmana. La durada és variable. 

6. Elecció deis carrecs per a la setmana 
vinent. 

Fins a mitjans de curs 77-78 la secretaria i 
moderació de l'assemblea no varen passar 
de les meves mans a la deis nois. L'assem
blea és i ha estat completament posi tiva per
qué n'han sorgit les insti tucions complemen
taries que regulen els aspectes més impor
tants de la vida de classe. a part del fet que 
els nois l'han assumida com !'arbitre maxim 
del coHectiu i absolutament vinculant pel que 
fa a les decisions que s'hi prenen, del signe 
que siguin. 
Com es pot veure. l'ordre del dia de les as
semblees és prou ampli com perque hi capi
guen i s'hi puguin valorar tates les proble
matiques que viu una classe. A lhora permet 
evi tar els aspectes més angoixants -per als 
nois i per al mestre- com que les qüestions 
d'ordre i conducta passin a adquirir un pro
tagonisme fa ls, quan de fet aquests punts 
són, en la vida de classe, completament sub
sidiaris del seu grau d'organització. 



ALTRES INSTITUCIONS 

les institucions més solides que han sorgit 
de l'assemblea són: la distribució de /es res
ponsabi/itats -als carrecs-. /es lleis o nor
mes i e/ critico i felicito, elements que cons
titueixen tres valvules reguladores de la vida 
de classe. 
Respecte als carrecs que i ha a la classe he 
procurat sempre seguir quatre criteris. En 
primer lloc, que fossin funcionals. és a dir, si 
els nens no s'entenien amb el material col
lectiu i ningú no l'arreglava, calia un respon· 
sable de material; si les plantes de classe no 
estaven prou regades. calia un responsable; 
si era important moderar l'assemblea. s'esco
llia un delegat. En segon lloc evitava i evito 
els carrecs en equip si no porten una feina o 
responsabilitat excessiva per a un sol nen, 
perqué cree que l'aprenentatge de la respon
sabilitat té un component individual i que el 
marc de la classe ofereix suficients oportuni
tats de corresponsabi lització. En tercer lloc els 
carrecs són positius. per ter tal cosa o tal al
tra. les funcions de supervisió, control, etc., 
penso que les pot fer el mateix mestre perque 
no en va té molts més criteris. Per últim, els 
carrecs es renoven amb una freqüencia va
riable, segons la responsabilitat. pero sem
pre amb un límits de temps que facin como
da la realització d'aquella tasca limitant, en 
tant que sigui possible, l'exercici repetit d'un 
carrec per part del mateix noi. 
Les ·lleis• i el •critico-felicito• van d'alguna 
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manera lligats. Les primeres són els acords 
als quals han arribat les assemblees que una 
vegada aprovats són llei. El •critico i felicito• 
és la valvula per la qual els nens aprenen 
per si mateixos a solucionar els conflictes 
que al llarg de la jornada escolar sorgeixen 
a la classe. El seu funcionament m'ha redurt 
moltíssim el temps que en tot grup s'ha de 
dedicat a arbitrar i resoldre problemes. He 
procurat. i m'ha costat molt. que els nois no 
es limitessin a criticar o a felicitar només 
per aspectes de conducta sinó que també 
tinguessin en compte altres criteris com la 
coHaboració amb els altres. el portar coses, 
fer bé la feina, la responsabilitat, etc. Sembla 
que aquest curs aixo es va entenent, si bé 
els problemes de conducta continuen ocupant 
un lloc prioritari. També ha estat tot una 
batalla aconseguir anar eliminant 1 'ús sen se 
motiu d'aquesta institució; !'auxiliar fonamen
tal d'aquesta maduració ha estat el debatre
ho a l'assemblea. 
Tot el que s'ha dit fins aqui no tindria massa 
sentit, seria en certa mida un muntatge buit 
si no hi hagués una base de treball i unes 
possibilitats. per part del nen, de realitzar-ho 
d'acord amb uns criteris complementarías a 
l'organització de classe. 

A causa de la complexitat de situacions in
dividuals presents a la classe calia trobar 
una forma de treball a la vegada unitaria i 
autonoma, en el temps i les arees d'estudi, 
que possibli tés tant una tasca col·lectiva com 
el que cada noi pogués portar un treball ade-
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quat al seu moment d'aprenentatge. A la ve
gada. aquesta diferenciació del trebal l posava 
l'accent en l 'educació de !'autonomía personal 
i en la socialització de la tasca individual en 
els mares del petit i gran grup. 

úS DE LES PARETS 

Penso que a l 'escola cal donar un sentit de 
trascendencia al treball que fan els nens. Cal 
insistir en el fet que el treball no és la con
fecció d'una fitxa, la invenció d'una historia 
o la real ització d'una feina concreta, ni és una 
cosa que mor quan s'ha " passat la plana de 
la !libreta o s'ha desat el fu ll, i , en canvi, sí 
que és un procés amb alts i baixos. en el qual 
es tan coses que valen rnés la pena i d'altres 
que no tant. un procés del qual els nens po
den ser perfectament conscients i que neces
siten comunicar i posar en relació amb els 
altres. A rnés a rnés he observat que la co
municació -del propi treball proporciona als 
nois una majar comprensió i respecte pel que 
fan els altres. 
Les parets. dones, són un suport material de 
la feina que val la pena comunicar. Així hi 
posavem - i continuern fent-ho- quatre apar
tats de coses: els dibuixos. pintures i murals 
que agraden més als nois, les histories que 
s'inventen, que els fa més illusió llegir, els 
murals deis treballs que es realitzen i les 
normes. avisos, rétols, necessaris a la vida 
de la classe, i els plans de treball. Intento 
ser molt estricte en dos criteris: no posar 
coses per omplir paret i que les coses hi 

siguin el temps necessari per cobri r l'ob
jectiu •d'ensenyar• o •comunicar• i treure
les abans que perdin el sentit de ser-hi. 

El PLA DE TREBALL 

A partir del segon trimestre del tercer curs 
els hi vaig introduir una planificació, petita, 
de la feina que es podía reali tzar en el termini 
d'una setmana, programació referida a la fei
na personal centrada en els aspectes més 
instrumentals. El dil luns al matí. un cap feta 
aquesta previsió en un fu ll-plantil la es penja 
en una paret de la classe. D'aquesta manera 
es fa un compromís públic de la tasca a rea
li tzar a la vegada que per a mi és molt més 
facil veure el que es propasen els nois i que 
més m'interessava observar. El divendres cada 
noi lliura la feina feta juntament amb la pre
visió. Enguany he introdult una autoavaluació 
de la feina feta abans de ll iurar-la. 

LES FITXES INDIVIDUALS. 
EL TEMA D'ESTUDI 

En dos llocs ben localitzats he disposat d'uns 
fitxers de calcul, de llenguatge i de fotogra
fíes escollides i preparades per a la descrip
ció d'imatges. També disposem d'una biblio
teca de classe. 
En els moments de treball personal els nois 
poden t riar entre les diferents opcions de tre
ball amb completa llibertat. En aquesta mo
ments la meva tasca és doble, anar supervi
sant i introduint les explicacions que en cada 
cas convinguin i fac ili tar un clima de treball 
relaxat. A part del temps diari de feina indi
vidual en el qual el nen pot desenrotllar la 
seva previsió de trebal l hi ha el temps dedicat 
als temes coHectius. que exigeixen la partici
pació activa de tots, bé en petit. bé en gran 
grup. 
Podría seguir enurnerant alguns aspectes més 
com els diferents tallers. o la confecció de 
revistes de classes amb els temes realitzats. 
pero d'acord amb l'encap<;alament d'aquest 
escrlt penso que el més important és la ne
cessitat d'articular una nova forma de treba
llar amb tota una organització de classe que 
la potencil. per ajudar a l 'educació global deis 
nois. 

JOAN RUI! 
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EXPRESSIÓ PLÁSTICA Didactica 

1. El llenguatge plastic del nen. 
2. El coHage com instrument d'expressió. 
3. Exercicis de (coHage) per a Se. nivell 

d'EGB. 

• La creació artística és abans que tot un joc. 
Un joc de relacions entre els símbo/s i la 
imatge. Els símbo/s són la formulació plas
tica deis sentiments i pertanyen a /'incons
cient i la imatge és la traducció de les sen
sacions i coneixements del nen. • Arno Stern. 

1. EL LLENGUATGE PLASTIC DEL NEN 

L'inici de I'Expressió Plastica s'hauria de bus
car en les primeres activitats que d'una for
ma natural sorgeixen en el ser huma. Hau
ríem de comenc;;ar en les necessitats de mar
car, palpar. raspar, esquinc;;ar, arrenglerar, que 
constitueixen les primeres accions del nen i 
que per mitja d'una valoració progressiva 
(tecnica) es converteixen en activitats crea
dores. A ixí, els primers grafismes fets a la 
terra o a la paret són l 'inici del dibuix. El joc 
a la sorra és l 'inici del modelat. Posteriorment, 
mitjanc;;ant una experimentació amb les tec
niques. constitueixen un enriquiment personal. 
En els primers anys el nen dibuixa esponta
niament. Tot comenc;;a amb un gest. Dibuixa 
un trae;;: a terra, a la paret o en el paper. Amb 
aquests primers moviments el nen trac;;a gar
gots i espires. Posteriorment, el trae;; es fa 
mesurat, ja no se li escapa. Controla el mo
viment de la ma. Apareix una forma rodona. 
Aquesta forma adquireix un cert sentit. El nen 
s'adona que pot tancar una forma. Li dóna un 
significat, un nom. 
El gargot espiral té un element dinamic que 
reapareix posteriorment en dibuixos més evo
lucionats. El cercle que neix d'entre un con
junt de tra<;:os és la representació veritable
ment formal. En el següent estadi trac;;ara la 
forma angulosa, ja que aquesta requereix una 
intenció. Hi ha en l'art prefiguratiu del nen 
altres elements com punts, taques. que for
men part deis gargots i que la seva repeticíó 
accelera l'evolució grafica i pot ésser el reflex 

d'un progrés en el nen. En aquesta fase pri
mitiva del dibuix el trae;; és encara imprecís i 
dóna lloc per part del nen a diverses inter
pretacions dins d'una mateixa forma: així el 
mateix esquema pot representar indistinta
ment una cosa o una altra. Descobreix en si 
un poder creador inesgotable. Com més di· 
bu ixa més s'enriqueix el seu vocabulari de 
formes de la mateixa manera que com més 
abundant sigui aquest vocabulari , més dibui
xara. 
En aquesta fase de creació exuberant s'aglo
meren les seves representacions de forma 
casual, com flotant en l'espai , seguint tan sois 
un impuls en el moment de dibuixar. 
Més tard tots aquests tra<;:os s'encaminen cap 
un dibuix més estructurat i organitzat i cada 
vegada més expressiu, convertint-se en un 
autentic LLENGUATGE GRAFIC, que el nen 
anira dominant i que li servira indiferentment 
per a expressar un pensament, una emoció, 
una sensació, un sentiment, segons la neces
sitat del moment. 
L'evolució és una successió d'etapes i no sem
pre regular. A vegades hi ha regressions que 
segueixen a una etapa d'avanc;;ament. L'edu
cador ho ha de tenir en compte i no sorpren
dre's quan en una etapa que sembla superada 
es torna a una etapa anterior. És sens dubte 
senyal que hi ha quelcom no resolt. 
Les diverses maneres d'expressar-se proce
deixen de l'evolució del coneixement. imagi
nació, observació i sobretot de les experi fm
cies del nen. Cal pensar que cada etapa no és 
millor ni pitjor que una altra, sinó diferent. 
El dibuix és un deis mitjans més importants 
d'expressió. pero completant- lo hi ha la pin
tura amb el magic món deis colors. el ·COL
LAGEn amb tantes possibilitats plastiques . el 
modelat amb el descobriment de la tercera 
dimensió i moltes altres tecniques que ens 
serviran de mitjans per a assoli r una auten
tica expressió, investigant i realitzant cada 
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34 un les seves experiencias. Aquesta gran va
rietat fa sentir en el nen !'existencia d'una 
infinita! de recursos per descobrir i explotar. 
Veiem així que en la formació artística hi ha 
un vast camp d'experiencies grafiques en les 
quals el nen pot trobar innombrables recursos 
d'expressió. 

2. COL.LAGE, COM INSTRUMENT 
D'EXPRESSIÓ 

CoHage. Representació i expressió plastica 
aconseguida amb l'estudi i l'experimentació 
de forma i color, amb diversos materials, en
colat a una superficie. 

Objectius. Sentit d'organització de l'es· 
pai. 
Desenvolupament sensorial. 
Concepte de superficie. 
Aprendre a relacionar forma· 
color. 
Comprensió del concepte 
•textura •. 
Control visio-motriu. Habilitat 
manual. 
Estudi i investigació de di· 
versos materials. 

Aplicacions. Altres arees (globalització) . 
Ciencies socials (murals). 
Matematiques: simetría, geo· 
metria. 
Ciencies naturals: centres 
d'interes. 

Didactica. Procés del treball segons la 
dificulta! del material. 
Estimuls i motivacions a par· 
tir del JO i el MI (1r. nivell) 
i I'ACCIO (a partir de 2n. ni· 
vell). 

tilitzar el: paper de diari, revista, seda, 
xarol. embalar, cartolina blanca i de color. 
i el cartró ondulat. 
El trebal l de paper fa adquirir al nen el sentit 
de la taca de color. organització de l'espai i 
assoleix també el concepte de •superficie•. 
No sempre és necessari el paper amb tisorcs. 
Pot fer-se amb els dits. No es dibuixa mal , 
sinó que es retalla directament, així acon
seguim un control visio-motriu. 
El collage ofereix al nen la possibili tat de 
modificar el lloc de coHocació de cada ele· 
ment de la composició. La realització podríem 
sintetitzar-la en tres etapes: retallar, campo· 
sar i enganxar. Les tres formen una sola ac
tivitat. 

Els suggcnments poden és· T 
ser orals i grafics o bé tacti ls. 
Visita al Museu Etnologic. 

Observacions. No dibuixar proviament amb 
llapis. 
No deixar els treballs sense 
acabar. 

3. EXERCICIS (DE COL.LAGE) PER Se. NIVELL 
D'EGB 

El paper. És un deis materials més utilitzats 
a l'escola per les classes d'expressió plastica. 
El paper amb les seves diverses qualitats i 
textures ofereix un material amb moltes pos· 
sibilitats de creació. És un materia[ senzil l i 
a l'obast de tothom. En aqucst nivell es pot 



El paper de diari. Per aquest treball s'usa 
com a base un paper de to fose que contrasti 
amb el paper de diari. Es tracia de fer com
prendre en el nen el joc de la taca en un 
fons, el pie i el buit. 
Paper de revista. Els colors del paper de les 
revistes tenen moltes possibi li tats en el col
lage. Des de buscar gammes de colors, al mo
saic o la transformació de personatges o les 
vinyetes. Són tots els treballs molt lmagina
tius. 
Paper xarol. El paper de xarol amb la gran 
gamma de colors plans, ofereix un material 
molt interessant i de moltes aplicacions: tre
balls de simetría, mosaic o bé treball lliure. 

Didactica 

Paper de seda. El paper de seda es pot tre
ballar de diverses maneres: arrugat, plegat, 
fent boles, tires, etc., donant uns resultats 
molt diferents. A Se. nivell és interessant 
treballar les transparencies a base de tires 
de color, sobreposant-les a fin de trobar nous 
tons. 
LA VIDRIERA és un treball més laboriós, 
ja que s'ha de fer l'esbós primerament i s'ha 
de retallar amb molla cura tant el paper de 
seda, de colors, com la cartolina on han d'en
ganxar-se. 
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36 Cartolina. Un deis treballs més interessants 
reali tzats amb cartolina és el que es juga amb 
el ·CONTRAST» de colors: ciar i fose. Diver
sos exemples d'aquests contrastas amb di
versos elementes fent un conjunt molt har
moniós. 
Roba. Difícilment el paper ens ofereix la ri
quesa de material i var iació de dibuixos, co
lors i textures que ens ofereixen els retalls 
deis teixits. El col·lage realitzat amb diversos 
teixits són l 'inici del tapís. A Se. nivell és 
interessant fer el tapís cosi t. 

Didactica 

El coHage és una de les tecniques fonamen
tals a I'Expressió Plastica. L'estudi i investi
gació de diversos materials ens ofereix mol· 
tes possibilitats de creació sempre estimu
lants pel progrés de I'EXPRESSió PLASTICA 
A L'ESCOLA. 
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Vocabulari basic castel lá 
Grup de !lengua escrita de Rosa Sensat 
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Dades basiques de les comarques catalanes 
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Per tenir en compte al comenr;ament del curs! 
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• 1 ' DE LA LITERATURA 
CATALANA AMB TEXTOS 
Jaume Cabré, l oan F. Mira, 
Josep Palomero. 
CoHecció Rosa Sensat, 5. DIDACTIQUES. 
Una obra pensada cspccialmcnt per als a lum nes de B. U.P. i Formació Professional. 
Jnclou una antología deis textos més importants. 

Programació i orientacions pera una 
DIDÁCTICA DE LA MATEMATICA 
AL PARVULARI 
M . Antonia Canals 
CoHecció Rosa Sensat, 2. DIDACTIQUES, 64 pags. 
Aquesl llibre recull programes , orien tacions, sobretot per als aspecles més nous 
de l'ensenyamen t de la Matematica avui, i una petila mostra d'exercicis. 

EDUCACIÓ PSICOMOTRIU D~ 
Jocs ~1 parvulari les IJJb~;;:tes 
Peva Odena ~ 
Col:)ecció Rosa Sensat, 1, DIDACTIQUES 120 pags. ~ 
Conj unt de litxes de jocs motrius d'educació global. pensats pcr a mestres 
de parvulari i pera q ualsevol persona que treballi amb nens de 3 a ó anys. 

LA DECLARACIÓ UNIVERSAL 
DE DRETS DE L'INFANT 
Jordi Cots i Moner 
CoHecció Rosa Sensat, 3, ESTUDIS, 312 pñgs. 
Amb aquesta declaració. proclamada per les Nacions Un ides el 20 de novembre de 
!959. ens lrobem davant del reconeixemen t juridic de les necessitats deis infants. 
AquesttrebaU voldria contribuir que es formuli una política de la infantesa a l 
nostre país. 

LES ClENCIES SOCIALS 
A LA PRIMERA ETAPA D'E.G.B. 
Montserrat Casas, Onofre Janer, 
Josep M. Masjoan 
CoHecció Rosa Sensat, 4, DIDACTIQUES 
Les ciimcies socials tenen una !unció crítica respecte a la realitat socia l en la qual 
els a lumnes estan inserits. Aquesta ob ra vol ser una a juda als mestres pera fer una 
lectura correcta de la realitat i iniciar cls alumnes en una introducció científica 
a les cii:ncies socials. 

EdiCiOflS 62 Proveo( a. 278. teli'fon 216 oo 62. BarceJona.s 
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L'escolaritat del nen deis O als 
36 mesos a Barcelona 

L'escolaritat deis nens i nenes de O a 
36 mesos sempre ha estat una incognita. 
Difícilment s'ha pogut saber quina taxa 
hi ha d'esco larització, de quina manera ho 
estan i a quin tipus d'escola assisteixen i 
tot a causa del fet que per al nostre actual 
ministeri no existeix aquest nivell escolar. 
Totes les dades estadístiques que habitual
ment podem obtenir comencen a l'edat de 
dos anys. 

El nostre objectiu seria donar la raó de 
la situació d'equipament de les llars a Ca
talunya, pero pe! que nosaltres coneixem 
només ho podem fer per Barcelona-ciutat. 
Les dades són d'un estudi del Patronal 
Municipal de Guarderies, que va encarre
gar al Departament de Sociología de Rosa 
Sensat. 

Recollim la panoramica d'aquest tipus 
de centre, del qua! a causa de la seva man
ca d'atenció i de les diferents concep
cions existents, existeix una gran diversital 
de tipus, rcgims i modalitats, etc. 

Malgrat aixo, considerem que aquestes 
dades són una aportació al buit existent 
i voldríem remarcar la necessitat de co
ncixer el ccns de llars d'infants de tota 
Catalunya. 

En el curs actual, a Barcelona existeixen 
539 centres escolars que acullen 17.770 in
fants de O fins a 36 mesos, la qua! cosa re
presenta el 19,9 °'o de la població d'aqucst 
períodc d'edat. 

La repartició d'aquest equipament no és 
igualitari per a les diverses zones o bar
ris de Barcelona, sinó que, com en el cas 
d'EGB, hi ha una gran dificultat a causa 
de la manca de planificació i, en el cas que 
tractem, d'atenció en els barris sociologi
cament més necessitats d'Escoles Bressol. 
El quadre I és suficientment eloqüent i no 
necessita gaires comentaris. Si habitual-

ment reivindiquem la necessitat que els 
alumnes d'EGB puguin escolaritzar-se din
tre del barrí on viuen, aquest argument en
cara és més ciar en els nivells més ele
menta ls. 

La taxa d 'escolari tzació per Districtes 
Municipals ens mostra que el Districte IX 
(9 Barris, St. Andreu, La Sagrera, etc.) té 
la taxa més baixa, amb un 12 % i el Dis
trictc X (Poble Nou, Besos, Maresme, etc.) 
amb un 13 %. Aquests barris són sobrada
ment concguts per la seva densitat de po
blació i la manca d'equipameots coHectius, 
incloent-hi com es pot obscn·ar, els de 
l'escola bressol. 

Mentre les zones amb menys equipa
ment escolar són de composició social 
obrera, els districtcs amb la taxa més alta 
(Districtes IV, 111, VI) tenen una compo
sició de base social més elevada. 

OUADRE l. 
TAXA D'ESCOlARITZACió 

PEA DISTRICTES MUNICIPAlS 

Districte 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Ncns escolarit73b 

314 
946 

2.362 
1.107 

249 
716 

L237 
2.231 
3.034 
1.151 
1.226 
3.197 

Taxa 

15,2 % 
16,4% 
33,0 % 
41,7 0/o 
14,0 % 
25,5 % 
20,5 % 
31,0 % 
12,1% 
13,6 0,0 
22,6 % 
21,7 % 
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Les taxes per districtes s'han obtingut 
per a la mitjana deis 3 anys que tractem, i 
en certa forma desvirtua les diferencies 
existents any per any d'aquest període. Les 
següents dades corresponen al conjunt de 
la ciutat i per any cronologic deis alumnes . 

11\c;o; d'edat 

0-12 
12-24 
25-36 

0-36 

Ncns c~colaritzats 

1.842 
5.140 

10.788 
17.770 

Taxa 
c;colaritZllció 

6,2 °/o 
17,2 ~o 
36,7% 
19,9% 

Agrupant els centres on s'escolaritzen 
els nens d'aquest període, segons els nivells 
que imparteixen, hi ha els següents resul
tats. Només el 26 °o l'aculll'escola bressol 
exclusivament, el 62% a centres on també 
hi ha parvulari i la resta (12 %) on hi ha 
parvulari, EGB i nivells superiors. A !'es
cola brcssol que té per finalitat atendre 
solament els infanls de l'edat que tractem 
només hi va el 25 °o deis escolaritzats. 

Dependencia deis centres. El 75 o¡, deis 
neos estan escolaritzats en centres privats 
(vcure quadre ll) i només el 2% va a cen
tres estatals, que com ja s'ha dit no de
penen del MEC, .sinó d'altres ministcris, 
com Sanitat, Trcball, etc. i el 11 % s'cs
colaritza en escoles depcnents del Patro
nal Municipal. Els comcntaris sobren per
que e1s números canten i valgui la redun-

dancia; del 17.770 neos escolaritzats a 
Barcelona, 14.840 van a escales de depen
dencies privades. 

Un altre aspecte que demostra la varie
tat de concepcions pedagogiques i neces
sitats existents el trobem en escatir el re
gim del centre. 

Els centres que ateneo els infants es re
geixen per diferents horaris i calendari es
colar, uns pel calendari del Ministeri, d'al
tres pel laboral, pero dint re de totes les 
varietats cns trobem amb uns centres co
neguts i anomenats «parking» i molts d'ells 
guarden les criatures el tcmps que es de
sitgi, horcs, dies, nits. En general, aquests 
tipus de centres cobreixen la necessitat de 
guardar el nen o la nena quan, per deter
minades circumstancies, els pares o fami
liars no poden fer-ho o bé no tencn o no 
voleo l'anomcna t «Cangur» o cap veí o 
amic per deixar-los-hi. 

Amb parkings i residencies s'entra en 
una problcmatica molt difercm del que és 
el centre escolar, que no exerccix la funció 
propiament educativa, sinó atenció de les 
necessitats familiars pel que fa a guardar 
puntualment la criatura. 

A Barcelona hi ha el 3 <vo deis centres 
que tcncn aqucs t tipus de rcgim, el 18 % 
tenen alumnes a rcgim fix i a més també 
a regim de parking i hotel. La resta (79 %) 
deis centres corresponen a regim fix o or
dinari. 

OUADRE 11. DEPENDENCIA JURIDICA DELS CENTRES 

Depcnd~ncia N.• e;colcs % Alumnes escolaritZlll> 
q. 

Estatal 8 1,5 403 2,3 
Municipal i Patronal 41 7,7 1.906 10,7 
Laborals 8 1,5 616 3,5 
Cooperativcs 12 2,3 521 2,9 
Religiosa 23 4,3 1.039 5,8 
Privad es 438 82,7 13.280 74,8 

TOTAL 530 100,0 17.770 100,0 
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Amb aquestes dades hem volgut fcr una 
primera aproximació a la situació real a 
Barcelona, que en pocs trets mostra les 
diferencies d'equipament i el fenomen de 
la privatització que és encara més accen
LUat que en altres edats escolars. Més en
davant intentarem fer una analisi en pro
funditat de la situació barcelonina. 

Tndubtablement, l'estadi o nivell d'esco
laritat d'aquestes edats és més propi de 
nuc lis urbans que rurals i sobretot en les 
grans ciutats on l'entorn físic i social és 
absolutament negat per a les seves possi
bles realitzacions. 

Les poques possibilitats d'espai, la man
ca de contactes amb altres nens, el siste
ma de vida accelerat de la famíli a, l'habitat 
i les distancies, fan que els recursos am
bíentals per al bon desenvolupament de 
l'infant siguin aberrants. 

1 Textos legals 

- Reial Decret-Liei 6/ 1979, del 26 de gener, 
que amplia les plantilles de professors d'EGB, 
catedrMics i agregats de batxillerat, profes
sors numeraris i mestres de taller de FP i es 
concedeixen els credits corresponents, a més 
del necessari per a la dedicació exclusiva a 
I'EGB (BOE, 6-1 1-1979) i resolució del Congrés 
de Diputats del 7 de mar~ (BOE, 23-11 1-79). 
- Resolució de la Direcció General de Tre
ball del 3 de febrer del 79 per la qual es 
dicta el laude per a J'ensenyament privat 
(BOE. 6-11-79). . 
- Ordre de 1'11 de gener del 79 que amplia 
l'accés deis titulats de FP de 2n. grau a les 
Escales Universitarias (BOE. 7-11-79). 
- Resolució que desenvolupa els requisits 
per a l'autorització provisional d'ensenyances 
no regulades de formació professional , del 
18 de gener (BOE, 9-11-79) . 

lnformacions 
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- Ordre del 8 de febrer sobre aplicació 
gradual de la desconcentració de funcions 
a les Delegacions provincials del MEC (BOE , 
15-11-79). 
- Reial Decret 265/ 1979, del 26 de gener. 
que transforma les escales de perits mercan
tils en escales de formació professional (BOE, 
17-11-79). 
- Reial Decret 329/ 1979. del 13 de febrer. 
que reconeix l'antiguitat als mestres proce
dents del pla professional del 1931 i als cur
setistes del 1936 (BOE. 24-11-79). 
- Resolució del 2 de febrer que dóna normes 
complementarles sobre la concessió de sub
vencions als centres no-estatals de formació 
professional i batxillerat (BOE, 24-11-79) . 
- Reial Decret 401 / 1979. del 13 de febrer, que 
regula les denominacions i la publicitat deis 
centres no-estatals (BOE. 8-111-79) . 
- Reial Decret 414/ 1979, del 20 de febrer, 
pel qual es crea la Subdirecció General de 
Recursos i Fundaeions (BOE, 9-111-79). 
- Ordre del 29 de desembre del 1978 per 
la qual es fixen nivells de retribució del per
sonal contractat en projectes d'investigacló 
finan~ats amb subvencions espec ifiques (BOE, 
16-11 1-79). 
- Ordre del 7 de marc; que complementa el 
Decret 329/ 1979 sobre antiguitat de mestres 
del pla del 1931 i cursetistes del 1936 (BOE, 
17-111-79). 
- Ordre del 12 de mar~ que regula els cur
sos de perfeccionament i especialització del 
professorat d'EGB (BOE, 17-lli-79). 
- Ordre de 12 de mar<; sobre acoplament de 
catedres, equiparacions i analogies a les Es
coles Universitarias (BOE, 22-111-79). 
- Ordre de 12 de mar<; sobre analogies-equi
paracions entre catedres d'lnstitut i d'Escoles 
Universitarias (BOE, 22-111-79). 
- Reial Decret 543/ 1979, de 20 de febrer, so
bre autonomía provisional econbmica i pres
supostaria de les Universitats (BOE. 23-111-79). 
- Reial Decret 546/ 1979, de 20 de febrer, pel 
que es crea el Centre Nacional d'Educació Ba
sica a distancia (BOE, 23-11 1-79). 
- Ordre de 12 de mar<; que regula Ja· conces
sió de subvencions a centres no-estatals que 
t inguin educació especial el curs 78-79 (BOE, 
24-111-79) . 
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L'ESCOLA D'ESTIU 
DE BARCELONA 

CBellaterra) 

Enguany, les diverses Escoles d'Estiu han 
estat per primera vegada de la Generalitat 
de Catalunya, que les ha assumides totes i 
n'ha donat J'organització als diversos grups 
que els anys anteriors o per primera vegada 
les muntaven. Les recordem aquí quan la ma
jor part d'elles ja s'hauran realitzat: Barce
lona-Bellaterra, Tarragona, Lleida, Blanquerna 

(aquestes quatre abans de vacances), Figue
res, la Garrotxa, Girona, Osona, Manresa, 
el Penedes i Sabadell. Aquestes Escoles 
d'Estiu, per la característica de ser de la Ge
neralitat, tenen en comú els cursos per a 
mestres, un Tema General sobre •Catalunya 
a l'escola• i la inclusió "d'algun curs del re
ciclatge de catala per a mestres. 
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L'Escola d'Estiu de Barcelona, organitzada 
per Rosa Sensat per 14a. vegada, pel Col·le
gi de Llicenciats i per I'Agrupació de Pro
fessors de FP, fou acollida per tercera ve
gada per la Universitat Autbnoma de Bella
terra del 2 al 13 de juliol. En un ambient de 
tranquiiHtat exterior va aplegar, com l'any pas
sat, uns 5.200 alumnes als quals cal afegir 
els professors i gent d'organització, quasi 
6.000 persones en total. 
Es va inaugurar oficialment I'Escola d'Estlu 
amb un acte. al migdia del primer dia, en que 
participaren el Rector de la UAB, Marta Ma· 
ta, Angeleta Ferrer i el Conseller d'Ensenya
ment i Cultura de la Generalitat de Cata
lunya. 

••• 
Sis hores de classe (quatre sessions d'hora 
i mitja) allargades fins passades les set, han 
estat el plat fort de I'Escola d'Estiu. 

lnformacions 43 i comentaris 

Pel que fa als cursos, s'ha segult basicament 
el model d'anys anteriors. En nombre de 300 
queden classificats per materies dins de cada 

etapa. Aquest tipus de cursos. tracten els 
continguts que cal donar de la materia con
creta als nois de l'edat en qüestió. la manera 
de transmetre aquests continguts, o bé les 
dues coses al mateix temps. La importancia 
d'aquests cursos ve donada per la seva apli· 
cació directa a l'escola. 
D'altra banda, hi ha els cursos de caracter 
general o monografics que aprofundeixen en 
un tema determinat, o tracten problemas 
generals de l'escola o d'una materia concre
ta i no pertanyen a cap etapa específica de 
l 'ensenyament, s inó que les comprenen tates . 
L'aplicació d'aquest tipus de cursos a l'esco
la no es fa d'una manera directa com en el 
cas deis cursos de les etapes, i la seva im
portancia ve donada per la necessitat deis 
mestres. com de tot professional, de fer un 
reciclatge peribdic deis seus coneixements 
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per la seva formació personal i professional. 
A més d'aquests dos gran blocs de cursos. 
s'han fet també dos grups de treball, divi
dits en diversos subgrups, per discutir i con
cloure metodes i programes de llengua i con
tinguts catalans a l'escola, dintre l'apartat 
de Tema General titolat ·Catalunya a I'Esco
la• per indicació del Consell de la Conselle
ria de Cultura i Ensenyament de la Genera
litat. La discussió en els grups ha estat molt 
positiva, hi ha participat un 10 °1o deis assis
tents a I'Escola d'Estiu i alumnes i profes
sors n'han tret conclusions per a l'escola. 
Un altre bloc de cursos, aquest d'absoluta no
vetat. ha estat el deis Cursos de Aeciclatge 
oficial que la Generalitat, a través deis ICEs 
de les Universitats de Barcelona, ja ha estat 
fent durant el curs i que ha volgut oferir a 
I'Escola d'Estiu a tots els mestres que com
plien les condicions per participar-hi. En 
aquests cursos han assistit uns 500 alumnes, 
repartits en set cursos de • Oidactica del 
ca tala a catalanoparlants •, quatre cursos de 

·Didactica del catala a castellanoparlants•, i 
dos cursos de •Cultura 11•. 
Les enquestes que valoren els cursos i l'or
ganització general de I'Escola d'Estiu i que 
omplen els alumnes d'una banda i els pro
fessors de l'altra. no han estat encara bui
dades en el moment d'escriure aquestes rat
lles, pero. donada una mirada superficial, po
dem endevinar que, a grans trets. I'Escola 
d'Estiu ha estat útil als mestres i que a les 
classes hi havia constancia en l'asslstencia 
i serietat en el treball. cosa que ja s'ende
vinava en veure poc moviment durant les es
tones de classe. la quantitat de documenta
ció deis cursos que recollien els alumnes per 
a les classes i els comentaris que se sentien 
pels passadissos. 
Si hem de ter notar alguna diferencia respec
te a d'altres anys, és un increment en la 
professionalització de I'Escola d'Estiu que ja 
havíem notat l'any passat: major demanda 
de cursos d'etapes. és a dir, d'aplicació di
recta a l'escola, 1 menys quantitat d'alumnes 
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Llibres per a • 
1' ensenyament del 

Ca tala 
J. Marva: Curs Superior de 
Gramatica Catalana (i clau 
d' exercicis) 

Exercicis de Gramatica 
Catalana (6 volums i clau) 

Curs Practic de Gramatica 
Catalana (Grau elemental) 

Pompeu Fabra: Ortografia 
Catalana 
La conjugació deis verbs en 
ca tala 

A. Galí: L'ensenyament de 
l'ortografia als infants 

Garriga. El catala sense "lo" 
neutre 

R. Latorre Primer curso de 
catalán 

Nou vocabulari de 
barbarismes 

AL TRES LLIBRES PER A 
L'ESCOLA CATALANA 

Soldevila: Resum d'História 
deis Pa'isos catalans 
Rovira i Virgili: Teatre de la 
natura 
Latorre: Catalunya, Resum 
geografic 
Rosselló Verge: Les IUes 
Balears, Resum geografic 

DISTRJBUCIÓ: 
L'ARC DE BERÁ 

Llull. 1 O 14 Barcelona (5) 
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als cursos monografics. sobretot a aquells 
que no tracten temes estrictament escolars 

els que tenen un caire polític. 

• • • 
Acabades les classes, no quedava temps per 
ter cap activitat a Bellaterra mateix llevat 
de la testa final del darrer dia. En canvi. a 
Barcelona, a la nit. es muntaren dues obres 
teatrals relacionadas amb el con te ( •Anta
viana• i • Cantes a la vara del foc•). dues 
sessions de la Filmoteca Nacional relaciona
des amb l'escola i una bella representació 
al Tinell per part de l'Esbart de Rubí. 
Al migdia durant tres hores es feren les 
acostumades activitats culturals, artístiques i 
recreativas. D'entre les moltes actlvitats, en· 
tre les quals cada día es podía escoll ir, els 
mestres tenien una marcada preferencia per 
les de diversió (cantants com Pere Tapies, 
Sisa o Marina Rosell ; representacions tea
trals o de mim; films curts) 1 no concorrien 
massivament a les de política educativa (de 
la Generalitat o deis Ajuntaments) o d'altres 
temes de caire inteflectual o polític. Cal fer 
excepció a l'acte sobre I'Estatut amb presem
cia de Pujol, Guti. Molins i Cigarrán, que fou 
molt concorregut i que ana precedit per l'e· 
dició especial del Oiari compost només amb 
la frase • Volem I'Estatut•. També foren apre
ciats els recitals de música i els de poesía 
un d'ells amb la presencia de Vicent Andrés 
Estellés. 
Com cada any, un diari que apareixia puntual· 
ment a les nou del matí mantenía amb les 
seves quatre pagines la informació necessa
ria i resumía activitats importants tot donant 
un to testiu i distes a la vida de I'Escola 
d'Estiu . 
Des del punt de vista economic ens cal fer 
constar que tou la Generalitat la qui es féu 
carrec de la major part del finant;:ament de 
I'Escola d'Estiu de Barcelona, mitjanc;:ant un 
credit de la Caixa d'Estalvis de Catalunya 
que ella mateixa va avalar 1 ha de retornar. 
Com a punt final podríem posar la paraula 
que detineix millor aquesta catorzena edició 
de I'Escola d'Estiu i que n'explica el carilc· 
ter extern: professionalització. Els mestres 
hi assistiren per treballar i per damunt de tot 
primaven els interessos de renovació de la 
seva professió sense oblidar-se d'altres su
peditats, pero. al seu reciclatge per esdeve· 
nir millors mestres. 
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NO VOLS «CALDO,>, 
DUES TASSES 

Fa tres o quatre mesos parlavem aquí 
111at eix que 1.!1 M EC /wvia presenta/ a les 
Corts Espanyoles 9 projectes de Llei so
bre Educació. 

Ara teni111 11011 ministre, el senyor Otero 
No1·as. Aque!>t .SCI/\'01 !la retirar , per re1 i
sar-les, tota aque.\la pila de lfeis, pero 
aba11s ha a~a{tll el .\li11isteri d'Educaciú 1 

Ciencia i 1'/w pauit en dos co111 si {os tiiW 

SÍJI(/ria. Ara tenim do~ 111inisteris. 
Com que no tinc 1110/ta informació i tiiK 

por, com sempre, de fer « Wl ridícul», 110 
e111 ro e11 .\i e/:, talls de sí11dria serw1 bon~ 
o dolellls per a /'edu cació; lwmíllllent, 
pero, pe u m que d'l · DUC AC! ó 110111és n'l1i 
ha 111w, que cwuen{'a e11 11éixer i que aca
lw e11 el nwnwnt e11 que el Senyor et crida 
( i que com mé~ 11 i~ui a cridar-te, millor ). 
1 que tmlt.\ 11/ÍIIÍ.\Ieris. falltcs 1/cis, tant.s 
cli{ere11t' couo.\ tl'e11 \u1yants, categorie\, 
esca/a{o11., 1 ,¡IICIIU/1\ 110 ajuden, a mi c111 
.\C/11/J/a, a adarir /'a.Hlllllple pedagügic. 
Sempre he pell.\llt que la cultura, la petla
gogia i l'etlucaciú l'llll C0111C119ar des t!L· 
baix. 

Ara te11Í111 nwssa CO\eS en/aire. 
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A Sabadell, a finals del segle passat, uns 
quants burgesos vm1 crear !'Escota Indus
trial per ense11yar els aprenenlets afer bé 
la {eina. Durwll nzolts w1ys va ser una 
escota 111odel; fa c inc o sis anys, e'ls bur
gcsos van dir prou i va11 malvendre /'Esca
la f11dustrial a !'Esta!. Ara ningú, a Saba
de/1, no sap de qui dimonis és l 'Escola 
lnduslrial. Les universitats laborals no 
cxisreixeu. Els sindicals verticals, també 
sem!J la que no exis1eixe11. La tormació pro
{essional exisieix, per o no se sap qui n'és 
responsable . Possiblemellf , l'Escola Indus
lrial de Sabadell perlanyera a 1m Minis
leri que encara s'ha de crear. 

l~ Escolc1 l11dust rial de Sabade/l té uns 
cdificis bonics, 111olrs pro{essors i molts 
alumnes fills de t reballadors. 

Ningcí 110 és responsable de l'Escola In
dustrial de Sahac/e/1. Rcprese111a que aques
ta Escala 11.0 té pare ni mare ni gos que 
li bordi ( lraducció lliure del castella ). E.s 
or{c peri> r1i11gú se la pot afiliar. 

Si ara, en /loe d'un ministeri n'lzi ha dos, 
sc1111Jla que el garlmix será més forl. 

Jo em penso que cls professors, els nois 
i el delega/ d'ense/1\·ament de I'Ajunlament 
saiJrien con1 r esoldre-/10. Po/ser no fariell 
llOFes l/eis. pero trcba/larien. 

No palim, pero, /'Esta/u! de Sau ens ho 
resaldrá. Temps, paciencia. Molla pacien
cia, molla, malta, malta ... 

Els nens, pero, pesi a qui pcsi cada dia 
creixcu. 

- \ 
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·Perspectiva Escolar• comen9a un nou espai mensual dedicat a /'etapa deis zero als 
sis anys, espai en el qua/ els educadors. mestres. que treballen amb nens d'aquestes 

edats puguin trobar elements de reflexió i aportacions concretes útils per a la seva labor 

diaria, ;a siguin experiimcies i treballs fets a classe, o temes de fons, o reculls biblio

grilfics de les novetats en /libres i revistes. 
Amb aquesta nova secció esperem omplir el buit d'uncs pagines que hi trobem a 

faltar. des de fa temps, els lectors in teressats per la problemática del nen petit. 

1 DeOaJ anys 

LES ACTIVITATS A L'ESCOLA BRESSOL 

Com es pot comen~ar a coneixer el medí 

Des que l'infant entra en la petita coHecti
vitat, intentem que d'una forma progressiva, 
vagi adquirint un coneixement el més ampll 
i r1c possible de la realitat que l'envolta. Per 
aqucst motiu l 'infant no passa tetes les hores 
d'estada a l'escola bressol tancat en un ra
conet. sinó que al contrari, se li facilita que 
explori l'espai que l'envolta. 

El coneixement de l'entorn esta en relació 
a les possibil i tats evolutivas i als gustos, o 
tendcncies de cada infant: hi ha nens més 
actius, amb un nivell motriu avan¡;at i que 
poden despla¡;ar-sc autonomament molt aviat, 
aquesta situació comporta un desvetllament 
de l'interes envers els espais nous; d'altres 
nens. en canvi. s'interessen més a fons per 
tot allo que tenen a prop, dins una area de 
despla¡;ament molt redu'ida, els atrau tot al lo 
que cau dins 01 seu espai proxim, l'espai que 
dominen sense haver de despla¡;ar-se. Amb 
processos diferents, dones. els nens fan un 
descobriment progressiu del seu entorn. 

A més de les característiques diferencials 
propies de cada nen com a individu h1 ha 
altres dos factors que determinen la forma 
d'entrada en contacte de l 'infant amb el medi: 
l'edat, cronologica 1 madurativa, i el medi am
b1ent concret. en aquest cas l'escola bressol. 
Edat i escoJa bressol determinen, en bona 
part. els interessos immediats de l 'infant, di
feren ts deis que pot crear en el mateix in
fant el medi familiar per exemple. 

En línies generals podríem dir que durant 
els primers mesos de vida, coneixera les per
sones i els objectes més proxlms. que veu 
moltes vegades durant el dia; també els es
país: el lloc on dorm. on menja, per exemple, 
i les persones 1 objectes relacionats amb 
aquestes activitats. el to de veu de l'adult, 
els altres nens que es fan sentir al seu vol
tant, el plat, la cul lera, el llit, etc. Cal que 
els adults parlin al nen de tot aixo que senso
rialment comenca a coneixer. El reconeixe
ment d'una paraula i l 'associació d'aquesta 
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amb la persona, objecte o situació que repre
senta, posara en el nen les bases d'obertura 
cap al món extern. 

A poc a poc anira adquirint una consciencia 
més clara no sois de la sala o dependencies 
que habita i tot el que hi ha dins, sinó que 
comenyara a reconeixer alt res espais, objec
tes i persones una mica més allunyats pero 
que també es van fent familiars: el carrer, el 
mitja de transport que el porta a l'escola bres
sol, la porta d'entrada . el t imbre. les escales, 
passadissos i al t res dependencies, les per
sones i alguns deis objectes que es traben 
al pas i es veuen diariament. En el moment en 
que l'infant es desplací per ell mateix, aquests 
espais adquiriran una nova dimensió, amb res
so marcadament emocional : poder ser reco
neguts pels propis mitjans i al ritme de ca
dascú. 

ÉS el moment en que l'escola bressol, la 
seva organització pero sobretot els educadors, 
han de facil itar el ·descobriment• d'aquest 
món que esdevé una mica més ample. Facili· 
tant que els infants es moguin lliurement fins 
al la on no poden trabar peri ll, recorrent en 
diferents moments tates les dependemcies de 
l'escola bressol. des de !'entrada fins al jard í, 

pati o terrassa, ajudant a observar tot allo 
que hi ha en aquests espais, nens, educadors, 
mobles. joguines, dibuixos, etc. anomenant
los-hi, tocant-los, mirant-los i fent tot allo 
que permeti als nens un coneixement més 
ampli de tot allo que veuen amb f reqüencia. 

Avancem una mica més en l'edat deis ln
fants i ens situem aproximadament entre l'any 
i mig i els dos anys. És el moment en que el 
nen esta més segur en l'aspecte motriu i 
personalment més interessat per tot al lo que 
veu al seu voltant. Si ja ha fet un coneixe
ment de !'interior de l'escola bressol, ara, a 
més d'aprofundir en aquest coneixement, pot 
iniciar un coneixement del carrer i "barri .. on 
es traba ubicada l'escola bressol. Ja en !'e
tapa anterior podia observar algunes coses 
exteriors que generalment pel so o per la 
vista li arribaven: el soroll deis cotxes o 
els lladrucs d'un gos veí, o la sirena deis 
bombers, o els ve'ins que s'aturen davant la 
finestra que dóna al carrer i els diuen alguna 
cosa. Ara, arr iba el moment de sortir a fora 
¡ coneixer llocs que poden interessar-li: la 
botiga de la cantonada, la finest ra on hi ha 
un ocell. el botiguer que surt a veure'ls, la 
placeta de més enlla on hi ha quantitat de 



MATERIALS PEA A L'ESCOLA CATALANA 

~· 

Collecció PARLEM! 

Llibres que no contenen cap text . Han estat pensats pe r fer parlar el nen , 
perque en llegeixi les imatges abans d'introduir- lo a la lectura . Tres se
ries progressivcs d ' acord ambla capacitat del ne n: imatges , accions i hi~ 
tories 

Collecció PRIMERES IMATGES PRIMERES PARAULES 

Llibreta i materials que es proposen de posar a les nans dels nens i els 
mestrea uns instruments de t reball úti l s per a l a preparaci6 i la inicia 
ció del pr océs de la lectura i de l 'escri ptura partint de l s primers cen~ 
tres d ' i n teres del nen. 

Programa LLETRA PER LLETRA 

Material programa t pera la lectura i l ' escriptura . Consta de laffli nes mu
rals pera l'observac i 6 i la conve rsa , fitxes peral t r eball individual i 
el "Llibre del mestre", que n ' explica la teoria i la utilit2aci6. 

Collecció A POC A POC 

Oferim al nen que apren a lle~ ir la possibilitat d'encarar-se amb uns lli
bres "de veri ta t " , amb uns pers onatges i unes si tuacions que perr.ne ten nous 
exercicis de comprensi6 a partir d ' uns textos on es treballen cada una de 
les dificultats de lectura d'una manera progr essiva. 

CoHecció CULLERA DE SOPA 

Exerc icis aensorials -mesures i formes-, d ' orien taci6 en l ' espai i en el 
temps , i de quantitat , conceptes , tots plegats, que han d'assegurar a l nen 
les aptituds bas iques i ndispensables per als seus posteriors aprenentatges 
escolars . 

Collecció LES COSES DE CADA OlA 

~anuals de lectura on J ' infan t reviura la major part de les coses quepas
sen normalmen t a casa seva. Exercicis de vocabulari , comprensi6 de lectura, 
memoria i retenci6 i conversa . 

CoHecció LA RUTA DEL SOL 

l-libr e de lectura que- contó do t ze anecdotes , una cada mes , a t ravés de les 
quals el Sol va perfilant les característiques de les quatre estac i ons . 
F.:ls textos s6n compl emen tats per cal endaris , r e franys , can~ons , poesics i 
qüestionaris proposats per a cada mes i pera cada estaci6. 

BORROMBA, 
Vocabulari Básic IHustrat 

81 Vocabul ari Oasic 6s el l loc d ' arrencada més serur i efica~ en l'ense
nyamen t de l 'idioma propi . La part Grafica permet al nen de buscar a tr~ 
v4s del dibuix el si¡mlf ica i precís de cada mot. En una 5er,ona. part -" P-ª. 
raules g ramaticals"- apareixen class i ficats amb uns cri t eris concep t uals 
e l s mots que no tenen coniingut semantic . La te r cera part inclou un Voc~ 
bulari Mínim de lectura, que pertany al Vocabulari Disponible dcls nens 
de 4/5 anys . ~6n considerades amb un c riteri d '~cual tat l es paraules di 
ferencials del llenguat gc standard del catala occiden tal , valencia i ba
learic . 

CoHccció DE BAT A BAT 

Recull d ' articlcs publicuts a l a revista pera nois i noies "Cavall Fort", 
se l ecciona ts , ordenats i actualitzats , oferts en volums de continguts ho
moe-enis desti nats a l ' ent.l'eteniment , a la con sulta i a l ' c n tudi, i en els 
quals es con ju¡~en l ' arnenitat , l ' interes i el ri~or que el s nois i noies 
dels darrers cursos d'F~B exi~eixen . 

LA GALERA, S. A., 
Guinardó Rda. del 

EDITORIAL· BARCELONA (25) 
38 t. 255 79 91 236 02 03 



PUBLICACIONS "Rosa Sensat" 
NOVETAT CURS 1979-80 

llibre de Ir .: 

COL·LECCIÓ 

~ clan ,.......,. 

Conjunt de cinc !libres de lectura 
que recobreix els cinc nivells 
de la primera etapa. 

Tris, tras 
llibre de lectura i quadern 
llibre per al mestre i material de classe 
autors: Marta Mata, Josep M. Cormand, Montserral Correig 
dibuixos: Fina Rifa 

lllbre de 2n.: 

llibre de 3r.: 

lllbre de 4t.: 

lllbre de Se.: 

autor: Montserrat Correig 
en curs d'elaboració 

autor: Miquel Desclot 
en curs d'elaboració 

Rondalla va, mentida ve 
autor: Miquel Desclot 
dibuixos: Montse Ginesta 

Alxó era 1 no era 
autor: Miquel Desclot 
dibuixos: Fina Rifa 

Tris, tras té una versió-adaptació en !lengua castellana amb 
l'objectiu principal de ser utilizada en les classes on hi ha grup 
de nens de llengua castellana, que fa l'aprenentatge de la 
lectura en aquesta !lengua, al costat del grup de nens de 
llengua catalana. 

Fora de coHecció 
L'Educacló Musical a la Llar d' lnfants 
autors: Pepa Odena i Pilar Figueras 

editorial S.a. Major de Gracia 1 
Barcelona (12) E 

onda 

Oistribueix : 
EXCLUSIVES ESCOLARS 
Córcega, 538 
Tel. 256 98 03-4-5-6 
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DeOaJanys 

coses diferents. i tants d'altres centres d'in· 
teres. No cal dir que aquestes petites sorti· 
des. de curta durada. són tetes en petits grups 
de nens i amb el nombre suficient d'adults 
per acompanyar-los i que cal ajudar els infants 
a observar tot allo que veuen. 

Ouan els nens arriben al seu tercer any de 
vida. estan desitjosos de coneixer moltes més 
coses; la fantasía. la possibilitat de slmbo
litzar, de fer conjuntament amb els altres ncns 
unes quantes activitats i jocs. condueix a am
pliar el tipus de contacte amb el món que 
l'escola bressol ha de potenciar. A més del 
domini de l'espai intern de l'escola i d'un 
coneixement més ampli del carrer on és si· 
tuada, ara iniciem sortides una mica més allu· 
nyades: anar a comprar al mercat, o visitar el 
zoo, anar a la muntanya o la platja, i molts 
d'altres. Cada un d'aquests llocs té una gran 
quantitat de novetats per als nens, !'observa
ció i coneixement de les quals ha d'estar pre
parar abans; els nens han de sentir parlar 
del que faran i veuran uns dies abans de la 
sortida. d'on aniran i com hi aniran i no sois 
sen ti r-ne parlar, sinó organitzar jocs en re la· 
ció a la sortida: fan !'autocar amb les cadires. 
imiten els moviments deis animals que des· 
prés veurem. etc. Aquest estar informat, el 
saber qué van a fer. els dóna seguretat 1 els 
motiva de cara la sortida. 

Aquest coneixement del medi que hem di· 
buixat, requereix una organització i una pre
paració pedagbgica. J:s fruit d'un llarg 1 intens 
treball d'equip entre tots els educadors que 
treballem a l'escola bressol. Podríem dir que 
molts cops es tracta d'una espontanei'tat pro
gramada en el sentit que aprofitem aquells 
coneixements que el nen sembla anar fent 
d'una manera espontania. els recollim i refle· 
xionem per a traduir-los en una activitat orga· 
nltzada, útil a tots els nens del grup. 

Cal tarnbé un contacte freqüent arnb els pa
res. els quals han d'estar lnformats d'aquests 
passos que els nens van fent de cara al co· 
neixement del medi i que. en el cas concret 
de les sortides tora de l'escola bressol, han 
de cone!ixer exactament tant la preparació que 
fem com el lloc on anirem. !Os important que 
collaborin a ti de motivar i interessar el nen 
de cara la sortida . tant preparant amb IHusió 
la motxilla com donant conflanc;:a als edu
cadors. 

Irene Balaguer i Pepa Odena 

Novetats bibliografiques 

Rita Gay, Guida didattica per Gli Asili Nido, 
Fabbri editori. Milano 1979. 

Coneixements sobre creixement i evolució 
del nen Processos d'aprenentatge i socialit· 
zació, afectivitat i sexualitat. L'aplicació d'a. 
quests coneixements a la practica diaria de 
I'Escola Bressol. 

Aquests i altres temes com l'adaptació. 
l'organització de la vida diaria. l'estructuració 
deis grups i la programació, són tractats amb 
detall en aquesta •guia didactica per a l'es
cola bressol• publicada en Italia amb una ame· 
na presentació que facili ta la seva lectura. 

Podeu consultar-la a la Biblioteca de Rosa 
Sensat. 

Buidat de revistes 
juny 79 

L'Escola Bressol 

Eulalia Goma, Finalidad y sentido de la guar· 
dería, a • Reforma de la Escuela •, n.• 5, marc;: 
1979. pags. 19·21. 

J. M. Pascual Esteve, La problemática de las 
guarderías. a .cuadernos de Pedagogía•. 
n.• so. 1979. pags. 45-47. 

Psicología 

Clara Mir, La psicología del niño pequeño, a 
•Reforma de la Escuela•, n.• 2, diciembre 
1978, pags. 20-25. 

Miguel Siguán Soler, De la comunicación ges· 
tual al lenguaje verbal, a •Infancia y Apren· 
dizaje•, n.• 3. pags. 19-42. 

W. A. Marshall, El niño como espejo de su 
desarrollo cerebral. a • Infancia y Aprendí· 
zaje•. n.• 5, pags. 2·14. 

Educació 

L'educació als ZERO-SIS anys (número mono· 
grafic). a • Perspectiva Escolar •, n.• 34, abri 1 
1979. pags. 1-37. 

Educar el cuerpo (número monografico). a 
·Cuadernos de Pedagogia•, n.• 52, abril 
1979. pags. 26-72. 

M. Teresa Giménez, Música a Preescolar, Guix 
n.• 17. mar(( 1979. pags. 39·42. 
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APORTACIÓ CONCRETA. 

TEMA: UNA SORTIDA DEL PARVULARI. 

Poble: Orrius (Matará). 
Lloc: Sant Bartomeu. 
Mitja de t ransport : autocar (d'Orrius a Sant 
Bartomeu hi ha '12 hora caminant; !'autocar 
hi pot anar fins alla mateix.) 
Característiques: Hi ha una ermita amb un 
• merendero• i una bona esplanada que no 
presenta cap perill. La vegetació és fon;:a 
rica. Arbres de molts tipus, base i camps . 
S 'hi traben insectes: papallones, burinots 
(deis més corrents) , formigues. S'ha de te
nir en compte que en diades com el Dijous 
Gras hi ha tanta gent que és molt difíc il 
controlar els nens. 

Qué es pot fer en aquesta sortida? 

Per les característiques de la vegetació de 
l 'indret, la gran varietat d'arbres ens permet 
de recollir tul les i escorces, o bé mostres de 
plantes, arbusts o flors per fer un herbari 
quan siguem a la classe. Si els nens ens en
senyen algun insecte, o els en volem parlar 
posteriorment, els podríem observar en el seu 
propi medí (amb l'ajut d'una lupa els veuran 
mil lar, si van per terra); i si hem previst en
dur-nos pots podem agafar formigues o altres 
insectes per portar-los a la classe. Com que 
durant tot el dia els nens segur que trabaran 
moltes coses per observar, és bo que anem 
previnguts amb bosses de plastic. etiquetes 
per posar el nom, el lloc, el dia, també cabas 
o cis tell, diaris, pots i d'altres coses on col
locar els objectes que hem trobat. També 
s 'han de prendre ti so res per tallar les bran
ques més gruixudes. També ens podem fixar 
en les pedres, fer series per mides, observar 
les formes, si són bri llants o no ... 

De tots els materials recoll i ts, alguns ani
ran a parar a casa deis nens (car tots estan 
contents de portar •records• de la sortida) , 
per aquells que quedin per l'escola n'hem de 
te ni r cura i saber-los aplicar en la vida de 
la classe: assecatge preví de les tulles (veu
re la realització de la premsa), o bé un mural, 
o material pera diverses aplicacions. 

És important que la feina de recopi lació que 
s'ha fet durant aquesta jornada a Orrius no 
quedi oblidada en un racó de la classe, sinó 
que l'hem d'incorporar a les activitats diaries 
de la classe. 

Observem-ho d'una manera concreta: amb 
les pedres recollides podem fer activitats d'e· 
ducació sensorial, car les podem tocar i CO· 
neixer la seva rugositat (rasposa, fina), la 
mida (peti ta, gran), el pes (molt, poc), apa
rellar-les per colors. per formes, etc. Pero cal 
donar un tracte especial a les pedres per 
convertir-les en material sensorial ; les pode m 
coHocar en una capseta transparent i guardar
les en una capsa més gran, d'aquesta manera 
els nens estimen i respecten el •seu• ma
terial. Amb les plantes aromatiques, per exem
ple, també poder fer un treball sensorial: el 
roman í, la far igola, l'espígol , tan fac il s de tro· 
bar per les nostres contrades; les podem po
sar en capsetes o potets t ransparents o bé. 
després del secatge, guardar-les en bosses de 
• Celofan• transparent i fer aparellaments d'o· 
lors (podem fer reconeixer l'olor amb els ulls 
tancats i endevinar el nom de la planta), etc. 
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Podem treballar la lectura amb les mateixes 

plantes; en aquest cas necessitem fer-nos 

uns cartronets amb el nom de cada planta i 

fer que els nens assocrin la planta amb el 

seu nom. Les tulles es poden ordenar pel co

lor, mida, aparellant les 'diferents formes (den
tadas, punxegudes. llises, etc.). 

Aquestes són. tan sois. algunes coses que 

es poden fer, vosaltres i la vostra canalla se

gur que en sabreu trabar moltes més. 
Bona feina! 

Construcció de la premsa 
per a l'herbari 

Material 

2 fustes de contraplacat (a f i que la humi
tat no e ~ s faci perdre la forma) quadrades, 

d'una mida de 30 x 30 cm. o 40 x 40. 
cargols amb femelles d'orella. 

Utilització 

CoHocar en mig de les fustes les plantes 
que volem premsar; ho farem sobre un paper 

de diari o bé paper secant (tipus paper d'es
trassa) i després col·locar-h i un bon tou de 
paper de diari. No us oblideu de posar-hi una 
etiqueta amb la data. el lloc que l'heu trabada 
i el nom. 

Una vegada premsades, les podem coHocar 
dins de bosses de •celofan • per poder-les uti
l itzar sempre, sense perill de fer-Ies malbé . 
Aquestes bossetes ens permetran observar 
les tulles del dret i del revers. 

ES COLA 
EN CATALA 
PRIMERS LLIBRES PER A 
L'E.G.B. EN CATALA 
APROVATS PEL MINISTERI 
D'EDUCACIÓ 

SERIES GRADUADES E.G.B 

Lectura 

Lletres 15-7 anys). Ymbert 
Comencem a llegir. Garriga 
1. Beceroles 15-7 anys) 
2. Estels (7 -8 anys) 
Ouatre sota un pi 18-10 anys). Mathieu 
les finestres del món 19-11 anys) J Dalmau 
Histories del meu país (9-11 anysl. Bagué 
Plats i olles ( 10-12 anys) ..1 Masip 
História de Catalunya. Tria d'episodis 
110-14 anys). Ro vira Virgili 
Guiatge 110-14 anys) . Martorell 
Selecta de lectures {10-1 4 anysl. Martorell 
1. Les plantes. els animals, els elements 

l4rt i 5e) 
2. La mar, la plana, la muntanya 15e i 6é) 
3. Els pobles, les ciutats, els homes 17é i Sé) 

Uenguatge 

Bon metí. Primer ll ibre de llenguatge {6-8 anys). 
Sorribas/Ruiz Calonja 
{lengua catalana. Camps/ Romagosa/ Ginesta : 
1 er Rebombori (6 anysl 
2. on Xerric 17 anysl3. era 8. é (en preparaciól 
Aprenentatge i domini deis mecanismes basics 
de la lectura i de l'escriptura. Profusament 
il·lustrat. A tot color. Exercicis. 
Lectures. Analisi deis fonemes i grafies. 
Diccionari de sinónims i antónims. Pey 
Breu diccionari ideológic catalil . Romeu 
Catalil basic. llobera 
Prácticas de cataliln bilsico. Llobera 
clave de ejercicios 
Els pronoms febles. Gelabert 

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

55 



56 Perals nois 
i noies 

OUINS SóN ELS LLIBRES 
QUE AGRADEN ALS NOIS 
1 NOIES 

Em sembla interessant d'ex
posar les dades obtingudes 
d'una enquesta sobre els !li
bres llegits. passada el curs 
77-78 als alumnes d'una esca
la en la qual es dediquen, 
com a mitjana, dues hores 
setmanals a la lectura indi
vidual 1 silenciosa. 

Bé que els resultats no es 
poden generali tzar perqué la 
mostra no és significativa, 
amb tot ens sembla que ofe
reixen suticients elements de 
reflexió sobre les preferen
cias deis nois per esdevenir 
un instrument útil en mans 
deis mestres. 

L'enquesta es va passar a 
50 ncns de cada grau des de 
2n. fins a Be. i presentava 
una ll lsta de 30 ll ibres per 
nivell, seleccionats d'entre els 
300 corresponents a cada edat 
al volum Ouins /libres han de 
llegir els nens?' 

Les preguntes de l'enques
ta eren les següents: 

1. Subratlla els llibres que 
has llegit d'aquesta llista. 
1.1. Anomena els títols 

que t'han agradat. 
1.2. Anomena els que no 

t'han agradat. 
2. Cita altres llibres llegits. 

Al punt 1 la mitjana de !li
bres subratllats va ser de 
5 per nen. El nombre de !li
bres que agradaven (1.1) va 

1. Seminarf de bibliografía in
fantil de ·Rosa Sensat•, Ouins 
/libres han de 1/egir els nens? 
Pubflcacions de ·Rosa Sensat•, 
Barcelona 1977. 

ser molt superior al deis que 
no agradaven (1.2). Els llibres 
francament rebutjats per la 
majoria van ser 10 entre tots 
els nivells i alguns d'ells re
sulten sorprenents. 

Al punt 2 el nombre de tí
tols ci tats segueix una corba 
que va de 65 !libres (a 7 anys) 
fins a 184 (a 13 anys), passant 
per un punt més alt de 209 
(a 11 anys). 

En dues classes del mateix 
grau el nombre de !libres lle
gits a una i altra és propor
cional al temps dedicat a la 
lectura a classe. 

Els llibres llegits per més 
nois són, com es podia su
posar, els de lectura col·lec
tiva a classe o de lectura re
comana per a l'estiu (un de 
catala i un de castella per 
grau). Algun d'aquests llibres 
són precisament rebutjats per 
una tercera part de la classe. 
mentre d'altres són els més 
valorats (com passa amb Jim 
Boton y Lucas el maquinista). 

Pero mirant en els últims 
graus d'EGB quins llibres re
carden d'anys anteriors, no 
hi trobem Jim Botan sinó Viat
ges de Kásper/e, de J. Siebe, 
que és el llibre de lectura 
de 3r. d'aquesta escala. 

Resultats per graus 

A 2n. grau (7 anys) els lli
bres més citats són els treba
llats amb el mestre i a part 
d'aquests els que agraden 
més són Tea, de Capdevila 1 
Denou i Barbapapá, de Tison 
i Taylor. 

A 3r. grau (B anys), a part 
també deis llibres treballats a 
classe, Barbapapá i Viatges 
de Kásperle (descobriment). 

A 4t. grau (9 anys) exit de 
Kásperle i del Zoo d'en Pitus, 
de S. Sorribes. 

A Se. grau (10 anys), Jim 
Botan, de M. Ende i Un reto/ 
per a Curtó, d'A. Garriga. 

A 68. grau (11 anys), Zapa
tos de fuego y sandalias de 

viento, d'U. Wolfel i El ratón 
Manx, de P. Gallico. 

A 7e. grau (12 anys), L'il/a 
del tresor, de Stevenson i En 
Bernat i els bando/ers, de 
J. Vallverdú. 

A Be. grau (13 anys), Or
zowei, d'A. Manzi (encara no 
havien vist la serie de TV) 1 
Mecanoscrit del segon origen, 
de Pedrolo. 

~s a dir, comentant ara 
breument els tipus de llibre 
que prefereixen a cada edat, 
a 7 anys i al comenr;:ament 
deis B prefereixen el llibre 
d'imatge amb text curt, de 
tema fantastic o realista. 

A 8 anys demanen el llibre 
de narració llarga, pero en 
general necessiten l'ajuda de 
l'adult per introduir-s'hi. ~s la 
serie de Kásper/e la que. a 
l'escola de que parlem, els 
hi introdueix. 

La descoberta del Kásperle 
culmina a nou i deu anys, 
edat en que el citen el cln
quanta per cent deis nois i 
noies; amb el personatge del 
titella de fusta el noi s'hi pot 
identificar pels seus errors o 
les seves malifetes comeses 
enfront de l'adult, bé que en
dolcit amb una gran dosi de 
fantasia. 

La demanda de llibre fan
tastic i d'humor es perllonga 
amb Jim Boton, El bandido 
Saltodemata, de Preussler, 
Rabi, Tobi y el Aeroguatutú, 
de Lornsen, etc., obres en 
que el personatge de Kásper
le troba la seva continuació 
amb Pumuki i Paddington. Tots 
aquests llibres d'autors ale
manys no tenen títols sem
blants entre els nostres 
autors. En canvi, el llibre de 
protagonista jove i la seva 
colla, que s'agrupa • entorn 
d'una empresa, el proporciona 
La Galera (E/ loo d'en Pitus, 
Un reto/ per a Curtó, Viatgc 
al país deis /acets, etc.). 

A deu anys citen alguns 
!libres de misteri, fets en se
rie i de poca qualitat. que no 



traben a J'escola (Set secrets, 
Los cinco). Citen també al· 
guns !libres d'imatge. En com· 
parar aquesta enquesta amb 
una altra passada fa 10 anys, 
hem trobat que hi manquen 
els !libres amb histories d'a
nimals, no perqué no els agra
din, sinó segurament perqué 
n'han trobat molt pocs al mer
cat, ja que han desaparegut 
els de C. Bernard Rutley, 
d'Ed . Molino. Citen encara 
pocs !libres fora de les se
ves possibilitats i aquests pot
ser per influencia deis adults 
o deis germans grans. 

Els d'onze anys són els que 
citen més llibres llegits i més 
diferents. De 180 títols dife
rents, 28 són títols d'•Eis 
Grumets de la Galera•, amb 
144 lectures. Augmenten els 
títols de misteri (E. Blyton) 
pero encara són pocs els !li
bres llegits tora de les reco
manacions de· l'escola i la fa
milia. El llibre més acceptat 
és Zapatos de fuego y san
dalias de viento, en el qual 
la relació pare-fill és decisiva: 
el noi arriba a acceptar-se i 
a participar en la vida del 
grup. L'estructura d'aquest 
llibre representa un nou pas 
en la lectura, una serie d'his
tories emmarcades en la nar
ració demanen una constant 
visió de conjunt del llibre. Els 
!libres de fantasía en els 
quals és més important el 
que es diu com es diu que 

~-or •• "" BERNAT 
1 EIS B.ANDO.LERS 

la mateixa acció són ben re
buts: La familia Munnin, de 
Jansson, El ratón Manx. Ca
meneen a passar-s'ho bé amb 
aquests !libres en que !'hu
mor domina pel damunt de la 
fantasía, com la serie de Te
han Sventon. de Holmberg, i 
que són la resposta adequada 
als !libres de misteri dolents. 

Els !libres d'aventures si
tuats en epoques historiques 
catalanes són ben rebuts, so
bretot els d'en Vallverdú. Ci
ten !libres d'imatges (Miñón) 
potser perqué van ser valo
rats per la mestra. 

1 arribem als dotze anys. El 
llibre més llegit i que agrada 
a tots és. com sempre, L'illa 
del tresor, el llibre d'aventu
res classic entre els nois. El 
protagonista s'enfronta amb 
proves terr ibles i se'n surt. 
Ha desaparegut el noi tra
pella o una mica curt. ha des
aparegut el grup. comen<;a 
l 'aprenentatge de l'individu 
enfront de la vida i deis altres 
homes, i aquest enfrontament 
és, a la vegada, oposició en 
la vida real a allo que li dóna 
!'escala í la familia, és en
frontament de paraula als lli
bres que se li recomanen. 

A ls tretze anys, només ac
cepten els !libres que els ini
cien a la vida, els Robinson 
actualitzats (Mecanoscrit del 
segon origen, Orzowei, etc.) 
i si els els recomana un es
trany, molt mi llar. Pero les 

un retol per a 

Per als nois 
i noies 

recomanacions entre com
panys s'apropen a vegades a 
un altre tipus de !libre. 1 al
guns editors se n'aprofiten i 
mostren una realitat de la 
vida amb herois físicament o 
moralment degradats; pero 
d'aquest grup ja en vam par
lar un altre día.> En aquesta 
edat, que correspon a l'últim 
grau d'EGB, i confirmant ta
tes les teories, la cosa millar 
que pot passar és que un noi 
comenti un llibre que li has 
recomanat per rebutjar-lo amb 
tata la fon;:a de que és capa<; 
un adolescent, perqué el que 
fa és demanar-te la teva po
sició per demostrar-te que ja 
és adult i que pot tenir una 
opinió diferent de la teva; 
s'esta afirmant. la prava? 
Deis 180 !libres citats a Se. 
d'EGB només tres o quatre 
deis acceptats coincideixen 
amb els recomanants, més de 
50 són !libres no recomana
bles o per a adults, tipus best
seller (Viven, Tiburón, ... ). 
Són els mateixos nois que fa 
dos anys només llegien •!li
bres per a nens•? També ca
meneen a citar !libres de lite-

2. Vegeu •Perspectiva Esco
lar• n.o 26 (juny 1978). pp. 50·51. 
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ratura. sempre o quasi sem
pre castellana: potser reco
manats a classe? l:s també el 
moment de les lectures d'he
rois idealitzats. que busquen 
la perfecció de l'home. el su
perhome o l'home-angel i molt 
freqüentment recomanats per 
adults. Hem de posar a revi
sió aquest tipus de literatura. 
tal com vam fer amb Juan 
Salvador Gaviota.' llibre "de 
lectura a tantes escales; l'a
dolescent busca la perfecció, 
la bellesa, el coneixement de 
si mateix. pero cara a conei
xer la realitat són tan irreals 
els !libres que se centren 'en 
la degradació, com els que 
exalten un ideal d'horne des
arrelat o que es creu superior 
als al tres (tant si són llibres 
orientals com f ranceses o 
nord-americans) . l:s un aspec
te que caldria treballar. 

Com a conclusió general: 
no hem vist. malgrat buscar
les, diferencies entre neis i 
noies; l'escola té una influen
cia decisiva sobre la lectura 
deis neis f ins als onze anys; 
la crisi de lectura a partir 
deis dotze anys és evident i 
semblant a la que exposen al
guns autors franceses, com 
Glotton. pero no en coneixem 
els motius (tipus de societat, 
característica de l'edat o una 
mica de tot?) 

Caldria seguir els nois més 
enlla d'aquestes edats, com 
també passar l'enquesta a al
t res escales. 

l. a part de l'enquesta, com
provem que els neis ens de
manen i necessiten llibres en 
catala en tots els nivells. 

Assumpció LISSON 

3. Vegeu • Perspectiva Esco
lar• n.• 22 (febrer 1978). pp. 60-61. 

Mira STAMBAK. Tono y psico
motricidad, el desarrollo psi
cometer de la primera infan
cia, Ed. Pablo del Río. Madrid 
1978. 
·Ouan passem del pla neuro
fisiologic al pla psicologic. 
Ouan captem com allo neuro
logic subministra la materia 
prima, la substancia de les 
actituds. de les conductas, del 
caracter ..... , llegim al proleg 
de René Zazzo. 
Aquesta és una de les prime
res obres de Mira Stambak. 
publicada a París l'any 1962 i 
se'ns ofereix ara. en traduc
ció castellana a !'editorial Pa
blo del Río. La distancia en 
el temps que ens separa de 
la primera edició francesa de 
l'obra no és pas una distan
cia real quant a actualitat del 
contingut. 
El tema de la psicomotricitat 
deis tres primers anys no ha 
estat massa estudiat i menys 
en la dimensió d'aprofundi
ment cien tífic en la qual ens 
el presenta !'autora. 
En una primera part descriu : 
- l'estudi longitudinal de di-

ferents aspectes motrius 
en una població d'aproxi
madament 50 nens i nenes. 
quant a: 
· to muscular 
· evolució postura! 
· evolució prensió 
· i motricitat espontania 

segueix la línia deis treballs 
d'André-Thomas i Saint Anne 
Dargaries. Es recalza també 
en trebal ls de Wallon. Ajuria
guerra i Lézine. 
En la segona part exposa les 
interrelacions entre l'extensi
bilitat i cada un deis aspec
tes motrius estudiats, podent 
arribar a definir dos tipus de 
nens. de caracter i personali
tats dlferents. segons les ca
racterístiques motrius i tam
bé en funció del sexe. 
~s una obra científica. de lec
tura clara; útil per a tots 
aquells qui s'interessin pel 

nen o pel tema de la motri
citat. 

Marta MATA 1 Josep M. COA
MANO. Cuadros de fonología 
castellana para la enseñanza 
de la lectura y la escritura, 
Ed. Biblograf, Barcelona 1978. 
Tot i que ja fa algun temps 
que aquest llibre és al mer
cat, no voldríem que aixo ens 
privés de fer-h i uns comen
tar is i de recomanar-ne l'es
tudi, l'aprofundiment i l'ús als 
mestres preocupats per l'en
senyament de !'ortografía. Per
que ben segur que els tara 
abrir els ulls - posat que en
cara no ho hagin fet- de la 
mateixa manera que ens els 
va fer abrir a nosaltres. 
¿Oui no ha sentit dir alguna 
vegada que el catala és dificil 
d'escriure i que el castella 
no ho és? ~s ciar. els catalans 
del dialecte oriental quan 
diem (u) hem de dubtar en
tre escriure o o u; i aixo no 
passa en castalia. Bé. potser 
aixo precisament. no. pero hi 
passen altres coses. O sigui. 
que també hi trobem moltes 
diferencies entre la tira fo
nica i la tira grafica, i d'aquest 
fet no en som massa cons
cients. 1 no en som perque 
ens han ensenyat un caste-
118, i hem cregut que aquest 
era !'única realització d'aques
ta llengua, si més no, l'única 



correcta. 
Permeteu-nos citar unes pa
raules de Francesc de B. Moll, 
extretes de la lli9ó inaugural 
deis cursos de !lengua cata

, lana 78-79, organitzats per 
, !'Obra Cultural Balear ( ·Avui •. 
7-1·79): 
"Tots els idiomes tenen diver· 
sitat de paraules o de formes, 
segons les diferents regions 
on són parlats. Aixo, referit 
al castella, per exemple, mol
ta gent no ho sap, perqué ha 
aprés el castella a l'escola i 
per la lectura, i s'ha acostu
mat a considerar d'ús general 
totes les paraules que llegeix. 
Molts s'estranyaran si die -1 
és la pura veritat- que el 
castella o espanyol parlat és 
un conjunt de dialectes, -cada 
un deis quals té particulari· 
tats propies: el burgalés, el 
toleda, el santanderí, el sevi· 
lla, etc., són altres tants dia· 
lectes que, tots plegats, for
men la !lengua castellana•. 
Aquestes particularitats pro
pies de cada dialecte de que 
ens parla Moll són lexiques 
i fonétiques, i marquen una 
clara distinció entre el dia· 
lecte sevilla 1 el toleda, po
sem per cas. El fet que !'or
tografía castellana hagi estat 
fixada, únicament i exclusiva
ment. a partir d'un determinat 
dialecte, no ha de significar 
que tothom hagi de passar 
per l'adre((ador que significa 
acomodar la pronúncia propia 
-la tira fonica- al codi es
crit - la tira gratica. 
Dones bé: és aquí on el 111-
bre •Cuadernos de fonología 
castellana" ens fara un bon 
servei; ens fara coneixer els 
diferents dialectes del caste· 
lla i les zones on es parlen, i 
ens posara en contacte amb 
les principals característiques 
fonetiques de cada parla. 1 a 
partir d'aquest coneixement 
de la realitat -realitat que 
trobarem reflectida en la par
la deis nens, que poden tenir 

una iversa procedencia- po
drem enfrontar-nos amb l'en
senyament del codi escrit 
d'una manera més racional. 
Mirem un exemple ben cone
gut, el seseo. propi d'algunes 
zones andaluses: amb el nen 
que expressa amb un únic so 
dos fonemes com zapato i 
sol, i diu, per tant, •sapato• 
i •sol • , és evident que ho 
hem de treballar com un cas 
d'ortografia arbitraria (un so 
= dues grafies) i amb el ma· 
teix tipus de treballs que fem 
per a la grafía b-v. 
Creiem que aquesta és la ma
nera i no la d'intentar que el 
nen canvil la seva pronúncia. 
1 ara ja tenim una eina que 
ens facilita la tasca. Aprofi· 
tem-ho. 

Marta MARTI 

La génesis del lenguaje, Ed. 
Pablo del Río, Madrid 1978. 
El tema del llenguatge asso· 
ciat a la psicología i especial· 
ment a la psicología evoluti· 
va, ha estat tractat de con
junt des de fa bastants anys, 
tant pels lingüistas com pels 
psícolegs, en la recerca cien
tífica d'un procés que en el 
desenvolupament de 1 'infant 
apareix molt unit. 
El volum La génesis del len-

guaje recull els textos de les 
ponencias del Symposium que 
I'Associació de ·Psicología 
Científica Francesa tenia pro
gramat pero no va arribar a 
celebrar a Barcelona el mes 
de setembre de l'any 1975. 
Les ponencias corresponen a 
destacadas personalitats en 
la materia com: Lézine, Mal
rieu , Siguan , Sinclair, Slama, 
Titone i d'altres. Fran((ois 
Bresson, conegut investigador 
en el camp de la Psicología 
en prologa l'edició que ha es
tat compilada per Madeleine 
Léveillé. Comenten les ponen
cíes P. Oleron i M. Richelle. 
L'obra constitueix una valuosa 
aportació a les actuals línies 
d'enfocament d'un problema: 
l'inici i l'adquisició del llen· 
guatge en l'infant. Hi trobem 
estudiats els següents aspec
tes: 
1. El llenguatge com a co
municació personal. els ges· 
tos com a elements de co
municació abans de l'aparició 
del llenguatge verbal. 
2. La relació del llenguatge 
amb el pensament i la inter· 
acció deis dos aspectes dins 
el procés evolutiu. 
3. El llenguatge com a factor 
social , els intercanvis comu· 
nicatius entre els nens 1 en
tre adults i nens. 
4. El bilingüisme. 
1 d'altres temes que junta· 
ment amb els anteriors ens 
ofereixen resultats de recents 
investigacions. 
Cal valorar també una amplia 
referencia bibl iogratica sobre 
el tema de la psicolingüístíca. 
L'editoríal Pablo del Río, al 
marge d'aquesta publicació, 
ha dedicat el n.o 3 de la re· 
vista •Infancia y Aprendizaje• 
al tema de la Psicolingüística 
i els ínícís del Llenguatge, pu
blicació que recomanem com 
a complement a la lectura d'a· 
quest !libre. 

Pepa ODENA 
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COWl:Na OH~ DE 

CATAWNYA 

NOU DICCIONARI 
DE LA LLENGUA CATALANA 

per J. B. Xuriguera 

Aquesta obra ofereix una particu laritat remarca
ble, que el fa diferent de tots els alt res diccionaris 
catalans que coneixem: e ls mots són acompanyats 
de llurs derivats i cada paragraf ens presenta una 
famí lia, perque, d'aquesta manera, sigui més faci l 
al lector de trobar, el mot que desitja_ 
Aquesta innovació ofereix un agradable maneig del 
!libre i el fa un instrument de consu lta practíc i de 
primer ordre. Conté també, les modificacions fetes 
per la Secció Filologica de l'lnstitut d'Estudis Ca
talans, cosa que fa que puguem dir-ne una obra 
posada a l dia. 2.a edició. 836 pags_ 675 ptes. 

COMPENDI D'HISTORIA 
DE CATALUNYA 
per Antonl Ferret 

Resum de la Historia de Catalunya que descriu no 

sois la vida deis reís i del país en abstracte, sinó 

també la del poble, amb els seus pagesos i e ls seus 

obrers, 

Aquest !libre exp lica la historia de totes les terres 

catalanes dins el context deis fets i de les evolu

cions més importants de l'espanyola i de !'europea 

de cada període. Aquesta 3_a ed ició arriba fins 

l'any 1936, inclou la SEGONA REPÚBLICA i la 

GENERALI TAT. 

COL-LECC I O E LS DAUS n.o 8. 

432 pags. 450 ptes. 

EDITORIAL CLARET - Ll ú ri a, 5 

DISTRIBUCIÓ 

BARCELONA 

LLIBRES CATALANS -Comtessa de Sobradie l,4- BARCELONA 



Col·laboracions 

BIBLIOGRAFIA 
PEDAGÓGICA 
EN CATALA 
( 1 968-1 977) 

La producció bibliogrilfica sobre una tema
tica en una determinada !lengua és normal
ment un indicador prou fiable del nivell de 
desenvolupament -tant quantitatiu com qua
li tatiu- d'aquella temi:ttica en l'ambit terri
tor ial d'aquesta llengua. Si la tematica és la 
pedagogía, tal producció pot ser doblement 
significativa: d'urra banda, ens permet conei
xer el grau de sensibilització davant d'aquesta 
problematica; d'altra banda, i en consonancia 
amb !'anterior, podem esbrinar quines són les 
línies privilegiadas de reflexió pedagogica en 
un rnoment donat . 

Tot aixo fóra cert en una situació de norma
litat lingüística; evidentment, no ha estat 
aquest el cas de la llengua catalana. Cal, per 
tant, matisar les afirmacions que acabem de 
fer. 

En unes condicions socials, polít iques, cul
turals i científiques en que la llengua d'un 
país es pot desenvolupar amb plena norma
litat, sembla logic que la producció 1 també 
la utilització de llibres d'una materia es fac i 
majoritariament en la llengua propia (diem 
·majoritariament• perque adhuc en situacions 
de normalitat l 'ús bibliografic s'estén sempre 
a obres en altres llengües). És ciar que tal 
situació lingüística no l 'hem • disf rutada· als 
Pa·isos Catalans i, com a ~onseqüencia, la 

Debats 
Documents 

producció dominant ha estat en castella i qui 
ha hagut de treballar amb material bibliogratic 
ho ha hagut de ter per tant també en aquest 
idioma .. 

Segurament, dones, el volum i l 'especificitat 
de les obres edi tades en catala de contingut 
pedagogic en els darrers anys, més que ser 
un indicador de la reali tat educativa i de la 
reflexió pedagogica a Catalunya, sera un ele
ment significatiu de les limitacions i incon
venients que el marc socio-polít ic imposava 
a la reali tzació d'una practica educativa i d'un 
pensament pedagogic arrelats a la reali tat i 
cultura propies. D'una altra manera: la produc
ció bibl iogrilfica en cata la durant la darrera 
decada ens explicitara les dificultats de dur 
a terme una educació catalana i en catala; i, 
a la vegada, la ferma decisió presa per alguns 
sectors de realit zar-la, o millor. de recuperar
la i fer-Ia progressar. 

Tot aixo ho constatarem a continuació amb 
dades concretes sobre el que s'ha editat, en 
catala, de pedagogía durant la decada 1968-
1977. Ens interessaran, ent re altres aspectes: 
quins ambits de la pedagogía han estat més 
treballats i quins han estat marginats; quines 
necessitats pretenien cobrir les obres edita
des; a quin públic anaven dirigides; quin era 
el grau de producció original autoctona, etc .. 
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Criteris seguits en la selecció 

Pel que fa al tipus d'obres que hem consi
derat, el criteri que hem seguit ha estat limi
tar-nos a aquelles el contingut de les quals 
fos estrictament pedagógic; és a dir, que tin
guessin per tema central l'educació. Aquelles 
que tractaven de forma ocasional o ·de pas
sada• quelcom relacional amb la pedagogía 
no les hem incloses de forma majoritaria per
qué era practicament impossible coneixer-les 
totes. 

Pel caire interdisciplinari de les Ciencies de 
I'Educació, als pedagogs -ens cal ineluctable
ment integrar les aportacions d'altres disci
pli nes 1, especialment, de les ciencies huma
nes. lncloure els !libres d'aquestes materies 
hauria ampliat de forma desmesurada el re
cull i hauria fet perdre, per altra banda. la 
seva especificitat. Seleccionar-na uns quants 
d'aquests no era aconsellable per la dificulta! 
de trabar criteris objectius que justifiquessin 
el fet d'inclore'n uns i no altres. Només hem 
inclós, deis no específicament pedagógics, ai
guns, l'aportació deis quals era tan inqüestio
nable que no es podien deixar de banda . 

Així. dones. els criter is que hem seguit en 
aquest recull tan referencia sempre als as
pectos tematics i rnai no ho fan a aspectes 
ideologics. Hern evitat guiar-nos per valora
cions sobre l'orientació o el nivel! cientific del 
contingut de les publicacions. 

Ens han resultat d'extrema utilitat els Anua
ris de I'INLE: sense ells el treball hauria re
sultat infinitarnent rnés laboriós i amb moltes 
menys garanties. 

Dades i assaig d'interpretació 

Aclarits els lírnits i el sentit d'aquest petit 
estudi bibliogratic, exposarern a continuació 
les dades quantitatives que hem extret i la 
retlexió que ens sernbla que se'n pot deduir. 

1. Nombre total d'obres 

Cal aclarir que les dades següents no cor
responen exactament al nombre d'obres edi
tarles entre els anys 1968 i 1977, sinó a les 
que han estat a la venda durant aquest perío
de. malgrat que algunes fossin publicadas 
amb anterioritat. Respecte a l'any 1977 no-

més s'hi inclouen les editades els primers 
m esos. 

Nombre d'obres pedagógiques en catala: 189. 

2. Originals i traduccions 

Una segona dada important a tenir en comp
te és la del nombre d'obres escrites original
ment en llengua catalana i el nombre d'obres 
d'altres idiomes tradu'ides al catala. 

Obres escrites originalment en catala 111 
Obres tradu'ides al catala 78 

Ens ha semblat forc;a interessant transcriure 
el quadre ben detallat d'obres originals i 
tradu'ides segons les materies. Pensem que 
se'n poden treure algunes conclusions. (Vegeu 
quadre general.) 

Observem. en primer lloc, que la majoria 
d'obres de caracter teóric i historie han estat 
escrites originalment en catala. Creiem que 
hi ha dos motius que poden haver originat 
aquest fet: per una banda !'abundosa produc
ció autóctona de !libres de pedagogía religio
sa; per l'altra. la recerca histórica i socioló
gica que té com objecte la realitat present i 
passada de Catalunya. No ens sorprendria que 
aixo hagués estat possible perque són obres 
que no requereixen una experimentació prac
tica, molt difícil de dur a terme, pero que 
poden ser realitzades per un treball individual 
i apassionat de persones compromeses en la 
recuperació del passat i en el coneixement de 
la nostra realitat. Malgrat aixó no es troben 
obres prou completes i amplíes sobre histo
ria i sociología. Pensem que és degut a les 
poques facilitats que s 'han tingut per e.scriu
re o publicar treballs d'aquesta importancia 1 
envergadura. 

En l'altre extrem de la classificació, espe
cialment en aquellas obres que volen incidir 
damunt la practica escolar. trobem un nombre 
molt important de traduccions, especialment 
d'obres d'en Celestin Freinet. Aquest fet sem
bla indicar !'existencia d'un mercat molt avid 
d'aquesta mena de treballs. compromes en 
una tasca de renovació escolar. pero, possi
blement, per causa de les circumsHmcies. 
encara poc madur per produir massivament 
un material propi. 

Cal dir també que no hi ha gairebé cap tra-
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ducció d'obres basiques de la pedagogía; ens 
sembla que aixo és degut fonamentalment al 
fet que la utilització d'aquests llibres es fa a 
la Universitat i a les Escales Normals i amb
dues insti tucions han estat fortament caste
llanitzades i, per tant, totalment cobertes per 
la producció en aquesta !lengua. 

o Obres Generals 

3. Editorials que han publicat en catala 

Les editorials o grups que en algun moment 
deis anys estudiats o durant tot aquest pe
ríode han publicat obres de pedagogía en 
catala són: A. Casal i Vall; Agrupació Cato
lica de Graduats: Alpina: Andorra: Ariel : Ari-

Escrit. 
N.• obres cata la Traduce. 

o o o 

Filosofía, antropología i teoría de l'educació 13 
15 7 

1.1 Pedagogía religiosa 9 

2 Historia de l'educació i la pedagogía o 
20 o 

2.1 Historia de l'educació í la pedagogía a Catalunya 20 

3 Educació comparada 3 2 

4 Psicología de l'educació 14 6 8 

S Sociología í economía de l'educació 22 18 4 

6 Organització i direcció educativa. Plans d'estudi 13 11 2 

7 Educació extraescolar 

7.1 Educació familiar 13 

7.2 Educació Informal 8 12 19 

7.3 Educació en l'esplai 10 

8 Metodologies educatives i didactiques 

8.1 Sistema i metodes 26 

8.2 Tecniques 30 27 37 

8.3 Educació especial· 9 

Total Obres 189 111 78 



many; Aubet: Ballester: Banca Catalana; Ban· 
co Mercantil: Barcino; Biblograf: Biblioteca 
d'Aportació Catalana: Bruguera: Cadí: Casals: 
Claret; Dalmau: Edicions 62; Enginyers lndus
trials; Estela: Fundació Artur Martorell; Fran
CISCana; Gits: Hogar del Libro; lnst itut d'Es
tudis Catalans; Lairt. Liturgia Española; Lo 
Rat Penat; Nova Terra; Obra Cultural Catala
na, Pedagogía del Valles; Pelegrí i Partegas; 
Portie; Proa; Publicacions de I'Abadia; Rosa 
Sensat: Sagitari; Secretaria! Diocesa de Cate
quesi; Successors de Joan Gili; Teide; Uni
versitat Autónoma de Barcelona; Undarius. 

El tant per cent de llibres que cada una d'a. 
questes editorials ha publicat respecte al nom
bre total d'obres ens sembla també una dada 
d'interes. 

Nova Terra 37 % 
Laia 11% 
Estela 7% 
Teide 5% 
Hogar del Libro 4 % 
Edicions 62 4 % 
Altres 32% 

4. Distribució de llibres per materies 

En aquest apartat volem analitzar quina és 
la quantitat de llibres publicats en cadascuna 
de les arees que hem establert en la classi
ficació per materies utilitzada. 

La lectura de les dades que aporta el qua
dre general ens dóna una visió detallada del 
material que hem tingut a l'abast durant els 
darrers anys. 

En primer lloc. comprovem una Inexistencia 
total de manuals. diccionaris i obres generals 
de pedagogía. Com hem dit abans, la causa 
esta en el fet que en aquells llocs on es po
dien utilitzar no s'emprava el catala com a 
!lengua de treball . 

Ouant als aspectes histories. és logic, en
cara que no desitjable. que no hi hagi en ca
tala aportacions a la historia universal de la 
pedagogia. Els treballs sobre histOria de la 
pedagogia catalana són molt sectorials i con
crets; falta encara molt material per poder 
emprendre una historia general. AixO no vol 

dir que no s'hagi investigat més del que ac
tualment hi ha publicat i que per motius de 
rendabilitat no estigui editat encara. En qual
sevol cas, és molt meritori el treball fet fins 
avui. Pel que fa a la sociologia, cal dir el ma· 
teix que per a la historia: treballs for<;a con
crets i manca d'un bon nombre que permeti 
afrontar síntesis de més abast. 

L'orientació de pares ha donat peu a un 
mercat de !libres de divulgació sobre pedago
gia familiar for<;a important pel que fa a la 
quantitat. Són obres d'orientació religiosa. 
igual que les del punt 1.1. encara que aquestes 
amb un objectiu diferent. 

Els !libres sobre escolt isme i educació en 
el temps lliure, recolzats en una tradició i 
una actualitat evident, han tingut un cert vo
lum. Són fonamentalment obres técniques. · 

El capital de metodologies educativas i di
dactiques és el que recull una producció més 
extensa. Són treballs orientats majoritaria
ment a la tasca quotldiana de les escoles, ¡ 
units a una voluntat de renovació escolar. molt 
!ligada a la realitat catalana, que ha arrelat en 
els darrers anys. ~s. dones, normal que un 
moviment d'aqucsta mena obri un mercat a 
un determinat t ipus de !libres. 

Ens sembla, per últim, que hi ha for<;a lli· 
bres desfasats o poc importants per !'actual 
desenvolupamcnt de les Ciéncies de !'Educa
ció. Caldria la publicació, sigui traduint o afa
vqrint la producció autoctona, d'un major nom
bre de !libres actuals, útils i basics, tant per 
a la practica escolar com per a la reflexió 
teorica. 

Esperem que les noves circumstancies que 
vivim ens permetín un desenvolupament crea· 
tiu de la practica pedagogica i de la reflexió 
a l'entorn del fet educatiu. A la vegada, cal 
procurar una major faci li tat per a editar 1 di· 
fondre els resultats de les recerque~ que va
gin realitzant-se. 

Miquel MARTINEZ 
Josep PUIG 

Jaume TRILLA 
Del Departament de Pedagog1a 
Sistematica de la Universitat 

de Barcelona 



NOVETAT Sin 
llibres de MATEMATICA 

1detapa EGI3 

Línia Matematica 

Aquesta línia és el resultat d'una reflexió teorica sobre el procés d'assimi· 
lació del nen i d'una experimentació meticulosa de les activitats proposades. 
L'equip d'autors, format per Llicenciats en Ciéncies Exactes. Professors 
d 'EGB de 1a. i 2a. etapa i Psicolegs. han tingut en compte els següents 
principis. base fonamental de tot el trebal l: 1r. El nen ha de partir de situa· 
cions concretes (centres d'interés) per arr ibar a nous coneixements. 2n. El 
nen ha de poder aplicar a (Jualsevol situació els coneixements adquirits. 
Per mitjá d'exemples i exercicis programats es dirigeix el raonament de 
l 'alumne. 

Guíes didactiques per a cada curs 
Contenen una presentació general i una classificació per temes. on es fac i· 
liten suggeriments i normes metodologiques. organigrames de continguts i 
solució d'activitats. 
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