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Editorial
Es podria arribar a pensar que el principal problema de 
l’ensenyament a Catalunya és el de la formació inicial dels 
mestres. Ja el 2011 el govern de la Generalitat va presentar 
un Programa de millora al respecte i, aquest mateix curs, 
el Departament d’Ensenyament ha fet de la implantació 
d’aquest Programa una de les seves prioritats.

Des d’aleshores, hem vist com es llançava la idea de crear 
una Escola Normal d’elit a Barcelona; com es feia efectiva 
la reducció del nombre de places d’accés als graus de 
mestre; com s’introduïa una doble titulació d’Infantil i 
Primària; o com s’apostava per exigir requeriments com-
plementaris en les proves de selectivitat als candidats a 
cursar els graus de mestre...

El primer dubte que ens provoca tot plegat és qui ha de-
cidit que la formació inicial dels mestres és una prioritat 
inajornable de l’ensenyament a Catalunya, i amb quin 
fonament... 

És una urgència, quan amb prou feines cap de les per-
sones graduades aquests dos darrers anys han tingut la 
més mínima oportunitat d’entrar en el sistema? És una 
necessitat peremptòria, quan el pressupost per a la for-
mació permanent del professorat, és a dir, per a aquells 
que ja estan dins del sistema, és pràcticament nul? És un 
dèficit que només afecta els mestres d’Educació Infantil 
i Primària perquè es considera que la formació inicial del 
professorat de la resta d’etapes és immillorable?

Tanta insistència, però, ens genera encara d’altres per-
plexitats i preguntes:

És que algú ha decidit que només cal formar els mestres 
d’Educació Infantil i Primària que necessiti el sistema? O la 
formació universitària ha de continuar essent, com fins ara, 
independent dels llocs de treball realment existents?



DUBTES RAONABLES

No sembla contradictòria la formació 
d’uns mestres generalistes (d’Infantil o 
de Primària) i el decret de plantilles que 
parla de perfils professionals diferenciats, 
de mestres més o menys especialitzats (en 
anglès, en música, en educació física...)? 
No és estrany que, posats a diferenciar, 
entre aquestes especialitzacions no figu-
rin ni la llengua, ni les matemàtiques, ni 
l’educació visual i plàstica...?

No hauríem de confondre la formació ini-
cial del professorat amb la selecció dels 
que accediran a un lloc de treball dins 
del sistema. És que el Departament creu 
que les oposicions, tal com les coneixem, 
són el millor sistema, el més objectiu i el 
més eficaç, per garantir que s’escullen els 
candidats més idonis i preparats?

Si tothom, sense excepcions, considera 
que la formació pràctica dels aspirants a 
fer de mestre és tant o més important que 
la formació teòrica, com és que les univer-
sitats catalanes, també sense excepcions, 
obsessionades per la recerca en detriment 
de la qualitat de la docència, i asfixiades 
econòmicament per part dels poders pú-
blics, no atorguen ni reconeixement, ni 
temps, ni mitjans, ni valor, al seguiment, 
supervisió i avaluació rigorosa d’aquestes 
pràctiques?

També hi ha un consens generalitzat entorn 
dels programes d’inserció a la docència, 
és a dir, d’aprenentatge de l’ofici en el 
mateix lloc de treball amb el seguiment, 

l’orientació i l’ajuda de professionals com-
petents i experimentats, semblantment al 
que suposa el MIR per als metges. Estaria 
disposada l’administració educativa a re-
conèixer i compensar dignament aquests 
mestres experimentats? Seria capaç d’evitar 
la precarització i l’explotació que sovint 
pateixen els metges MIR (sobretot en 
aquests temps de retallades) en aquests 
mestres principiants?

Perquè ens interessa la formació dels 
mestres, perquè estem convençuts que és 
manifestament susceptible de millora (i ni 
les universitats, ni l’administració, haurien 
de deixar per demà el que ja es pot arreglar 
avui), perquè estimem i valorem l’ofici, 
explicitem aquests interrogants, aquests 
dubtes. Perquè no entenem aquesta foca-
lització en la formació inicial quan sabem 
que hi ha molts altres factors (el finança-
ment de les escoles bressol o dels plans 
educatius d’entorn, per posar només dos 
exemples) tant o més rellevants que afecten 
la qualitat i la justícia del sistema educa-
tiu. Perquè, a vegades, tenim la impressió 
que es tracta només d’una cortina de fum, 
d’una manera de distreure l’atenció d’una 
política educativa orientada a situar, cada 
cop d’una manera més evident, l’educació 
dins del mercat.

3
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Monogràfic
Les Escoles d’Estiu (EE) han estat, des de sempre, una font formativa per 
als mestres i un revulsiu per a la innovació educativa. El monogràfic, a través 
dels diferents articles que l’integren, ens aporta aquesta visió i com han anat 
evolucionant els seus objectius i formats organitzatius arran de les circums-
tàncies derivades del context social de cada moment incidit. 

Salomó Marquès, en l’article A Girona la primera!, planteja els orígens del 
que han esdevingut les EE que van néixer a imitació de les Converses Pe-
dagògiques que el 1903 van iniciar-se a les comarques gironines arran de 
la necessitat de formació i d’intercanvi professionals. Aquests dos objectius 
–la formació i l’intercanvi professionals– formaren la base sobre la qual, 
posteriorment, es generà el naixement de les EE, les quals, a empentes 
i rodolons, es consolidaren de manera oficial el 1914 promogudes per la 
Mancomunitat de Catalunya. 

Des d’aquell origen fins avui el nostre país ha passat per grans transformacions 
polítiques, amb llargs períodes de repressió i penúria democràtica, circums-
tàncies que imposaren canvis estructurals en les EE per tal d’adequar-les a 
cada realitat. Així, en la seva evolució, tal com es detalla en l’article de Josep 
González Agàpito, Escoles d’Estiu, cent anys avançant, aquesta capacitat 
d’assolir reptes per continuar avançant en l’educació –fins i tot navegant 
contra vent i marea, o viure “temps de plom”, que és com l’autor defineix els 
moments de repressió de la nostra història recent– ha estat el motor portador 
de la innovació educativa arreu de les nostres escoles. 

No sempre hi hagué continuïtat anual en les EE a causa de les polítiques 
dictatorials que imposaven el silenci i el control ideològic a l’educació. El 
1966 es van reprendre, sota l’auspici i la dinàmica de l’Associació de Mes-
tres Rosa Sensat, moment a partir del qual esclaten amb tot el seu poder 
per incidir en la transformació de l’educació sota els ideals de construir una 
“escola catalana, pública, laica i democràtica”, com explica Irene Balaguer a 
L’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. A partir d’aquest moment es viu una expansió 
quantitativa i territorial molt àmplia que Jaume Aguilar detalla i explica a 
Escoles d’Estiu, plans de formació i moviments de renovació pedagògica, de 
manera que aquella dinàmica inicial, a poc a poc, es va anar descentralitzant 
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i implementant al llarg del país alhora que 
va generar el naixement dels moviments de 
renovació pedagògica arreu de les comar-
ques catalanes. A “Camí cap a la llibertat” 
Nancy Bello explica les seves vivències de 
moltes Escoles d’Estiu.

Les EE tiren endavant i en l’article Camins 
de futur per a la formació permanent dels 
ensenyants, Jaume Martínez Bonafé ana-
litza els factors necessaris per generar una 
formació permanent fonamentada en la 
coherència i en la construcció del saber i la 
configuració del perfil professionalitzador, 
i com aquests factors estan presents o no 
en les EE. Arran de l’anàlisi, l’articulista 
es planteja, en conseqüència, perspectives 
d’adequació als reptes del s. xxI. 

De fet, però, són els mestres assistents 
a les EE els vertaders protagonistes que, 
gràcies a la seva experiència personal, 
poden dir com els ha servit o influenciat la 
participació en les EE, i què caldria fer-hi, 
al seu parer, per millorar-les. En aquest 
sentit diversos mestres de diferents edats, 
de diferents cicles de treball, de diferents 
comarques..., parlen de les seves vivències 
viscudes a les EE; les seves paraules són 
profundes lliçons de vida professional i 
reflexions esperançadores que animen a 
continuar endavant.

5
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Afirmar que la realitat de l'ensenyament a casa nostra a principis del passat segle xx era 
penosa no és dir res de nou. Les poques excepcions que podríem esmentar només ser-
virien per confirmar aquesta lamentable situació que abraçava tots els àmbits relacionats 
amb l’escola, des de la manca d’edificis dignes fins a l’estil i les metodologies d’ensenya-
ment passant pel sou dels mestres, amb elevats nivells de desescolaritació, i amb una 
nombrosa presència d’escoles religioses que formaven súbdits obedients i resignats, etc. 
I, al nostre país, un ensenyament en una llengua que no era la del poble. Una situació 
penosa que feia patent el desinterès de les autoritats estatals per l’educació.

A Girona la primera! El 1903

SALOMÓ MARQUÈS

Professor de Pedagogia
Universitat de Girona

La formació dels futurs mestres estava a un 
baix nivell i la feina dels mestres era poc 
valorada. L’expressió popular de “passar 
més gana que un mestre d’escola” era 
un reflex de la realitat en què es trobaven 
molts dels homes i dones que es dedica-
ven a ensenyar a llegir, escriure, doctrina 
cristiana i poca cosa més als infants que 
anaven a l’escola. 

És en aquest marc general més aviat pessi-
mista que el juny del 1903 un grup de mes-
tres de les escoles públiques de l’Empordà 
varen organitzar a Girona les “Converses 
pedagògiques”. Va ser una experiència de 
formació permanent autogestionada que 
tingué una esplèndida acollida i una ràpida 
difusió entre el magisteri de Catalunya. Es 
tractava d’una iniciativa que, a més d’afa-
vorir la necessària formació dels mestres 
en exercici, volia dignificar la feina que 
feien els mestres (homes i dones) i el seu 
reconeixement social. Veien molt clar que 
no es tractava de fer conferències, sinó de 
trobar-se les i els mestres per “conversar” 
sobre un tema d’interès comú. 

Josep Pallach, que va estudiar a fons la 
història dels mestres públics gironins de 
començaments del passat segle xx mani-
festava sobre les “Converses”: “l’acció 
dels mestres és totalment original, sense 
que ens hagi estat possible trobar indicis 
d’influències internes o externes. És més: 



hem intentat trobar, entre altres moviments 
pedagògics contemporanis, un esforç equi-
valent de formació col·lectiva i tampoc no 
ho hem trobat”.

De les “Converses” a la “Normal d’Estiu”

L’èxit de la primera “Conversa”, dedicada 
al tema dels “Treballs manuals escolars”, 
esperonà alguns dels participants a pro-
posar la celebració d’una trobada de més 
durada per continuar tractant del tema. El 
mestre de Sant Pere Pescador, Francesc 
Navés, proposà que el mestre Esteve Carles, 
que havia estat qui havia exposat el tema 
en aquesta primera conversa, “durante las 
inmediatas vacaciones de verano dé un 
cursillo de Trabajos manuales a varios ma-
estros”. I així es va fer. D’aquesta manera, 
a finals del mes de juny es va celebrar la 
que hem de considerar la primera Escola 
d’Estiu a Catalunya. De fet, els mestres 
no parlaven d’Escola d’Estiu, sinó d’una 
Escola Normal d’Estiu. 

Durant deu dies, 27 mestres, 14 homes i 13 
dones, es trobaren a Cassà de la Selva per 
rebre els ensenyaments del mestre Esteve 
Carles, l’expert en el tema dels Treballs 
Manuals. Una matèria que el ministre 
Romanones havia introduït el 1902 en el 
programa de formació dels escolars. Aques-
ta trobada va tenir algunes característiques 
que s’anaren repetint al llarg de la història 
de les Escoles d’Estiu. L’afany d’ampliar 
la formació rebuda a les Escoles Normals 
serà un d’aquests fets distintius. Un altre 
serà la participació voluntària en aquestes 
trobades fetes en temps de vacances es-
colars, ja que no tothom estava disposat 
a gastar una part del seu temps lliure per 
continuar la seva formació. Aquesta pre-
sència voluntària ajudà a crear un clima 
de participació i intercanvi que afavorí 
en gran manera la millora pedagògica 
dels participants. 

El programa del curset estava dividit 
en cinc parts. Les quatre primeres, 

dividides en dos grups cada una. Heus 
aquí el programa tal com es presentava a 
l’opuscle posterior al curset:

Primera división

1er. grupo.- Doblado en papel derivado del 
cuadrado. Idem ídem del rectángulo.

2º grupo.- Mosaicos.- En cartón y papel.

Segunda división

1er, grupo.- Trenzado.- A dos tiras.- Id. 
de tres, de cuatro, de cinco, de seis, 
etcétera.

2º grupo.- Nudos.- Greca.- Dentículos.- 
Marcos.- Pequeñas estrellas para ador-
no.

Tercera división

1er. grupo.- Tejidos.- En papel y serpen-
tinas, combinadas diversamente. En 
alambre.- En rafiá o enea fina.

7
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2º grupo.- En cartón y palillos.- Escalerita.- 
Sillas.- Sofás.- Balancines.- Cestas de 
diferentes formas.- Carretillas.- Mesas 
de centro y cuerpos sólidos para de-
sarrollo.

División Superior

Objetos diversos.- Enverjados.- Puentes.- 
Casitas con pararrayos.- Faros.- Rodetes 
o molinos de viento con su mecánica.- 
Soldaduras de todas clases al estaño.

Objetos al torno.- Mazas.- Manos de mor-
tero.- Cuchillos de mesa y de bolsillo.- 
Cajitas de cartón y de madera.

En Principio

Malla.- Nudo y malla.- En hilo, rafiá, esparto 
y junco.- Marquetería.- Modelado.

La lectura de la llista de participants ens 
permet de constatar la presència d’alguns 
mestres que havien de formar l’avantguar-
da renovadora del país. Noms com els de 
Llorenç Jou i Olió, Joan Delclós, Lluís 
Gratacós, Lluís Moreno Torres, Francesc 
Navés, Silvestre Santaló, Carme Serrat, 
etc. Mestres plurals des del punt de vista 
sociopolític que, amb tot, coincidien en 
la voluntat de millorar l’ensenyament i el 
magisteri a través de trobades de formació 
permanent fruit de la seva iniciativa i del 
seu interès. Mestres que, per aconseguir-
ho, no dubtaren a associar-se professional-
ment i crear les publicacions necessàries 
per afavorir l’intercanvi i la formació.



MANEL BALLESTEROS MARTÍN

28 anys d’experiència docent.
Escola Pública Guerau de Liost de les Franqueses 
del Vallès (Vallès Oriental)

La meva primera experiència amb les Escoles 
d’Estiu va ser al Casal del Mestre de Granollers. 
Em calia aprendre a fer servir els ordinadors a 
l’escola i em vaig apuntar a un curs de Framework, 
un programa que s’assemblava al que ara en diríem 
tractament de textos en format Windows... La 
veritat és que no hi vaig aprendre gaires contin-
guts, però em va permetre conèixer un munt de 
mestres amb moltes ganes de compartir i de fer 
coses, encara que fos fora de l’horari escolar. 
L’experiència em va engrescar i em va permetre 
formar part del primer grup de treball relacionat 
amb la informàtica educativa (PatiNet). A partir 
d’aquella primera experiència vaig anar provant 
altres Escoles d’Estiu i també vaig fer algun curs 
a la UB. De totes, el millor record que en tinc 
són les ganes de compartir de tothom. Crec que 
tots aquests anys de formació continuada m’han 
permès tancar el cercle pedagògic fent de forma-
dor. Intento tornar, d’una manera o altra, tot el 
que molts i moltes mestres m’han mostrat amb 
la seva manera de fer i amb la seva capacitat de 
comunicar. Fer aquesta tasca és una oportunitat 
d’ajudar a obrir els ulls dels docents, un moment 
ideal per obrir les portes de les escoles a la reno-
vació educativa, un espai que permet estimular 
per aprendre i per compartir allò que anomenem 
l’essència docent. No em puc imaginar com serà 
l’Escola d’Estiu del futur, però segur que serà una 
Escola plena de docents amb ganes d’aprendre i 
de plantejar-se nous reptes educatius.

Gregori Carandell, un dels mestres parti-
cipants, recordarà que aquests mestres 
s’havien reunit per amor a l’art per tal de 
suplir deficiències de formació i que ho 
havien fet sense cap ajuda oficial i sacri-
ficant legítimes expansions, per infondre’s 
mútuament “verdaderos sentimientos 
altruistas y de clase, me lamentaba que 
no fuésemos más en número los reunidos 
y los que se hubiesen interesado por un 
mayor éxito”.

El setembre del mateix any 1903 varen 
publicar l’opuscle Cursillo de Trabajo Ma-
nual Escolar en Cassá de la Selva (Gerona) 
dirigido por D. Esteban Carles Torruella. Es 
tracta de 84 pàgines que ara, al cap de més 
de cent deu anys d’aquella efemèride, ens 
permeten de conèixer què varen fer, què 
pensaven del que feien i el clima general 
del curs. Un document que, tot i el pas dels 
anys, ens pot encomanar l’engrescament 
i l’entusiasme necessaris per continuar 
treballant a favor de l’escola pública.

En primer lloc vull destacar la voluntat de 
millora de l’escola. Llorenç Jou i Olió, un 
dels mestres capdavanters de la renovació 
pedagògica, ho escriví amb paraules dures, 
tot denunciant la situació familiar i social 
del moment. Afirmà: “Las falsedades y 
convencionalismos con que la familia malea 
a la niñez, el abandono y podredumbre 
de las clases directoras del país, altas y 
bajas, y la pobreza material y moral de 
todos, convergen finalmente para que al 
maestro de escuela o se le canten himnos 
tan platónicos como estériles –aquello 
de la leyenda de oro–, o se le ridiculice y 
escarnezca, –aquello de la leyenda negra. 
En uno y otro caso es igual la consecuen-
cia: que ya que no contamos con el auxilio 
ajeno, hay que confiar exclusivamente en el 
propio, dirigiendo la mirada hacia nosotros 
mismos, internándonos para descubrir 
las fuerzas que acaso existan escondidas, 
comerciándonos mutuamente los méritos 
que cada cual pueda atesorar. Todo esto es 
la autodidáctica profesional, la enseñanza 
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de nosotros por nosotros, convirtiéndonos 
a la recíproca en maestros de los maes-
tros; porque si en nadie se halla toda la 
sabiduría y aptitud, reunidos lo poseemos 
casi todo”.

Animats per l’èxit de la trobada, Esteve 
Carles, el director del curs, fa un elogi 
enardit a favor dels mestres participants en 
termes provocadors. Escriu: “Venid aquí, 
entre nosotros, farsantes detractores de 
los maestros. Escuchad, siquiera por un 
momento, funcionarios que nos dais hasta 
dosificado nuestro mísero saber, a esta 
juventud representada por un Jou, todo fe, 
todo ardor, que grita ‘adelante’, ‘confianza 
en el provenir’, hermanada de la sensatez 
representada por un Juanola, todo entusi-
asmo, que clama ‘valor’, ‘la regeneración 
de la patria es el magisterio’, y oíd a la 
maestra, representada por una Domingo y 
una Bosch, que al unísono clama también 
como el maestro, dando calor a la idea y 
manteniendo vivo el sacrosanto amor al 
progreso, y reconoceréis vuestro error”.

L’article del director d’aquesta primera Es-
cola d’Estiu acaba amb aquestes paraules: 
“Estamos satisfechos. Desde primero de 
septiembre próximo queda establecida en 
cada una de las escuelas de los maestros 
y maestras que han venido al cursillo, la 
enseñanza de los Trabajos manuales”.

Cap a una segona Escola d’Estiu

De la mateixa manera que en el clima 
d’entusiasme de la primera Conversa es 
va proposar la celebració d’una Normal 
d’Estiu, en el marc d’aquesta trobada a 
Cassà de la Selva també es va proposar la 
continuïtat de trobades de llarga durada. 
Ho varen proposar els mateixos participants 
i l’inspector Manuel Ibarz en el discurs de 
cloenda. Malauradament, aquests bons 
desigs de continuïtat no es varen fer rea-
litat. El 25 de març del 1904 es publicà 
un “Llamamiento” de la “Comisión Orga-
nizadora de los Cursillos de Verano”. Per 
cert, una Comissió que ja no la componien 
només mestres gironins; ja n’hi havia de 
Tarragona i de Barcelona.

La Comissió feia una crida a ampliar la 
formació rebuda a les Escoles Normals. 
Era una crida a “la redención de nosotros 
por nosotros mismos”. Una crida que 
s’adreçava de manera especial “a los 
maestros rurales que más pruebas dan 
de sentir entusiasmo” per tirar endavant 
aquest projecte. 

De tota manera gairebé tres mesos després 
de fer la crida per a la celebració d’una 
segona trobada, el 17 de juny de 1904, la 
Comissió reconegué que no hi havia prou 
suport per tirar endavant aquest projecte 
i decidí dissoldre’s. En el Defensor del 
Magisterio varen escriure: “La Comisión 
acordó disolverse, tranquila y satisfecha, 
porque cree haber cumplido con su deber, 
porque sabe lo que tardan en triunfar los 
ideales elevados, porque confía que las Nor-
males de Verano serán realidad en nuestra 
tierra, y se conforma con la convicción de 
que para ser llamado obrero del edificio 
basta con haber puesto en los cimientos 
una piedrecita”.

Va caldre esperar una dècada per poder 
reprendre aquesta iniciativa de formació 
permanent del magisteri de Catalunya. 
Serà el 1914, ja sota els auspicis de la 

“VA CALDRE ESPERAR UNA 

DÈCADA PER PODER REPRENDRE 

AQUESTA INICIATIVA DE 

FORMACIÓ PERMANENT DEL 

MAGISTERI DE CATALUNYA.

SERÀ EL 1914,

JA SOTA ELS AUSPICIS DE LA 

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA”



Mancomunitat de Catalunya i des d’una 
perspectiva diferent, més oficial. Només 
cal veure la portada del programa: “Any 
Primer del 27 de juliol al 22 d’agost de 
1914. ESCOLA D’ISTIU de Barcelona per 
a mestres, professors especials, institu-
trius, sacerdots, religioses, estudiants i 
mares de família. Organitzada pel Concell 
d’Investigació Pedagògica de la Diputació 
Provincial de Barcelona”. Els tres cursos 
que es varen impartir tractaren sobre: I. 
Mètode Montessori; II. Treball manual edu-
catiu; III. Dibuix directament d’objectes. 
Al cap de més d’una dècada de la primera 
iniciativa dels mestres gironins, els treballs 
manuals continuaven despertant l’interès 
dels mestres i educadors.

RUTH VERT MOLL

30 anys d’experiència docent.
Escola Lacustària de Llagostera (Gironès)

Les Escoles d’Estiu eren un motiu de trobada amb companys d’altres 
escoles, de compartir vivències, de posar-se al dia... Ara, fonamentalment, 
els cursos de formació els realitzo durant el curs escolar, a través de la 
meva integració en grups de treball. Però ho recordo com una experiència 

molt enriquidora en l’aspecte professional, amb cursets d’allò més diversos. A mi sempre m’ha 
agradat la música, encara que no en sóc especialista. Vam fer un curs de cant, que va tenir continuïtat 
un cop acabada l’escola i que va prosseguir amb trobades durant algun temps... Va ser una bona 
experiència. Crec que l’Escola d’Estiu hauria de formar part de la formació permanent dels mestres. 
Es podria fer a principis del mes de juliol i la proposta podria anar des de cursos monogràfics, amb 
assessorament de professionals, fins a l’intercanvi d’experiències pràctiques i innovadores.
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La formació del magisteri ha estat un dels problemes centrals que ha hagut d’encarar el 
moviment de Renovació Pedagògica català en el darrer segle. Durant llargs períodes s’ha 
impulsat una escola renovada i catalana sense cap competència legislativa ni executiva, 
però realitzada a través del camí ferm i segur dels mestres i les noves institucions educati-
ves. Però, fins i tot avui dia, la Catalunya autònoma administra un sistema educatiu sobre 
el qual tenim poques possibilitats de decisió. Sortosament, la societat civil ha actuat de 
manera eficient i duradora en pro de la renovació i modernització educatives, amb o sense 
administració educativa pròpia.

Escoles d’Estiu, cent anys avançant

JOSEP GONZÁLEZ-AGÀPITO

Catedràtic de Teoria i Història de l'Educació 
                Universitat de Barcelona

Ara fa un segle s’obria la primera Escola 
d’Estiu. Un element de formació de mes-
tres que ha esdevingut durant cent anys 
un poderós instrument de catalanització, 
transformació i renovació de l’educació 
a Catalunya. Els seus inicis i el seu des-
envolupament exitosos són estretament 
lligats al fet de donar resposta a una 
necessitat de formació dels sectors més 
inquiets del magisteri, els quals entenen 
el rol del mestre i de l’escola com a eines 
per assolir una societat i un país millors 
del que els ha tocat viure. Que era una 
necessitat fortament sentida pel magisteri 
n’és una bona mostra l’esplet d’iniciatives 
d’intercanvi d’experiències i formació que 
havien anat sorgint amb anterioritat a la 
seva creació pels mestres mateixos. O el 
fet que la demanda d’assistència triplicà 
llargament la previsió inicial.

Aquells mestres d’aquell temps van viure 
de ben a prop com la revolució industrial 
havia esfondrat moltes de les estructures 
de socialització bàsiques, començant per 
la mateixa família i la mateixa escola. 
Aquest sentiment de falta de referències 
i d’inseguretat havia impulsat les més di-
verses opcions polítiques i socials a cercar 
transformar la societat a través de l’educa-
ció. Darrere de les primeres Escoles d’Estiu 
s’aixeca, també, un ambiciós projecte de 
reconstrucció nacional, el Noucentisme, 
basat en dos pilars: la cultura i l’economia. 



Des d’aquesta voluntat, mancats d’estruc-
tura política, caldrà reclamar autonomia a 
un estat espanyol tancat en l’uniformisme 
i d’esquena a la modernitat. En aquest 
sentit, aquell mateix 1914 s’aconsegueix 
la Mancomunitat de Catalunya. Una ínfima 
estructura política des de la qual es voldrà 
dotar el país, amb pocs recursos, de les 
infraestructures per al seu rellançament 
social, educatiu, cultural i econòmic.

La Mancomunitat catalitzarà moltes ini-
ciatives que des de feia anys impulsaven 
una educació capaç d’impactar cívicament 
i moral els educands en la seva tasca de 
socialització. Des del inicis del segle passat 
es comprèn que no és possible una verita-
ble regeneració social sense una educació 
formal i no formal eficients. S’apostarà 
decididament per una educació capaç, 
com deia Dewey, de construir una societat 

cívica, culta i democràtica. També calia 
lluitar des de l’escola pel manteniment 
de la llengua i la cultura pròpies com a 
afirmació col·lectiva del dret a ser. Des dels 
primers moments s’advertí que la formació 
de mestres era cabdal per a l’extensió de 
la nova educació i per a la consegüent 
transformació qualitativa de la societat 
catalana que se n’esperava.

Sembrar una nova escola per a un futur  
il·lusionat 

El 27 de juliol de 1914, s’obria a Barcelona 
la primera Escola d’Estiu per iniciativa 
d’Eladi Homs, secretari del Consell d’Inves-
tigació Pedagògica, el qual més tard passà 
a anomenar-se Consell de Pedagogia. Més 
tard, Alexandre Galí en serà el responsable. 
A partir d’aquest any se celebra cada estiu 
organitzada per la Mancomunitat. Homs, 
que havia estat becat per l’Ajuntament 
de Barcelona per anar a formar-se a les 
universitats de Chicago i Urbana, als Estats 
Units, havia comprovat l’eficàcia d’aquest 
tipus de cursos intensius de reciclatge per 
a mestres impulsats allà per J. Dewey. La 
iniciativa de la Mancomunitat no tingué 
la sensibilitat de recollir els esforços en 
aquest sentit de col·lectius de mestres 
públics. Tot i que, segurament, es pretenia 
bastir una formació de mestres que fos 
plantejada trencant amb tota pràctica de 
la vella manera de fer escola. Finalment, 
el 1922 l’organització de l’Escola d’Estiu 
es va realitzar conjuntament pel Consell 
de Pedagogia i la Federació de Mestres 
Nacionals de Catalunya.

“S’APOSTARÀ DECIDIDAMENT

PER UNA EDUCACIÓ CAPAÇ,

COM DEIA DEWEY, DE CONSTRUIR 

UNA SOCIETAT CÍVICA, CULTA

I DEMOCRÀTICA”
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Des de la seva creació, l’Escola d’Estiu ha 
convocat els mestres a renovar l’escola per 
construir una societat i un país millors a 
través de l’educació dels seus ciutadans pe-
tits i joves. De l’eficàcia de l’Escola d’Estiu 
com a motor de renovació pedagògica i de 
transformació social n’és mostra la creació 
d’un “Curso Oficial de Perfeccionamiento” 
organitzat per les autoritats ministerials de 
Barcelona i mestres afins que intentaven 
ser una alternativa “oficialista” a l’Escola 
d’Estiu. La difusió de l’educació activa 
a l’Escola d’Estiu minava els interessos 
de l’oligarquia lligada al caciquisme que 
dominava la política i la vida espanyoles. 
El nou model de persona activa, autòno-
ma, culta i crítica que estimulava l’Escola 
Nova era una franca amenaça contra les 
formes de domini social i productives en 
què es basava el caciquisme i el règim 
canovista.  

Al costat de l’Escola d’Estiu, la formació 
dels mestres comptà amb cursos estables 
de vespre i una biblioteca professional 
excel·lent amb préstec per correu i gratuït 
a tots els mestres d’arreu del país per tal 
de fornir-los les bases teòriques de l’escola 
activa. Per augmentar la cultura en tots 
els camps i especialment en el pedagògic, 
s’editaren dues revistes distribuïdes de 
franc a tot el magisteri: Quaderns d’Estudi 
(1915) i Butlletí dels Mestres (1922).

De la primera etapa de l’Escola d’Estiu, 
entre 1914 i 1922, en podem destacar la 
difusió dels mètodes actius i especialment 
del Montessori, el qual, per la seva alta 
estructuració, facilitava la seva aplicació. 
També cal destacar, el 1920, la participació 
del suís E. Claparède, un dels referents 
pedagògics del seu temps. Les escoles 
combinen la formació teòrica amb les 

MARIA SALES SÁEZ

32 anys d’experiència docent.
Institució cooperativa Montserrat de Barcelona

Aquests darrers anys, la meva experiència en les Escoles d’Estiu ha estat 
com a formadora. L’experiència ha estat molt profitosa i engrescadora 
per diversos motius. En el terreny personal, pel repte que representa 
haver de preparar i compartir experiència com a mestra, pel treball 

en equip que suposa, compartint experiències, pensaments i ideals d’educació, que et fa ser més 
conscient de la responsabilitat que tenim en la formació dels nois i noies, i que el nostre paper és 
ajudar que els infants desenvolupin totes les seves capacitats per millorar el món. Per altra banda, 
i en l’aspecte professional, t’estimula a continuar treballant i innovant, perquè en les sessions et 
trobes amb molts mestres que tenen ganes de millorar. A més, no es pot oblidar que això em permet 
aprendre de manera crítica i reflexiva, ja que les sessions tenen una dinàmica participativa i això fa 
que la nostra motxilla cada cop estigui més plena d’experiències i il.lusions. Les Escoles d’Estiu han 
de ser el lloc on compartir experiències, investigar, veure noves maneres de fer, reflexionar sobre el 
que fem i per què ho fem, intercanviar vivències. El treball cooperatiu amb els altres mestres ens fa 
obrir el pensament i trenca la dinàmica una mica endogàmica que a vegades es genera a les escoles. 
Crec que les Escoles d’Estiu tenen i han de tenir aquesta funció de donar eines i maneres de fer 
perquè els mestres que volen i estan canviant l’educació se sentin segurs, recolzats i amb força per 
lluitar en els seus claustres.
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pràctiques i les visites. A la convocatòria 
de l’any 1923, s’hi afirma que l’objectiu 
és posar les bases del “futur d’una escola 
catalana, amb ciència i doctrina pròpia, 
amb personalitat característica, alternant 
amb els altres valors pedagògics que 
pel món circulen”.1 Per a una bona part 
del magisteri, la renovació pedagògica 
i la catalanitat de l’escola són aspectes 
indissociables. L’Escola d’Estiu, com la 
mateixa Mancomunitat, és suprimida per 
la dictadura instaurada pel cop d’estat del 
setembre de 1923.

La represa de 1930 combinà la formació 
pedagògica amb la general. És interessant 
veure com a partir de 1931 amb la Gene-
ralitat republicana s’encaren els problemes 
centrals que té plantejades l’educació: com 
abordar la catalanització de l’escola (1931), 
la construcció d’una educació moral i cívica 
laica (1932 i 1933) i com establir l’escola 
unificada (1934). En consonància amb els 
temps esperançats que s’obren, augmenta 
l’interès pels mètodes més socials, com 
ara Decroly (tema monogràfic de 1935) i 
Freinet. Sense oblidar que aquestes accions 
es desenvolupen també entre dues maneres 
d’entendre Espanya manifestades en la dis-
cussió de la Constitució i l’Estatut d’Autono-
mia, especialment pel que fa a qüestions tan 
sensibles com la llengua i l’educació.2 

Temps de plom i esperança

“Si eres español, habla español” es podia 
llegir en una de les “consignas” murals 
“patrióticas” del franquisme. En l’etapa 
més feixista de la postguerra, la dictadura 
políticament es va nodrir del corrent ultra-
conservador del nacionalisme espanyol 
que sols considera espanyols aquells que 

1. MancoMunitat de catalunya. Escola d’Estiu. Barcelona: 

Consell de Pedagogia, 1923.

2. Sobre els debats generals de les Escoles d’Estiu i els 

cursos metodològics vegeu Escola d’Estiu (1914-1936). 

Edició facsímil dels programes i cròniques. Barcelona: 

Diputació de Barcelona, 1983.

s’identifiquen amb la seva ideologia. Per 
tant es declara “antiespanyola” tota aquella 
escola que es fonamenti en el laïcisme, la 
catalanitat, la democràcia o tot allò que no 
subscrigui la seva concepció de l’Espanya 
única. Els orígens feixistes del règim faran 
que no es dubti a utilitzar la violència per 
imposar aquella unitat de cultura, llengua 
i religió com un fet essencial de la unitat 
de la pàtria. Mai la cultura, la llengua i 
l’educació catalanes havien estat objecte 
d’un tan llarg, eficaç i violent procés dis-
gregador i assimilista. Violència i repressió 
són dos elements de la naturalesa política i 
jurídica de la dictadura del general Franco 
durant els seus llargs quaranta anys.3 El 

3. Sobre la repressió franquista sobre la cultura, la llen-

gua i l’educació vegeu Pagés, Pelai (ed.). Franquisme i 

repressió: La repressió franquista als Països Catalans, 

1939-1975. València: Universitat de València, 2004.
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nacionalcatolicismo serà omnipresent des 
de l’escola primària fins a la universitat 
com en tots els agents d’educació formal i 
no formal. La cruel depuració dels mestres 
esberlà l’obra educativa iniciada en temps 
de la Mancomunitat. Però la derrota del 
nazisme i el feixisme obligarà a suavitzar 
relativament la situació. Així el franquisme 
no forma un bloc uniforme durant els seus 
quaranta anys, com tampoc ho fou la seva 
política educativa.

Fruit d’aquest dura política del franquisme 
per primera vegada a la història els immi-
grants que arriben a Catalunya cercant 
feina i millorar la seva vida, no tindran 
necessitat d’aprendre català.

Malgrat aquestes greus dificultats, ja el 
mateix any de la victòria franquista a la 
guerra civil, 1939, es fundaran a Barcelona 
les primeres escoles que mantindran una 
actitud de resistència cultural i cívica. A 
poc a poc i al cap d’unes dècades ja seran 
una munió, aquestes escoles. A mitjans 

dels anys seixanta conformen una xarxa 
prou àmplia que obre un segon moviment 
de renovació pedagògica, el qual vol donar 
continuïtat a aquell esplendorós del primer 
terç del segle xx. Ben aviat aquestes es-
coles senten la necessitat de fomentar la 
formació dels seus mestres d’acord amb els 
plantejaments de l’Escola Activa. Maldaran 
per aixecar una alternativa a unes escoles 
de magisteri i a la pedagogia universitària 
que han estat durament depurades i són, en 
aquells anys, reproductores dels objectius 
educatius franquistes i de l’escola tradicio-
nal, tret d’algunes destacables excepcions. 
Recollint aquesta necessitat, el 1965 es 
crea Rosa Sensat com a nucli de formació 
i difusió de la renovació pedagògica i es 
converteix en l’entitat de referència en el 
camp de la pedagogia catalana. La cons-
titució de Rosa Sensat és el resultat d’una 
acció unitària de l’oposició franquista, que 
comprèn que bastir una educació a part 
del sistema educatiu franquista és un dels 
baluards imprescindibles per defensar la 
societat i el país de la política de negació 
de les llibertats individuals i de genocidi 
cultural del franquisme. 



Si la fundació de Rosa Sensat significà la 
visualització pública d’aquesta alternativa, 
també marca l’aparició d’altres opcions. El 
desenvolupament econòmic que experimen-
tà Espanya, i especialment Catalunya, fa 
més evident el decalatge entre la societat i 
el règim dictatorial. La dècada dels seixanta 
registra com es van manifestant diferents 
concrecions educatives en correspondència 
amb les distintes opcions polítiques de 
l’oposició. La història de la mateixa Escola 
d’Estiu mostra com cada una d’aquestes 
opcions portaran a segregacions del movi-
ment renovador. Diu Freire, amb raó, que 
no hi ha pràctica pedagògica que no sigui 
política i que no contingui un ideal de 
societat i un projecte ètic.

La represa de les Escoles d’Estiu

Restaurar l’Escola d’Estiu és un dels primers 
objectius que es plantejà Rosa Sensat. Si 
abans de la guerra havia estat tan útil en la 
transformació del teixit educatiu català, ara, 
sota el franquisme, era més necessària que 
mai. Cent fulls ciclostilats distribuïts a través 
dels mestres mateixos en portaren més de 
cent cinquanta a aquella primera Escola 
d’Estiu recuperada del juliol de 1966. Mes-
tres catalans i també alguns de valencians 
i balears impulsats per la renovació de les 
pràctiques educatives i la preservació de la 
llengua i la cultura catalanes. 

Aquell 1965 també senyala el decenni més 
crític per a la dictadura. L’Escola d’Estiu 
en aquests anys darrers del franquisme 
esdevé un dels indicadors pregons de la 
cada dia més visible oposició al franquisme. 
Sindicats clandestins, mestres, universitat 
i moviment veïnal seran la proa d’aquesta 
oposició.

Seguint el plantejament de les edicions 
republicanes, l’Escola d’Estiu aplega un 
conjunt de cursos de formació pedagògica, 
cultural, científica i social, al costat de 
cursos metodològics o d’especialitzats, 
tallers, etc. També un tema general oferirà 
un fòrum d’aportacions i reflexions a les 
grans qüestions educatives que la societat 
té plantejades.

Moltes de les problemàtiques educatives 
que afloraran a la Transició democràtica i 
posteriorment ja són presents molt abans 
a les Escoles d’Estiu: laïcitat de l’escola, 
compromís polític dels mestres, model 
d’escola pública, model d’escola catalana, 
entre d’altres. L’Escola d’Estiu, Rosa Sensat 
i el seu entorn escolar esdevenen un mal 
tolerat oasi de llibertat dins el franquisme, 
solament comparable al que coetàniament 
es produeix a la universitat.

La declaració “Per una Nova Escola Públi-
ca” de la X Escola d’Estiu de 1975 implica 

CRISTINA MARTÍNEZ ROYO

8 anys d’experiència docent.
Escola Llorens Artigas de Badalona (Barcelonès)

Vaig a les Escoles d’Estiu perquè és una manera d’obtenir nous recursos, 
idees, corrents, que puc portar a terme en la meva pràctica. M’agradaria 
que l’Escola d’Estiu estigués més a prop dels claustres. En els temps 

que patim, on la formació que ens arriba als claustres des dels CRP és mínima i poc profitosa, 
seria necessari que molts dels professionals que col.laboren amb l’Escola d’Estiu, juntament amb 
tots els que hi assistim anualment, poguéssim mobilitzar la resta de professorat a entusiasmar-se 
per aprendre coses noves, nous recursos, noves maneres de fer.
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l’assumpció que és hora d’abastar l’ense-
nyament públic en un moment en què ja 
es respira la fi de la dictadura franquista 
iniciada formalment amb la mort de Franco 
el novembre d’aquell any. Un document que 
desafia la dictadura definint un nou model 
d’escola i que cal llegir-lo al costat de la 
declaració de l’Escola d’Estiu de 1976, que 
hi introdueix importants matisacions. 

L’expansió de les Escoles d’Estiu són un al-
tre símptoma de la seva capacitat d’incidir 
en la societat i en la  pràctica pedagògica. 
Així, el 1977, es fan Escoles d’Estiu a 
Barcelona, Sabadell, Tarragona, Girona, 
Lleida, País Valencià, Madrid, Euskadi, 
Aljarafe (Sevilla), Extremadura, Aragó, i el 
congrés d’escoles Freinet a Granada.

La multitudinària assistència a les Escoles 
d’Estiu dels anys setanta i primera meitat  
dels vuitanta confirmen el paper destacat 
dels mestres com a agents dels canvis que 
requeria una societat després de quaranta 
anys de dictadura. No només pel rol de 
dinamitzadors socials que assumiren en 
pobles i barris de les grans ciutats, sinó 

també pel sentit de militància que imprimi-
ren a la seva professió. La vaga de mestres 
estatals de 1977 que reclamaven millores 
salarials és tot un exemple, malgrat la fal-
ta d’una consciència sindical clara, dels 
canvis operats fins i tot en aquest cos de 
funcionaris tradicionalment dòcils.

Amb la gradual normalització de la vida 
democràtica a partir del final de la dècada 
dels setanta, adquireixen naturalesa legal els 
diversos moviments de renovació pedagògica 
sorgits a Catalunya i arreu d’Espanya. Ara 
representaran no solament l’avantguarda 
pedagògica del magisteri, sinó que també 
es responsabilitzen de la difusió dels valors 
de la democràcia que reneix en un context 
sociològic on el franquisme ha deixat un 
enorme pòsit. A mesura que la política 
recupera els espais vedats per la dictadura 
franquista, les Escoles d’Estiu s’estenen per 
tot el territori organitzades pels diferents 
col·lectius de mestres renovadors. Centren la 
seva preocupació en qüestions pedagògiques 
i didàctiques i es produeix “un redescobri-
ment de l’alumnat, un afany per posar-se al 
dia en les noves metodologies, etc., que ve a 

ROSA GUÀRDIA GRAU

40 anys d’experiència docent.
Escola Empordanet de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)

El juny de 1974 acabo Puericultura i una companya em parla de l’Es-
cola d’Estiu de Barcelona. Em volia formar més com a educadora i em 
va semblar una proposta molt interessant. Aquesta va ser la primera 
de moltes Escoles d’Estiu. L’ambient de l’Escola d’Estiu em va obrir 

un món ple de dinamisme i de llibertat. Allí vaig començar la meva formació com a mestra... De 
camí cap a l’Escola d’Estiu, al tren, vaig conèixer la Conxita V. Ella em va presentar les mestres que 
l’acabaven de contractar per a una escola activa de Premià de Mar. Em van contractar i m’hi vaig 
estar vint anys i amb la Conxita encara som amigues! Les Escoles d’Estiu haurien de ser un punt 
de trobada de professionals de l’educació i de persones interessades en la innovació i la recerca 
educativa. Complementar la formació inicial i permanent. Altaveu de reivindicacions i propostes 
per a la millora de l’educació pública.

La
 v

eu
 d

el
s 

m
es

tr
es



convergir en una ‘edat d’or’ dels Moviments 
de Renovació Pedagògica”.4 Aquest interès 
es tradueix fins a mitjans dels anys vuitanta 
en una assistència massiva a les Escoles 
d’Estiu, nuclis aglutinadors del moviment 
convertits en àmbit de pràctica crítica.

Tanmateix a mesura que passen els anys 
la vitalitat de les Escoles d’Estiu se’n 
ressent negativament. Entre altres factors 
perquè les reivindicacions professionals 
són exercides pels sindicats, la formació 
permanent s’institucionalitza (CEP, CERS, 
etc.) des de les diverses administracions 
educatives universitàries, municipals, 
nacionals i estatals, a les quals, a més, 
s’incorpora una bona part dels dirigents 
del moviment renovador. L’Escola d’Estiu 
entra en crisi en un context de desmobi-
lització civicopolítica propiciada per les 
administracions, ja sigui de la Generalitat 
o dels grans ajuntaments i, després, des 
del mateix govern central a partir de 1982. 
A Lleida, el 1986, els moviments de reno-
vació pedagògica de Catalunya decideixen 
federar-se i escometen un examen crític de 
l’acompliment de la declaració “Per una 
Nova Escola Pública” de l’Escola d’Estiu 
de 1975. A les dificultats constatades, 
cal afegir-hi els canvis socials, culturals i 
culturals profunds que s’estan operant a 
l’escola impulsats per la nova societat de 
la globalització, la tecnologia i la indivi-
dualització.5 El congrés dels Moviments 
de Renovació Pedagògica de Gandia, el 
1992, marca el punt àlgid d’aquesta crisi 
d’identitat no només dels moviments, sinó 
també del magisteri mateix.6

4. Sosa, Ricardo. “Los Movimientos de Renovación Pe-

dagógica: Una aproximación histórica desde la pasión”, 

a Trabajadores de la Enseñanza, 1992, n. 134, p. 6.

5. MoviMents de renovació Pedagògica de catalunya. Docu-

ments d’Escola Pública. Lleida: A. G. Dalmau, 1986.

6. Sobre aquesta qüestió vegeu: doMènec, Joan M. “Gan-

dia 1989, un punt de referència”, a Perspectiva Esco-

lar, 1989, n. 139, p. 63-65. cela, Jaume; doMènech, 

Joan M. “Reflexions sobre la crisi d’uns moviments”, a 

Perspectiva Escolar, 1994, n. 189, p. 65-67.

Però com tota crisi, aquesta representa difi-
cultats, però també la cerca de l’adequació 
de les Escoles d’Estiu a la missió de l’escola i 
dels mestres en el nou context social, cultural, 
sociolingüístic, econòmic i polític del tombant 
de segle i les primeres dècades del xxi.  

Les Escoles d’Estiu, a hores d’ara, de nou 
encarnen la voluntat de transformació de 
l’escola per respondre als reptes de la nos-
tra societat. Apareixen com una eina eficaç 
de renovació i innovació educatives, ja que 
són organitzades pels mateixos mestres 
que protagonitzen el dia a dia de l’escola. 
Així, doncs, la seva formació neix de la 
demanda dels mestres i respon a necessi-
tats i problemes reals de l’escola. També 
de l’intercanvi d’experiències didàctiques 
i professionals. No hem d’oblidar que la 
renovació i transformació qualitativa de 
l’educació és més eficaç quan neix en les 
vores del sistema de la mà de petits grups 
de docents basats en la discussió i el debat 
crític i comparatiu. Amb propostes fetes 
des del coneixement del sistema i el medi 
educatiu on es vol aplicar. En això rau l’efi-
càcia de l’Escola d’Estiu, perquè ofereix un 
espai per optimitzar la pràctica educativa, 
propiciant el coneixement d’alternatives 
ofertes per la reflexió teòrica on aquesta 
és modificada per la reflexió crítica des de 
la pràctica educativa.

“MAI LA CULTURA, LA LLENGUA I 

L’EDUCACIÓ CATALANES HAVIEN 

ESTAT OBJECTE D’UN TAN LLARG, 

EFICAÇ I VIOLENT PROCÉS 

DISGREGADOR I ASSIMILISTA”
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En cloure el primer curs de l’escola de mestres Rosa Sensat, una proposta d’Enric Lluch 
va prendre força: organitzar la primera escola d’estiu de la postguerra per recuperar l’es-
cola d’estiu que amb tant d’encert s’havia organitzat a Catalunya des de la Mancomunitat 
primer i des de la Generalitat en el període de la Segona República.

L’Escola d’Estiu de Rosa Sensat 

IRENE BALAGUER

Presidenta de Rosa Sensat

En el vocabulari pagès de Saifores hi ha 
una paraula, goixar, que significa créixer 
les arrels per sota terra. Quan un gra de blat 
cau, per sobre de la terra, la gent veu que 
abrina, però per sota no només creixen les 
arrels, sinó que goixa, s’estén, i així d’un 
sol gra de blat en surt més que una espiga. 
I nosaltres vam goixar en el mal temps a 
l’Escola d’Estiu, que va néixer a Barcelona 
però va goixar per tot Catalunya.           

Marta Mata garriga

Sense cap tipus de recursos materials, però 
amb molts d’humans, el juliol de 1966, 
en absoluta clandestinitat, 154 mestres de 
Catalunya, del País Valencià i de les Illes, 
que compartien la voluntat de recuperar la 
llengua catalana comuna per fer-la arribar a 
l’escola, junt amb la renovació pedagògica 
–dues qüestions que per a nosaltres eren 
i són indissociables–, iniciaven una nova 
aventura per a la formació dels mestres. 
Aquella primera escola d’estiu es va fer 
a l’empara d’un convent de monges fili-
penses.

Com explica Marta Mata en un dels seus 
textos sobre les escoles d’estiu de Rosa 
Sensat, aquesta es va anar perfilant com 
la nostra manera de fer realitat la formació 
continuada dels mestres en exercici. Un 
estil de formació que cerca en la pràctica 
els elements de renovació, de convertir la 



demanda en resposta, els alumnes en mes-
tres. Dels 154 participants de la primera 
escola d’estiu, 105 van esdevenir profes-
sors o organitzadors d’altres escoles.

I Marta Mata també afirma: “L’escola d’es-
tiu de Rosa Sensat va néixer amb la vocació 
de no ser única, i abans de cinc anys ja 
tenia altres tantes germanes a Catalunya i 
dins els horitzons de la pell de brau i cinc 
anys després ja travessava els Pirineus. La 
tossuderia, una de les qualitats del bon 
mestre, ha presidit la proposta i la resposta 
per les escoles d’estiu. Cada escola d’estiu 
havia de fer el pas convenient.” 

La memòria i el record del que havien estat 
les escoles d’estiu de la Mancomunitat i la 

Generalitat foren una font d’inspiració per 
mirar el present i projectar el futur, i per do-
nar resposta a les necessitats dels mestres, 
formats com a infants en escoles franquis-
tes i en unes escoles normals dominades 
per la tradició del nacionalcatolicisme. 
Un repte que, tot i el temps transcorregut 
i el treball realitzat des dels moviments 
de renovació pedagògica, les institucions 
acadèmiques i l’administració educativa, 
encara manté un pes important. 

Perquè és clar i reconegut que no és 
possible canviar l’escola si no s’ofereixen 
els mitjans als mestres perquè ho puguin 
fer, atès que la transformació requereix 
un profund canvi de mentalitat i cal des-
lliurar-se de l’experiència pròpia discutint 
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amb companys els problemes reals de la 
seva pràctica, descobrint noves didàcti-
ques, pensant i aprofundint especialment 
en la pedagogia del fer de mestres, en la 
dinàmica dels grups d’infants o joves, en el 
fet de compartir com fer equip a l’escola, 
i comprendre la importància de la relació 
amb el medi.

Un concepte d’infant i jove, d’educació, d’es-
cola, de mestre i de societat

La continuïtat històrica impregna l’escola 
d’estiu de Rosa Sensat: la presència d’Ale-
xandre Galí i Artur Martorell, protagonistes 
de les escoles d’estiu del període republicà, 
i el record de Jaume Miret i Cèlia Artigues, 
contribueixen a recuperar amb entusiasme 
conceptes que semblaven nous i trenca-

dors davant de l’escola que dominava el 
panorama del país.

Es tractava de recuperar la millor tradició 
de l’educació i l’escola catalana, amb 
els principis de l’escola nova, en la qual 
l’infant i el jove eren els grans protago-
nistes actius, considerats i respectats 
com a persones, en una escola que es 
proposava obrir portes i finestres per 
dialogar amb el món i uns mestres 
compromesos a posar al seu abast 
tot allò que els pogués entusiasmar, 
encuriosir i alimentar l’interès per 
aprendre, per saber-ne més.

Aquest canvi de concepte de l’educa-
ció obligava també a posar a l’abast 
dels mestres noves matèries o canvis 
conceptuals d’aquestes, com la ma-
temàtica nova i la teoria de conjunts 
de Maria Rúbies, el trencament amb 
la gramàtica tradicional a l’escola 
proposat per Gabriel Ferrater, o el 
plantejament d’una nova visió de la 
sociologia de Baudelot i Establet.

Tot plegat desperta l’interès del 
món universitari i intel·lectual i el de-

sig de dialogar amb els mestres a l’escola 
d’estiu. Hi participen personalitats del món 
acadèmic com Aranguren, Josep Fontana, 
Pierre Vilar, Ramon Margalef; altres del món 
cultural, com Pi de la Serra, Isabel Parra, 
Ovidi Montllor i Lluís Llach, Raimon, Maria 
de Mar Bonet, Jaume Arnella, Xesco Boix, i 
també de l’àmbit de les arts plàstiques, com 
Tàpies, Guinovart, Artigau, Cesc, Tharrats, 
Cardona Torrandell, Esther Albardané, per 
dir-ne alguns; del món del teatre, Núria 
Espert, Ricard Salvat, Els Comediants, 
Claca, Marduix i un nodrit etcètera.  

Amb tants estímuls, pedagògics, culturals 
i socials, era gairebé inevitable que l’en-
tusiasme generés compromís, i molts dels 
mestres participants continuen vinculats a 
Rosa Sensat. Cal recordar que, des de sem-
pre, els mestres que vénen a l’escola d’estiu 



ho fan perquè volen, res no els hi obliga. Hi 
vénen en període de vacances, la qual cosa 
vol dir que són mestres especials, perquè 
estan desitjosos de millorar, d’aprendre 
per contribuir a canviar la realitat. És per 
tot plegat que a l’escola d’estiu es genera 
un ambient molt especial, de complicitats, 
d’alegria i llibertat. 

Mirar endins i dialogar amb l’exterior 
Cada escola d’estiu permet conèixer què 
està passant i què s’està fent a les escoles 
de Catalunya, perquè tot i les limitacions 
lògiques, es vetlla per acollir tot allò que 
es coneix que pot contribuir a millorar la 
realitat. Són tants els mestres i les escoles 
que any rere any han fet passos importants 
en algun aspecte, organitzatiu o didàctic, 
són tantes les experiències a compartir, 
que resulta apassionant descobrir-ho. El 
repte és assolir un equilibri entre els di-
ferents aspectes, perquè els mestres que 
vénen a l’escola d’estiu puguin trobar allò 
que en cada moment els interessa o els 
preocupa més.

Molt aviat vénen a l’escola d’estiu de Rosa 
Sensat mestres d’altres indrets de l’estat: 
del País Basc, de Galícia, de Madrid, d’An-
dalusia... Arriben a ser tants que durant 
alguns anys es fa una línia de cursos en cas-
tellà per facilitar la comprensió i l’acollida, 
sempre convidant-los a fer néixer escoles 

d’estiu i moviments a les seves contrades 
per ser cada cop més i anar sumant. I així 
va ser, com una diàspora, que es crearen 
escoles d’estiu per tot l’estat. 

Des de l’inici, es va convidar també a 
participar les escoles d’estiu mestres i 
organitzacions internacionals. Els primers 
van ser els italians del Grup Nacional de 
Cooperació, amb Fiorenzo Alfieri, Teresa 
Rabazzio, Francesco Tonucci, Mario Lodi, 
Rita Perani, Loris Malaguzzi, Gianni Rodari, 
Mariano Dolci; del Regne Unit, Elionor 
Goldschmied, Hellen Penn, Peter Moss; 
d’Hongria, Zoltan P. Dienes, Judit Falk, 
Anna Tardos; de França, Irene Lezine, Li-
liane Lurçat, Phillippe Merieur; del Brasil, 
Jaqueline Moll, Maria Carmen Barbosa; 
de Xile, Ofelia Rebeco; dels Estats Units, 
Constance Kamii, i tants d’altres.

CARME GARCIA DEL RÍO

7 anys d’experiència docent.
Escola Pública Els Pinetons de Ripollet (Vallès Occidental)

Fer de mestra pot ser absorbent, es treballa en una escola concreta i es 
corre el risc de tancar-se en un context determinat. Les Escoles d’Estiu 
són una oportunitat per intercanviar experiències, despertar inquietuds 
i conèixer altres realitats. Les Escoles d’Estiu del futur haurien de tenir 

una funció formativa: cursos, intercanvi entre centres i projectes, espais per debatre allò que ja fem 
en la pràctica. Però també de lluita, especialment davant l’escenari que es presenta.

“QUI SÓN AQUESTS BOJOS QUE 

CADA ANY MUNTEN I DESMUNTEN 

UNA ESCOLA D’ESTIU? QUI SÓN 

AQUESTS CAPAÇOS DE TROBAR 

TANTES I NOVES FORMES 

D’EXPRESSIÓ?”
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Aquesta possibilitat d’intercanvi va ser i 
és encara una de les característiques de la 
nostra escola d’estiu. Conèixer, escoltar i 
dialogar amb altres experiències d’arreu, ha 
estat una manera d’obrir nous horitzons, de 
poder interrogar i interrogar-nos, de situar la 
nostra mirada en una realitat més àmplia per 
trobar inspiració i poder seguir millorant.

Mirar més enllà també ha contribuït a 
establir una gran xarxa de relacions, de 
complicitats, la qual, al cap dels anys ha 
donat lloc a amistats, col·laboracions i 
projectes compartits.

Una xarxa que supera el marc de l’escola 
d’estiu tant a Catalunya com arreu i esdevé 
una manera regular i estable d’intercanvis: 
és com una font d’alimentació i creació 
continuada, en neixen grups de treball 
per continuar treballant durant el curs i 
contribueix a situar la nostra realitat en 
un context més ampli.

Una pedagogia germana o generadora de           
política

Es podria dir que el mateix estil d’organitzar 
l’escola d’estiu de Rosa Sensat és política: 
fer-ho en equip, pensant en els companys 
mestres de totes les etapes; fer-ho tenint 
en compte les seves necessitats, els seus 
interessos en aquelles temàtiques que els 
poden estimular a millorar el propi treball 
de cada dia a l’escola o a l’institut; fer-ho 
comptant amb qui podria ajudar amb l’ex-
periència pròpia perquè ens puguem sentir 

capaços d’emprendre o introduir canvis 
en la pràctica educativa, en la manera de 
relacionar-nos amb els infants, en la ma-
nera de fer escola de tots i per a tots, de 
descobrir noves didàctiques... Tot plegat 
és fer política i pedagogia alhora.

En l’escola d’estiu de Rosa Sensat, fer 
pedagogia és donar l’oportunitat a tots els 
que hi participen de saber que l’escola per 
la qual lluitem i que ens comprometem a 
fer realitat és un fet col·lectiu, que som 
molts els companys d’aquí i de fora que 
treballem per renovar l’educació, que, 
compartint les mateixes qüestions de fons, 
tenim concrecions diverses que són fruit 
de cada història i de cada context. Perquè 
la diversitat és una de les característiques 
de la nostra concreció pedagògica, que en 
el fons és també la nostra política.

El més fàcil d’identificar amb la política a 
les escoles d’estiu són els Temes Generals, 
perquè s’hi posen a debat aquells aspectes 

“LA DIVERSITAT ÉS UNA DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE LA NOSTRA 

CONCRECIÓ PEDAGÒGICA,

QUE EN EL FONS ÉS TAMBÉ LA 

NOSTRA POLÍTICA”



de l’educació que posen en discussió a 
fons temes transversals que influeixen o 
impregnen l’educació i ens ajuden a anar 
més enllà, com els drets i les responsabi-
litats dels infants i joves, l’educació de la 
llibertat, fer de mestre a l’escola demo-
cràtica, aprendre a ensenyar a aprendre, 
equitat per garantir la igualtat; tots ells són 
temes de política o de pedagogia.

En aquests contextos cal destacar tres De-
claracions per la repercussió que han tingut 
més enllà de l’àmbit estricte dels mestres 
i de l’escola d’estiu: la de l’any 1975, Per 
una nova escola pública; la de 1976, Per 
una nova escola pública catalana, que és 
revisat el 1985, i la de 2005, Per una nova 
educació pública. Tots tres són documents 
d’ampli abast, on els mestres hem tingut 
l’oportunitat d’expressar l’educació, l’es-
cola i el sistema educatiu que somiàvem, 
per un estat democràtic els primers, i per 
una Europa dels ciutadans el darrer.

Aquests textos van tenir una influència 
important en la transició democràtica, en 
les primeres lleis d’educació, perquè una 
bona part de la societat se’ls havia fet seus. 
Potser han estat les declaracions del 1975 
i 1976-1985 les que han tingut més força 
o impacte en la política educativa, una 
política amarada de pedagogia. 

Declaracions i temes ben diferents a causa 
del moment històric en què s’elaboraren, i 
alhora amb unes constants coherents sobre 
les aspiracions que els mestres de l’escola 
d’estiu tenim per a l’educació: 

La democràcia: estretament vinculada a la 
participació, una participació real en tots 
els ordres i nivells de la gestió de l’edu-
cació, una participació de tots, infants 
i adults, una participació que significa 
decidir i ser coresponsables. 

La inclusió: indispensable per garantir una 
escola de tots i per a tots, sense discrimi-
nació ni per raons d’edat, ni de gènere, 

ni de capacitat, ni de procedència, ni de 
creença, perquè és en la diversitat on es 
troba la manera de treballar el present, per 
garantir un futur de cohesió social. 

La renovació: una escola com a laboratori 
de pedagogia, oberta i dialogant amb el 
context, els avenços científics, tecnològics 
i culturals del seu temps; per tant, una 
escola en procés constant de canvi, de 
millora, d’imaginació i curiositat, de reflexió 
i acció transformadora.

Un sistema educatiu flexible: capaç de con-
fiar en els infants i joves, en els mestres 
i professors, en les famílies i en la comu-
nitat, com els grans protagonistes de la 
nova educació. Per tant, un sistema nou, 
responsable de garantir equitat davant de 
les desigualtat inherents a la societat, un 
sistema desburocratitzat i descentralitzat 
que permet i estimula la llibertat. 
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“MARTA MATA AFIRMA: 

L’ESCOLA D’ESTIU DE ROSA 

SENSAT VA NÉIXER AMB LA 

VOCACIÓ DE NO SER ÚNICA”

Com tot el que es fa a les escoles d’estiu, 
aquestes aspiracions són tant pedagògiques 
com polítiques, perquè des del nostre punt 
de vista són indissociables. I, per si no ha 
quedat prou clar, hi afegirem que parlem 
de Pedagogia i de Política en majúscules, 
perquè ambdues contenen una gran ampli-
tud de matisos en els quals, des de diverses 
posicions personals, és possible compartir 
unes idees comunes i, des del nostre punt 
de vista, el pluralisme ha estat i és un ele-
ment clau definidor de Rosa Sensat i, per 
tant, de les seves escoles d’estiu.

Un repte continuat 

Cal recordar en aquesta breu descripció 
l’escola d’estiu de l’any 1977, amb més de 
9.000 participants, una fita de participació 
i alegria col·lectiva. Havíem recuperat la 

democràcia i els allí concentrats a la UAB 
pensàvem que res ja no seria igual, que tot 
el que havíem somiat seria possible en les 
noves coordenades.

Realment va ser una escola d’estiu excep-
cional, única, com, d’altra banda, ho són 
cada una d’elles, tant les que es van fer en 
plena clandestinitat durant la dictadura, 
com les que es van mantenir quan des de 
l’Administració s’oferia una àmplia oferta 
formativa, com ho són les d’ara, quan la 
crisi genera malestar i desànim entre els 
mestres i professors.

Si es rellegeixen les valoracions de les es-
coles d’estiu es fa evident que les opinions 
dels participants es tenen en compte, que 
l’anàlisi del que s’hi ha realitzat és d’una 
gran exigència, en l’estructura, l’organit-
zació i els continguts, la qual cosa obliga 
a un replantejament continuat, a no caure 
en la rutina.

En una conferència a l’escola d’estiu de 
1969, el doctor Jordi Rubió formulava 
dues preguntes que, des del nostre punt 
de vista, defineixen el que han estat les 



CISCU LLOMBART FERNÁNDEZ

10 anys d’experiència docent.
Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor
(Vallès Oriental)

Recordo sobretot haver-hi anat per retrobar companys de professió que 
feia temps que no veia i com un lloc que, més enllà del curs escollit, era 

un espai de trobada i intercanvi d’experiències. Més endavant, coincidint amb una maduresa personal 
i una inquietud particular sobre el procés d’integració del número i del desenvolupament matemàtic, 
vaig descobrir en Josep Callís i, a partir d’això, vaig començar a formar part d’a+a+ (grup de treball 
d’innovació matemàtica de Rosa Sensat). A poc a poc, amb la formació continuada en aquest tema 
i amb la sort de poder-ho posar en pràctica a l’escola Vilamagore, passo de ser aprenent a voler 
compartir la feina desenvolupada aquests anys amb la resta de professorat. Després de deu anys a 
l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat, primer com a alumne, més endavant com a alumne i formador, crec 
i confio que el futur de l’Escola hauria de passar pels mateixos arguments que em van fer escollir-la 
en el seu dia: punt de trobada, espai de formació i lloc d’intercanvi d’experiències.

escoles d’estiu de Rosa Sensat: “Qui són 
aquests bojos que cada any munten i 
desmunten una Escola d’Estiu? Qui són 
aquests capaços de trobar tantes i noves 
formes d’expressió?”.

Quaranta-cinc anys després es podrien 
formular les mateixes preguntes, i mentre 
siguin vigents, l’escola d’estiu es man-
tindrà, senzillament perquè en el país hi 
haurà uns mestres i professors prou bojos 
per organitzar-la, sempre diferent, perquè 
és viva. Seguirà canviant, evolucionant, 
creixent o disminuint, però per enfortir 
l’educació i l’escola serà necessària la 
trobada regular de mestres compromesos 
a millorar, a interrogar-se, a plantejar-se 
nous reptes, sabent que per aconseguir-ho 
cal l’equip.
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En aquest article parlaré de l’evolució de les Escoles d’Estiu (EE), focalitzada en la des-
centralització i la implementació de les diverses EE al llarg del país. Hi ha anàlisis molt 
valuoses de la trajectòria de les EE a Barcelona amb l’escola “mare” (Rosa Sensat), però 
poques s’han centrat en el conjunt de Catalunya cercant una visió global que permeti 
situar els darrers quaranta anys per esbossar línies de futur. 

Escoles d’Estiu, Plans de Formació i Moviments 
de Renovació Pedagògica

JAUME AGUILAR VALLÉS 

Membre del Moviment Educatiu del Maresme 
i president de la Federació de Moviments de 

Renovació Pedagògica de Catalunya

Ara que celebrem el centenari de la pri-
mera EE és un bon moment per analitzar 
el seu valor en la millora de la qualitat 
de l’educació a Catalunya, per reflectir 
el recorregut al llarg d’aquests anys tan 
canviants al nostre país i per esbossar les 
perspectives de futur que s’albiren. 

L’EE és i ha estat un espai de trobada i 
d’intercanvi entre professionals de l’edu-
cació que, compartint les experiències i 
reflexionant sobre la teoria i la pràctica, 
milloren l’escola. És un model únic a 
Europa que ha evolucionat al llarg dels 
anys i que és un valor afegit a la formació 
permanent dels docents. 

Hi ha poques recopilacions de dades i, dis-
sortadament, els arxius existents s’haurien 
d’estructurar per facilitar i preservar la me-
mòria de l’esforç voluntari de tots aquells 
docents que hem fet història: la construcció 
de l’actual escola pública catalana.

Per explicar la creació de les EE fora de 
Barcelona, hem de reconèixer l’existència 
de grups de mestres amb voluntat de 
millorar la seva professió i transformar 
l’escola, però també la voluntat de les 
administracions per assumir la formació 
del professorat com a element clau de 
millora educativa. 



Els orígens de la represa 

Durant les dècades dels cinquanta i els 
seixanta apareixen diversos grups de mes-
tres que inicien trobades de coordinació i 
d’intercanvi d’experiències, cosa que fa 
revifar la renovació pedagògica i l’escola 
catalana. Fruit d’aquestes trobades, l’any 
66 a Barcelona es fa la primera EE de 
Rosa Sensat “similar a les que s’havien 
fet abans de la guerra”. Pocs anys des-
prés es va configurar com una activitat 
descentralitzada.

Seran els nous1 instituts de Ciències de 
l’Educació (ICE) (UAB, UB i Politècnica) 
que donaran suport a grups de mes-
tres per iniciar les primeres EE fora de 

Barcelona:2 Lleida (1969), Bages (1970), 
Girona (1971), Tarragona (1973), Garrotxa 
(1977). 

Amb la mort del dictador, el clam demo-
cràtic i el manifest “Per una nova escola 
pública catalana”3 s’estén ràpidament i 
el model impulsat des de Rosa Sensat per 
Marta Mata i el grup d’organitzadors, arriba 
a bona part de les comarques catalanes i 
a la resta de l’estat espanyol.

Ja l’any 1979 la Generalitat provisional 
“patrocina i subvenciona” les EE, però tam-
bé defineix unes pautes unificadores:4 

1. La Ley General de Educación (LGE 1970) creava els 

Instituts de Ciències de l’Educació (ICE), amb l’encàr-

rec específic de dur a terme la Capacitació Pedagògica 

del professorat de secundària (CAP) i amb competències 

en la formació del professorat no universitari.

MARTA BÀGUENA CABANES

6 anys d’experiència docent.
Escola Antoni Botey de Badalona (Barcelonès)

M’agrada fer Escola d’Estiu perquè és una manera de fer balanç del curs 
i de preparar-se per al proper amb noves idees i experiències d’altres 
centres i mestres. Aquest intercanvi és el que més valoro de les meves 
estades a les Escoles d’Estiu. Justament el curs de Matemàtiques que 

vaig fer el darrer estiu em va agradar molt i aquest curs he posat en pràctica algunes de les activi-
tats que es varen treballar i ha anat força bé! De cara al futur, crec que les Escoles d’Estiu han de 
tenir un paper actiu en la renovació pedagògica del país pel que fa a dues vessants. D’una, la part 
pràctica i metodològica: metodologies actives i amb protagonisme dels infants, donant un paper 
important a les noves tecnologies. I, de l’altra, acompanyar tot això d’una bona teoria/anàlisi on es 
presenti l’educació com un instrument que de debò garanteixi la igualtat d’oportunitats, formació 
de ciutadans i ciutadanes compromesos i acollida de qualitat per a tothom. Crec que les dues 
parts han d’anar ben lligades perquè, per separat, com passa sovint actualment, no s’aconsegueixen 
resultats òptims.

2. Rosa Sensat (1966), Col·legi de Doctors i Llicenci-

ats (1974), Escola d’Estiu de Formació Professional 

(1975), Escola de Formació Professional Agrària i Es-

cola d’Expressió.

3. Document final del Tema General de l’Escola d’Estiu 

de Rosa Sensat de 1976.

4. Acta de la reunió de coordinació de les EE de la Ge-

neralitat, 25 de març 1980.
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• Totes les EE des del 1979 tenen la 
mateixa portada en el programa de mà 
i aquesta la fa el Departament. (I així 
serà fins a 1989.)

• Els programes de totes les EE han de 
presentar-se a la Generalitat per al seu 
vistiplau abans d’ésser impresos.

• Hi ha una organització establerta: Cursos 
de reciclatge de català, Cursos per etapes 
i nivells, Monogràfics i Tema General.

Com bé es descriu en la revista PersPectiva 
escolar: “L’Escola d’Estiu ha esdevingut de 
nou una institució pública amb un triple 
propòsit: la catalanització, la renovació 
pedagògica i l’intercanvi d’experiències i 
reflexions entorn dels problemes de l’escola 
i els mestres”.

Els primers ajuntaments democràtics, so-
bretot del cinturó industrial de Barcelona, 
donen suport a les noves escoles que ja 
neixen amb un esperit de canvi i renova-
ció. Fruit d’aquest suport sorgiran les EE 
del Maresme (1979), el Vallès Occidental 
(1979), el Penedès (1979), Badalona 
(1980), l’Anoia (1980), Santa Coloma de 
Gramenet (1980), l’Hospitalet de Llobregat 
(1981) i el Vallès Oriental (1982). També 
els grups de mestres dels territoris més 
rurals s’organitzen per promoure noves 
escoles d’Estiu: l’Alt Empordà (1980), la 

Seu d’Urgell (1980), el Berguedà (1982) 
i el Ripollès (1982).

L’any 1982 es comptabilitzen 22 EE que 
apleguen 12.597 alumnes. La Subdirec-
ció General de Formació del Professorat 
assumeix la característica pública de les 
EE i això es tradueix a subvencionar entre 
el 70 i el 80 % del cost de la formació, 
mentre que els assistents contribueixen 
amb la matrícula amb un màxim del 20 % 
de la despesa. En algunes ocasions els 
ajuntaments també aporten subvencions, 
amb la qual cosa ajuden a reduir costos. 

L’any 1985, el Departament d’Ensenya-
ment impulsa els Centres de Recursos 
Pedagògics (CRP) per donar suport als 
grups de mestres:5 “Els centres de recur-
sos donaran suport a les activitats peda-
gògiques dels grups de mestres i d’altres 
institucions educatives impulsores de la 
renovació pedagògica”.

Membres dels Moviments havien accedit a 
dinamitzar els Centres de Recursos i al seu 
voltant s’articulen grups de mestres que 
assumiran l’organització d’algunes escoles 
d’Estiu ja en funcionament i en promouran 
de noves: Urgell-Segarra (1984), Val d’Aran 
(1984), la Selva (1985) i el Pallars i l’Alta 
Ribagorça (1987). Les EE amb forta de-
pendència municipal i dels ICE tanquen, 
com: Badalona (1985) i l’Hospitalet de 
Llobregat (1984).

Les tensions existents entre els moviments 
de mestres i el Departament d’Ense-
nyament per l’excessiva “dependència” 
desencadena la polèmica sobre expedir o 
no certificats oficials –amb validesa com 
a mèrit– per cursos fets en les EE. Es va 
resoldre no donar certificats de forma 
generalitzada, només d’assistència a les 
persones que ho sol·licitessin.6

5. Ordre per la qual es regulen les funcions dels Centres 

de Recursos Pedagògics (15 de novembre de 1983).

6. Discussió de Moviments a Terrassa (abril 1984).



Paral·lelament, la formació permanent del 
professorat es va anar institucionalitzant, 
els Programes de Formació Permanent 
Institucional (FOPI) i, més tard, els Plans 
Unitaris de Formació, apleguen: la inspec-
ció educativa, els representants dels ICE, 
dels Moviments de Renovació, els Centres 
de Recursos, els representants munici-
pals... Són l’embrió dels Plans Formatius 
de Zona actuals.

Malgrat les discussions internes en els grups 
de mestres majoritàriament es va optar per 
cedir grups de treball, cursos i seminaris als 
CRP, amb la qual cosa l’Escola d’Estiu va 
restar com una activitat més centrada en la 
reflexió, en el debat sobre temes educatius 
i/o l’intercanvi d’experiències pedagògiques. 
Són els anys previs a la LOGSE.

L’any 1989 es fan 22 EE –18 de vinculades 
als Moviments de Renovació Peagògica–, 
amb un total de 9.932 assistents. 

Els Plans de Formació 

El primer Pla de Formació (1989-1996)

Després d’anys de clares demandes de tots 
els sectors de la comunitat educativa –inclo-
sos els Moviments de Renovació Pedagògica– 
per aconseguir que la Generalitat fes un Pla 
de Formació Permanent per als docents del 
país, el 1989 sorgí el primer. Com indica en 
les seves intencions, es relaciona la formació 
permanent del professorat amb la millora 
qualitativa del sistema educatiu “Contribuir 
a l’increment de la qualitat de l’ensenyament 
per mitjà de la Formació Permanent” i es 
pretén posar les bases per a la Reforma 
Educativa (LOGSE 1990).

El primer Pla de Formació Permanent del 
Professorat es basa en la implantació als 
territoris dels Plans de Zona, amb la inspec-
ció com a responsable de la coordinació, els 
Centres de Recursos gestionant el procés 
i amb el suport dels ICE, que faciliten els 
formadors.

Queden enrere els Plans Unitaris i els CRP 
es converteixen progressivament en clars 
organismes de gestió de la formació. 

Els Moviments de Renovació amb una 
estructura feble, amb dependència dels 
CRP i sense suport dels ICE, perden la seva 
EE: la Selva (1989), el Berguedà (1990), 
el Bages (1990), la Seu d’Urgell (1990), 
el Pallars i l’Alta Ribagorça (1992), Osona 
(1993), Girona (1993), Santa Coloma de 
Gramenet (1994) i el Camp de Tarragona 
(1998), deixen d’organitzar-les.

Paral·lelament, el sorgiment de nous Movi-
ments de Renovació fa que s’incrementin 
les EE: la Noguera (1987), la Conca de 
Barberà (1991) i la Terra Alta (1994).

Probablement el sistema d’obtenció dels 
sexennis implantat pel Departament 
d’Educació promou l’increment de docents 
a les activitats de formació d’estiu. El 
Departament demana control estricte de 
l’assistència per expedir certificats. L’any 
1997 encara es porten a terme 19 EE –17 
de realitzades per Moviments de Renova-
ció– amb un total de 14.834 assistents.

Organitzat per la Subdirecció General es 
realitza una reflexió sobre el present i futur 
de les EE (abril 1995).7 Com a Moviments 
de Renovació Pedagògica reivindiquem 
recuperar l’esperit renovador, “planificar 

“L’OBERTURA ALS DIFERENTS 

PROFESSIONALS I ALS PARES I 

MARES ÉS CLAU PER A LA RENOVACIÓ 

I EL CANVI, AIXÍ COM TAMBÉ HO 

ÉS RECUPERAR EL CONTACTE I LA 

RELACIÓ AMB EL MÓN UNIVERSITARI 

MÉS INNOVADOR”

7. Crònica d’Ensenyament, núm. 78-79 (setembre 1995).
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les EE perquè siguin espais de formació, 
d’intercanvi, de reflexió, de debat i de 
cooperació entre els ensenyants, a fi de 
prendre posicions sobre temes pedagògics 
i educatius promovent la creació de pensa-
ment pedagògic i afavorint el contacte amb 
altres estaments” i “millorar els mòduls de 
finançament i els criteris restrictius quant 
a tipologies d’activitats”. El Departament 
reiterava la tutela i el suport a les EE. Ob-
servem que la partida pressupostària per a 
les EE per al 1996 es redueix un 20%.

Segon Pla de Formació (1997-2001) 

Aquest nou Pla manté l’esquema orga-
nitzatiu i funcional anterior. Avança en 
la descentralització, l’atenció als canvis 
en la població escolar i la importància 
de les tecnologies de la informació i la 
comunicació.

El pressupost del Departament per a EE es 
manté invariable fins al 2005.

Es constata un excés de propostes de for-
mació des dels diferents Plans Formatius 
del Departament, que, de vegades, es 
realitza durant l’estiu coincidint amb les 
activitats dels Moviments de Renovació. 
Les EE de l’Alt Empordà (1998) i la Gar-
rotxa (1999) acaben la seva activitat.

L’any 2001 continuen 19 EE –17 d’organit-
zades per Moviments de Renovació–. L’as-
sistència baixa fins als 8.985 docents.

Tercer Pla de Formació (2005-2010)

Amb els canvis de Govern de Catalunya 
es proposa un canvi de model, “canvis en 
l’estructura, gestió i model educatiu de la 
formació a Catalunya”, i es redefineix el 
paper de les institucions col·laboradores; 
especialment s’afavoreix el treball dels ICE. 
Es marquen noves prioritats. 

En finalitzar aquest període, l’Associació 
Catalana de Professionals de Centres de 
Recursos Pedagògics8 feia la següent 
valoració: “En l’àmbit de la formació del 
professorat els CRP hem passat de ser uns 
col·laboradors en la gestió de la formació 
descentralitzada a ser els protagonistes del 
disseny, la gestió global i la co-avaluació 
del Pla de Formació de Zona.”

No m’estendré fent una valoració de les 
conseqüències d’aquest tercer Pla. Pel que 
fa a les EE cal destacar-ne diversos aspec-
tes: s’inclou la formació telemàtica (ACTE 
que treballava des de 1999, vinculada als 
Moviments de Renovació), es fan 5 EE 

8. Document marc d’ACP de CRP (octubre 2010).

MERCÈ ROMERO MARTÍN

25 anys d’experiència docent.
Escola Torre Llauder de Mataró (Maresme)

Vaig començar a anar a les Escoles d’Estiu per iniciativa pròpia, perquè 
oferien cursos molt innovadors i volia estar al dia. Continuo assistint-hi 
pel mateix motiu. Un fet a destacar són les amistats sorgides dins dels 
cursos i que encara continuen, l’intercanvi d’informació que ens fem la 
resta de l’any i els grups de treball que hem fet a partir d’un curs. Les Escoles d’Estiu haurien de 
continuar amb la formació, perquè sempre hi ha nous corrents pedagògics i temes que vols conèixer 
més. També haurien de ser un lloc per a la reflexió, per compartir vivències i neguits de la nostra 
professió de mestres.
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més –entre elles s’incorpora la Formació 
d’Estiu de Docents d’Adults (SAÓ, de llarga 
tradició renovadora) i la Formació d’Estiu 
d’Ensenyants de Música–. Cal destacar 
l’increment pressupostari del Departament 
en un 50% per a la Formació en EE. 

Es constata un fort increment d’assistència, 
i un dels elements pot ser la vinculació del 
cobrament del mes de juliol del professorat 
interí a l’assistència a cursos de formació 
durant aquest període. L’any 2010 es 
poden comptabilitzar 26 EE –16 de vin-
culades als Moviments de Renovació– amb 
una assistència de 13.988 persones.

Situació actual

Amb el canvi de govern (2010) en un marc 
de crisi econòmica, de fortes retallades 
en els pressupostos públics i un més que 
notable increment de la precarietat social, 
el pressupost dedicat a formació gairebé 
desapareix. Es manté la subvenció a les EE 
que, amb prou feines, cobreix el 20 % del 
cost real de l’activitat. Això obliga a ajustar 
els costos i augmentar el preu de matrícu-
la. Les reduccions dels recursos humans 
dels CRP i dels serveis del Departament 
fan variar notablement la formació del 
professorat. L’EE d’Osona (2009) i la de 
la Noguera (2011) es deixen de fer.

La matrícula de les EE baixa el 2012 a 
8.185 persones.

A tall de conclusió

La majoria dels Moviments de Renovació 
Pedagògica es basen en el treball voluntari 
dels seus associats i associades i només 
alguns, pocs, s’han dotat d’una infraestruc-
tura administrativa. Aquesta flexibilitat, 
alhora també feblesa, ha fet que hi hagi 
certes “dependències“ dels ICE, ajunta-
ments i/o CRP, fent que els canvis en les 
polítiques de formació afectin clarament 
les seves activitats. 

La història demostra l’enorme generositat 
de milers de mestres i professors que, 
amb el treball voluntari, han organitzat la 
formació al territori per construir una escola 
pública catalana de qualitat. Les hores de 
merescut lleure s’han dedicat a dissenyar, 
promoure i portar a terme activitats amb 
l’objectiu de renovar l’escola. Al llarg dels 
anys les dificultats han estat enormes i 
molts grups de mestres han plegat. 

A més de la profunda implicació en els 
centres educatius, molts docents preparats 
i formats en el si dels Moviments de Reno-
vació Pedagògica i/o de les EE han estès 
la seva acció i han reforçat les estructures 
formatives de les administracions, fet que 
ha multiplicat l’acció a favor de l’escola 
catalana promovent canvis educatius. 

Davant dels Plans Institucionals els grups 
de mestres més reduïts no han pogut com-
petir amb l’oferta formativa dels CRP o dels 
Plans de Zona, tant en l’oferta formativa 
d’hivern com en la d’estiu. Allunyades 
de Barcelona, adreçades a una població 
molt menor, amb una base social reduïda 
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i sense suports institucionals, s’han vist 
abocats a dissoldre’s. Altres s’han pogut 
estabilitzar, amb un reduït nombre d’ac-
tivitats a l’estiu i amb poca presència en 
les activitats d’hivern.

Només les comarques més poblades han 
pogut mantenir una oferta suficient i es 
financen amb les aportacions dels assis-
tents en les activitats i amb l’ajut d’alguns 
municipis.

Als anys vuitanta reclamàvem al Depar-
tament d’Ensenyament que assumís la 
formació permanent del professorat i 
denunciàvem la “suplència” que fèiem 
els Moviments de Renovació Pedagògica 
amb les nostres activitats. Crec que els 
diferents Plans de Formació ho han fet 
amb més o menys fortuna, però el que no 
ha rebut gaire suport és la Renovació com 
a eina pedagògica.

Les demandes de seminaris de reflexió 
i jornades de treball organitzades per la 
Federació dels Moviments de Renovació 
Pedagògica o els Moviments dels territoris 
han rebut poc suport en no enquadrar-se 
en les modalitats formatives establertes 
pel Departament. 

Al sistema educatiu, a part de les pro-
postes de millora i d’adequació –que es 
tradueixen en formació– li cal una refle-
xió en profunditat que ajudi a relligar la 
xarxa social, a adequar les noves teories i 
pràctiques pedagògiques. La missió dels 
Moviments de Renovació és acostar-se als 
moviments socials, a les noves necessitats, 
als reptes de present i futur per fer més 
efectiva l’EDUCACIÓ –des d’una perspec-
tiva holística.

Òbviament el de la Renovació és un paper 
crític, incòmode per a les administracions. 
Tot i que hem mantingut una “lleialtat 
institucional” al llarg d’aquests anys, 
amb una pluralitat envejable per moltes 
organitzacions, amb un nivell de proposta 

transparent i deslligada de corporativismes 
i altres ismes, globalment no hem rebut el 
suport suficient per créixer. Com dèiem en 
els anys noranta, el Departament ha aplicat 
el pacte de la gana: “el suficient perquè no 
ens morim però mai per poder créixer”.

Per continuar

Sóc de l’opinió que amb la dèria dels 
resultats –de les competències bàsiques 
i de PISA– succeeix com l’arbre que no 
deixa veure el bosc. On és el problema? 
Si realment treballem competencialment, 
les àrees/assignatures es desdibuixen. Si 
hem de millorar resultats, s’ha de millorar 
l’escola. 

L’escola canvia, les comunitats educatives 
estan modificant els centres escolars i sor-
geixen arreu grups més o menys organitzats 
que treballen en propostes alternatives, 
fora dels circuits oficials.

En aquest procés de contínua construcció 
i millora hem viscut aquests anys amb 
grans canvis pedagògics (intel·ligències 
múltiples, comunitats d’aprenentatge, 
aprenentatge cooperatiu, pedagogia sistè-
mica, les competències...). Els canvis, tant 
socials com de valors provocats per la crisi 
econòmica que estem vivint, ens obliguen a 
replantejar el què i el com ensenyar, ja que 
la mateixa escola ha entrat en crisi.

La necessària perspectiva d’una educació 
al llarg de la vida per conviure en un món 
incert i canviant, l’ús imprescindible de 
les tecnologies en tots els nivells laborals 
i quotidians, de la participació real –im-
plicació dels pares i mares en els centres 
educatius, de la coresponsabilització 
dels alumnes en el seu aprenentatge, de 
l’acompanyament de l’alumne en l’elabo-
ració del seu projecte vital, del treball en 
xarxa perquè el centre escolar esdevingui 
un important nòdul educatiu...– ens repta 
i ens apassiona.



La Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica ha de jugar un paper important 
en la recuperació de les Escoles d’Estiu 
com a espais de reflexió, debat, intercanvi 
d’experiències de centre i aula i de proposta 
per renovar l’escola, regenerant la xarxa 
educativa social.

Com deien el 1914, l’EE anava adreçada 
a “mestres d’ambdós sexes, professors 
especials de Dibuix o de Treball Manual, 
institutrius, sacerdots dedicats a obres 
pedagògiques, religioses de l’ensenyament, 
estudiants de magisteri i mares de família”. 
Pretenia “refrescar l’esperit posant-lo en 
contacte directe amb les noves idees i 
procediments d’ensenyança [...] produ-
int aquest relacionar-se els saludables 
resultats d’encoratjament que es deriven 
de tot aplec de persones intel·ligents i 
entusiastes”.

HELENA PURTÍ HERNÀNDEZ

8 anys d’experiència docent.
Fondazione Istituto Leonardo da Vinci de Lugano, Ticino (Suïssa)

Per a mi, anar –sempre que puc– a les Escoles d’Estiu és un moment de 
retrobament, de compartir experiències, de trobar comprensió entre els 
companys, de satisfacció personal, un moment d’esbarjo, de resolució de 

dubtes i angoixes, de creixement personal... És un moment d’aprofundiment, de creació, d’investigació, 
de descoberta, que em faltaria si no el pogués realitzar. Durant l’any faig formació a distància, però 
no m’omple de la mateixa manera que ho fa l’Escola d’Estiu. Recordo els cursos que imparteixen la 
gent de Reggio de l’Emília i Pistoia, perquè m’han ajudat a comprendre la necessitat de documen-
tació com a aprenentatge i comunicació per a les famílies. També el curs de Matemàtiques... Hi vaig 
aprendre i comprendre coses que mai havia entès anteriorment. Em van donar molts recursos i idees 
que he pogut posar en pràctica a les escoles.

Crec que les Escoles d’Estiu del futur haurien de ser més properes, més accessibles (econòmicament 
parlant). Haurien de ser més obertes, més internacionals, mostrar més models educatius, maneres 
de fer diferents, permetre als mestres una visió més global del que ens envolta. Haurien d’educar 
i formar uns mestres més oberts als canvis. Haurien de ser engrescadores per atraure mestres poc 
motivats i qui sap si no de caire obligatori per a tothom, ja que ens trobem amb mestres ancorats 
en el passat i sense ganes de canviar...

En aquests moments, l’obertura als di-
ferents professionals i als pares i mares 
és clau per a la renovació i el canvi, així 
com també ho és recuperar el contacte 
i la relació amb el món universitari més 
innovador. 

Òbviament els problemes amb l’“homolo-
gació de les activitats” haurà de passar a 
segon terme i el mateix diríem del finan-
çament. Reclamarem el que sigui neces-
sari i caldrà assumir els riscos de “no ser 
prioritaris per a l’administració”. 

Els que compartim un compromís ètic 
en el fer de mestre som necessaris en la 
construcció d’una nova escola per a un 
nou país.
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L’escola d’estiu de Rosa Sensat al meu entendre és una munió de camins d’aprenentat-
ges que tenen un caràcter dinàmic i ens han situat en la nostra realitat escolar. A més a 
més també ha estat capaç de fer-nos conèixer altres realitats i fer-nos-hi interessar. 
Els seus espais són una invitació a la renovació de coneixements, a tenir visions més 
creatives davant de la tasca diària que comporta treballar amb infants i joves, així com 
a mantenir la il·lusió pel món de l’educació en general. 

Un camí cap a la llibertat 

NANCY BELLO TAPIA

Mestra d’Educació Infantil
Escola dels Pallaresos

Tarragona

El meu camí 

Vaig començar a assistir a l’escola d’estiu 
motivada per les lectures d’articles de 
Marta Mata. Tot llegint-la em vaig adonar 
que ella escrivia sobre alguna cosa més 
profunda que una activitat d’aprenen-
tatge concreta. Segons el meu parer, ens 
mostrava tant una manera d’entendre la 
pedagogia lligada a un país, com el seu 
punt de vista sobre el valor i la necessitat 
de l’educació infantil. 

Llegir els seus articles em va ajudar a 
comprendre que no es podia separar la 
realitat lingüística dels aprenentatges i, 
per tant, l’escola havia de ser sensible i 
coherent en aquest aspecte, però no era 
l’única qüestió a tenir en compte, ja que 
ens parlava sobre la potencialitat de cada 
infant i els seus drets, com una gran tasca 
a desenvolupar des que els infants s’incor-
poren a l’escola infantil. 

A través de la lectura d’articles i publica-
cions començo el camí pels passadissos 
per on caminaven tants i tants mestres a 
l’escola d’estiu, amb l’objectiu d’aprendre 
per donar resposta als interrogants que 
sempre ens planteja l’educació. Crec que 
mai vam buscar la recepta de com havia 
de ser una activitat, sinó que a través del 
diàleg buscàvem compartir allò que sabíem 
i que fèiem. El formador era el fil conductor 



d’una pila d’inquietuds que es manifesta-
ven en forma de preguntes/respostes, on 
cadascú aportava els coneixements i les 
experiències acumulades. 

A l’escola d’estiu, hi vaig aprendre, entre 
d’altres moltes coses, que l’aigua, l’aire i 
els materials de la natura havien de formar 
part dels espais infantils. Que els materials 
que han d’estar a l’abast dels infants s’han 
d’haver triat amb cura i amb una clara 
intenció de provocar descobertes que els 
ajudin a la construcció de nous aprenen-
tatges. Van ser molts més els continguts 
que vaig tenir la sort de poder treballar i 
que m’han ajudat en la vida professional; 
els que he mencionat anteriorment són per 
a mi alguns referents indispensables que 
les escoles, a les quals assisteixen infants 
i joves, han de recollir en el currículum 
escolar.

Els aprenentatges construïts a l’escola 
d’estiu de fa uns quants anys encara són 
totalment vigents i presents en la meva 
manera d’entendre l’educació infantil. Algú 
podria pensar que els infants i els temps 
ara són diferents i que cal fer o mostrar 
altres materials. Em nego rotundament 
a canviar la manera d’entendre l’escola, 
les relacions, els materials i els espais; 
m’agradaria recordar que cap d’ells no té 
un significat neutre. Mara Davoli, referint-se 
als espais i materials, ens deia: “El context 
canvia les persones, les persones canvien 
el context. Un lloc que acull és també un 
lloc que dóna informació” (Escola d’Estiu 
de 2005).

Crec fermament que aquesta afirmació ens 
pot donar peu a reflexionar, i a revisar-ho, 
sobre quina escola tenim o volem, sobre 
els nostres espais escolars i materials 
didàctics, sobre el concepte que cadascú 
té d’“infant” i d’“escola”, i també sobre 
el concepte “fer de mestre/a” en l’escola 
d’avui, per evitar ser una illa en una societat 
que ha canviat.

RAMON MARTÍ AMIGÓ

25 anys d’experiència docent. Fundació Llor de 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Cada any, quan s’acaba el curs escolar els mestres 
estem cansats, buits i normalment expressem allò 
tan típic de “necessito vacances!”. Ho diem així 
perquè la nostra feina ens buida. Aquesta sensació 
podria provocar la temptació de dir: “No penso fer 
res durant tot l’estiu!”. Però vaig a les Escoles d’Es-
tiu perquè allà puc trobar gent diferent de l’equip 
amb el qual treballo durant tot l’any, mestres que 
es troben en la mateixa situació que jo. També hi 
acostumo a trobar maneres de treballar i de pensar 
noves... Compartir, aprendre, omple! Inicialment, 
la majoria de mestres busquen receptes, és a dir, 
activitats concretes per poder portar a l’aula. I, 
certament, això sempre va bé. Però jo no busco 
això: m’omple molt més aprendre i clarificar cap 
a on hem d’anar i com hem de treballar. Si tinc 
clar això, aleshores ja no em costarà gens inventar 
una, dues o les activitats que facin falta. A les 
Escoles d’Estiu hi pots guanyar molt i perdre-hi 
poc. Guanyes seguretat, il.lusió, realitats diferents, 
experiència, nous punts de vista, coherència, sentit 
comú... Haurien de tenir el paper de coaching, per 
revisar primer com estàs treballant i, després, poder 
investigar sobre tot el que necessites per canviar i 
millorar: fonaments pedagògics, tècniques, mate-
rials, intervenció del mestre... Els mestres haurien 
de poder sol.licitar en algun moment les seves ne-
cessitats o quin tipus de formació busquen. També 
seria molt interessant fer dos dies de tallers, tipus 
fira, amb estands, on els mestres poguessin anar 
passant per tots els tallers que més els interessés, 
sense necessitat d’apuntar-s’hi.

La veu dels mestres



38

La vida exterior

Els moments de pausa eren per conèixer 
companys i companyes que, igual que jo, 
no els importava aixecar-se ben aviat i fer 
molts quilòmetres per aprendre i compartir 
experiències. També eren estones per gau-
dir i adquirir la publicació més interessant 
destinada a fer-nos més fàcil el fet de 
treballar en l’educació. Les publicacions 
dels Temes d’infància eren per a mi com 
l’aigua que necessiten les plantes o l’aire 
que respiro. En el lloc destinat a mostrar 
publicacions passava una bona estona tot 
destriant el llibre més interessant.

Recordo un any on als espais exteriors de 
l’escola d’estiu vaig trobar la mostra d’ex-
periències d’una escola bressol. Recordo 
una maleta vella plena de materials molt 
ben presentats, on, entre d’altres coses, hi 
havia una llibreta. Al primer cop d’ull cridava 
l’atenció i s’entenia que no era una llibreta 
convencional, de fet podia perfectament 
ser un llibre. Les companyes la utilitzaven 
per establir la comunicació entre l’escola i 
la família, les seves pàgines mostraven les 
vivències, les relacions i les emocions vis-
cudes per l’infant en el dia a dia. Els textos 
estaven complementats per algun dibuix o 
sanefa que servia per fer més agradable la 
lectura i donar-li visualment una bellesa 
especial. La llibreta em va semblar que, a 
banda de ser un objecte de comunicació, 
era una obra d’art, i vaig passar una estona 
llegint-la, no per saber què passava amb 

l’infant, sinó perquè quan descobreixo l’art 
m’agrada contemplar-lo per aprendre. 

Vaig tenir l’oportunitat de parlar amb les 
companyes que presentaven l’experiència, 
les quals, amb una calidesa admirable, 
em van explicar la manera de construir 
les relacions família-escola a la seva llar 
d’infants. En les seves explicacions hi vaig 
trobar coherència. La llibreta i els materials 
mostraven una visió de l’infant i de l’escola 
que em va ajudar a incorporar una mirada 
més profunda cap a l’infant.

El Diari de l’Escola d’Estiu era un altre ele-
ment del temps de lleure. Quin luxe poder 
tenir una publicació en la qual trobàvem 
més informació sobre el que passava a 
l’entorn de l’Escola d’Estiu. Ho considero 
un luxe perquè darrere de la publicació hi 
havia companys i companyes que treba-
llaven per fer-nos arribar cada dia el que 
passava en les altres ofertes de l’escola i 
que calia que tots i totes coneguéssim. 
Crec que la informació útil ajuda a fer més 
gran la participació, la millora i fomenta la 
crítica constructiva. 

En les pàgines del Diari, hi vaig desco-
brir els comentaris que es feien sobre el 

“ELS APRENENTATGES 

CONSTRUÏTS A L’ESCOLA D’ESTIU 

DE FA UNS QUANTS ANYS ENCARA 

SÓN TOTALMENT VIGENTS I 

PRESENTS EN LA MEVA MANERA 

D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ 

INFANTIL”



“Tema General”. Aquesta era l’activitat 
que obria el dia a l’Escola d’Estiu. Em va 
semblar interessant poder assistir-hi amb 
curiositat i expectatives de conèixer una 
visió més teòrica de l’educació. Conèixer 
les exposicions que tenien lloc a primera 
hora del matí va suposar connectar amb 
una altra perspectiva de formació, tan ne-
cessària com l’assistència al curs triat per 
aprendre conceptes de caire més pràctics. 
També em va ajudar a saber on som i cap 
a on volem o podem anar; al cap i a la fi 
aquests conceptes sempre són una ajuda 
per planificar qualsevol canvi o activitat. 
Fins i tot jo diria que és el suport per jus-
tificar la nostra pràctica. Assistir al “Tema 
General” va fomentar que tingués una visió 
més crítica i va fer augmentar el meu ventall 
de coneixements sobre l’educació. 

En definitiva, escoltar per aprendre és el 
que he pogut fer a les escoles d’estiu a 
què he assistit. Hi he reforçat el meu camí 
cap la llibertat, perquè, al capdavall, sense 
educació i formació no hi ha llibertat.

Formació informal 

Comprendre el significat de l’infant i mirar 
quines són les seves necessitats és la base que 
he fet servir per formular algunes suggerències, 
i, de pas, donar resposta a una petita part de 
les necessitats de formació del docent.

Crec que en l’Escola d’Estiu d’ara seria 
interessant generar espais exteriors de 
formació on puguem trobar propostes o 
exemples d’experiències de vida de les 
escoles. Seria primordial centrar-se en tot 
allò que els infants poden trobar en els 
espais interiors i també com són de vitals 
els espais exteriors per a l’aprenentatge. 

Pel que fa als materials didàctics reciclats 
seria interessant fer-los tangibles, perquè 
aquests són uns elements importants en les 
activitats d’aprenentatge i d’experimenta-
ció, que, conjuntament amb la fotografia, 
serien el complement indispensable per 
entendre el procés que utilitza l’infant 
per aprendre. 

Crec que tampoc podem oblidar la música, 
la dansa, el teatre, en viu; el moment del 
descans podria ser l’instant de connectar 
amb una experiència d’art. En definitiva, es 
tractaria que l’espai exterior es transformés en 
una oferta oberta i informal de formació. 

Compromís

En l’Escola d’Estiu d’ara m’agradaria 
trobar-hi el compromís dels docents amb 
la realitat social, per iniciar un corrent de 
respostes a les necessitats de l’infant, de 
la família, de la societat actual. L’escola 
d’estiu ens ofereix un marc ideal de trobada 

TERESA ROSA TESTART

38 anys d’experiència docent.
Escola Lacustària de Llagostera (Gironès)

Vaig començar a anar a les Escoles d’Estiu de Barcelona just quan vaig 
acabar els estudis de Magisteri l’any 1976. Era un moment de transició 
política on es respiraven aires de llibertat i s’impartien cursos molt més 
interessants que els que havíem vist a l’escola de Magisteri. Ara continuo 

fent cursos i formant part de grups de treball fruit d’aquests ànims que se m’encomanaren. Les 
Escoles d’Estiu haurien de fer un estudi crític de l’ensenyament d’avui i buscar noves vies d’innovació. 
També haurien de servir per recuperar la il.lusió per fer de mestres.
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on, com a professionals, tenim el deure de 
construir nous aprenentatges. Amb tot, 
aquests coneixements han de ser sufici-
entment oberts perquè els participants 
arribem a tenir espais de diàlegs, que es-
devindrien els complements de la formació.  

Tal com he dit al llarg de l’article, l’escola 
dels infants i joves no pot convertir-se en 
una illa, tots formem part d’una societat 
que en aquest moment té plantejats reptes 
importants. No són els altres només que 
formen part de la societat, sinó que els 
docents som una part clau de l’ensenya-
ment i, per tant, hem ser presents en els 
canvis socials. 

El títol

Per acabar m’agradaria explicar que el títol 
d’aquest article no ha estat triat a l’atzar, 
i que està relacionat amb el llibre La edu-
cación como práctica de la libertad, de 
Paulo Freire, el qual és també un referent 
personal en el camí que vaig iniciar en el 
món de l’educació. Em sento identificada 

amb la seva pedagogia, encaminada a 
formar persones capaces de pensar per 
si mateixes, i no per obeir conceptes que 
moltes vegades ens condueixen a l’educació 
de la ignorància. 

Tot i que ja fa un temps de les lectures de 
Paulo Freire, em vaig fer meva l’aportació 
que les persones, en aquest cas els infants, 
no han de tenir una actitud passiva en el seu 
procés d’aprenentatge, sinó que precisa-
ment el veritable aprenentatge es produeix 
quan formen part activa del procés. 

La pedagogia de Paulo Freire encara és 
molt vigent en l’educació actual. Els co-
neixements que adquirim durant el procés 
d’educació, tal com deia Freire, ens han 
de servir per analitzar la realitat, conèixer 
el món que ens envolta i ens ha de donar 
les eines per transformar-lo. Aquesta idea 
és més vàlida que mai.

MARIA DE LA GUERRA MIGUEL

12 anys d’experiència docent.
Escola Pep Ventura de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Acostumo a anar a l’Escola d’Estiu perquè després d’un curs 
escolar, que habitualment és molt dur, em trobo més relaxada 
i receptiva per rebre noves propostes i compartir experiències 
amb altres mestres. La nostra professió requereix una formació 

constant i la nostra ment ha de carregar-se d’energia positiva per no perdre la il.lusió d’una tasca 
tan important a la nostra societat com és la d’educar per aconseguir una societat amb criteri propi 
i esperit crític. A l’Escola d’Estiu, això ho tinc. Recordo molt els primers cursos que vaig fer: el de 
Matemàtiques el recordo perquè em va donar molta empenta. Tot i que, per moments, les meves 
inseguretats es feien més grans, a la vegada anava agafant forces. El sentit de les Escoles d’Estiu del 
futur ha de ser el d’obrir els ulls als mestres i fer-nos trencar amb els estereotips que hi ha al nostre 
sistema educatiu, que pretén aconseguir una societat agenollada. Hem d’espavilar-nos i fer que no 
puguin amb nosaltres!
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Assumint el risc d'aparèixer instal·lat en un discurs antic i simplificador, defensaré que la 
formació del professorat –la de sempre, la d'ara i la del futur– es troba en la cruïlla d'un 
camí amb dos oposats molt clarament enfrontats: cap a un costat es camina en la direc-
ció de l'alienació, cap a l'altre, en la direcció de l'emancipació. Podem anomenar aquest 
camí el camí del coneixement, i el caminar és la manera amb què pretenem la relació del 
subjecte amb el coneixement. 

Camins de futur per a la formació permanent 
dels ensenyants

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ 

Universitat de València

El camí de l’alienació

El camí de l’alienació és el que situa el 
professor o professora com a professional 
de l’ensenyament en una relació de depen-
dència respecte d’un coneixement expert 
elaborat al marge de la seva experiència 
vital i professional. Vostès em diran que 
sempre ha existit un coneixement elaborat, 
acadèmic, científic, nascut del rigor inves-
tigador, que, d’alguna manera, és anterior i 
extern al propi subjecte. Però observin que 
el que jo subratllo és la relació que s’es-
tableix entre el subjecte i aquest tipus de 
coneixement: una relació –en aquest costat 
del camí– de dependència, de submissió, 
una relació de poder. Ser mestre, per 
aquest camí, és deixar fer i deixar fer-se. I 
la formació, en aquest cas, és una formació 
de consumidor: fragmentària, construïda 
mediàticament, deslocalitzada, efímera, 
pretesament objectiva, individualitzada. El 
pensament separat de l’activitat, la recerca 
separada de l’acció, el subjecte separat 
de l’objecte i estripat de si mateix. La for-
mació, aquí, no es problematitza perquè 
tampoc es problematitza el coneixement i 
perquè tampoc es problematitza l’experi-
ència. És, en aquest sentit, una formació 
tècnica, instrumental, i no és d’estranyar 
que adquireixi les formes comunicativo-
simbòliques tradicionals d’aquest marc de 
racionalitat: assistir a les classes, prendre 
anotacions, signar assistències, rebre di-
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plomes, escoltar l’expert, respondre a les 
preguntes d’uns altres, executar. 

Podríem posar molts exemples d’aquest 
camí formatiu i de les seves concrecions 
en la formació permanent del professorat, 
però seria insistir en el que tots coneixem: 
que la formació de consumidor és l’oferta 
majoritària. La professora i el professor, 
per aquest camí formatiu, perden tota 
capacitat de control sobre el sentit, els 
processos i els productes del seu treball. 
Per això l’anomeno, en el sentit més orto-
dox del terme, el camí de l’alienació. En 
una societat regida per la lògica mercantil 
del benefici immediat, no és d’estranyar 
que la formació del professorat quedi se-
grestada a l’interior d’aquesta lògica. No 
obstant això, no m’aturaré en aquest camí 
perquè la meva intenció en aquest article 
és mostrar que són possibles altres camins 
alternatius aprofundint en algunes de les 
seves característiques.

El camí de l’emancipació

Hi ha altres camins. No són només camins 
de futur, perquè vénen d’antic, però es 
continuen explorant i experimentant ara 
mateix. A les pàgines d’aquesta revista 
s’han anat abocant, en el transcurs dels 
anys, paraules plenes de saber i experièn-
cia, que han anat mostrant les possibilitats 
d’altres camins alternatius a l’alienació 
professional. D’aquesta memòria i des 
d’aquesta memòria vull construir ara la 
meva esperançada visió dels alternatius 
camins de futur. 

En efecte, és possible una via alternativa a 
l’alienació, però caminar-hi requereix una 
primera condició: l’anomenaré el desig 
militant. Amb això em refereixo a la voluntat 
de crear les nostres pròpies situacions, de 
voler prendre les nostres pròpies decisions, 
de buscar les nostres pròpies alternatives. 
En la formació docent això vol dir que 
el professor sap que la seva insuficient 
formació inicial i la pobresa rutinària de 
la pràctica ha de suplir-les amb la cerca i 
exploració d’un altre saber i crea, diguem-
li així d’entrada, una situació de recerca: 
una situació que problematitza la pràctica 
i formula preguntes per la resposta de les 
quals cal un altre procés de coneixement. 
Com es pot imaginar, aquest és un desig es-
tretament lligat a una concepció col·lectiva 
i antiindividualista de la nostra pràctica. En 
aquest desig ens necessitem junts. També 
és un desig lligat a una cerca d’identitat –a 
una redefinició de la identitat col·lectiva 
del docent– i per això mateix ha de ser 
concebut com una pràctica política: voler 
ser mestre conquistant espais professionals 
colonitzats per l’alienació. Alliberant la 
paraula –la paraula de qui tant parla– per 
posar-la al servei de la subjectivitat.

Per això, la segona condició la podem 
anomenar –en el sentit en què ho he vist 
així anomenat en el feminisme de la dife-
rència– partir de si. El que això vol dir en 
la formació docent per a l’emancipació 



és saber com es relacionen les particu-
lars vides professionals de cadascú amb 
les condicions generals que regulen les 
possibilitats i els límits de la professió. 
És reconèixer-nos com a subjectes amb 
coneixement i experiència, i reconèixer 
també així els altres. És buscar en allò 
biogràfic i experiencial les referències i els 
símbols d’un saber docent disconforme i 
divergent amb la regulació institucional del 
lloc de treball. Tots i totes tenim coses a 
dir-nos, a aportar-nos, a regalar-nos. Són 
coses, és a dir, sabers, que neixen de la 
reflexió personal sobre el que ens passa. 
Sabers que anaren creixent amb la lectura 
crítica que interroga la nostra experiència. 
Són sabers que neixen amb nosaltres, des 
de nosaltres, i per això mateix, diferents, 
heterogenis, plurals, divergents, de vega-
des. Però aprenem de tots ells.

Una formació professional d’aquest tipus 
requereix aquí aprendre a llegir i a pensar 
l’ensenyament des de dins de l'ensenya-
ment mateix. A pensar l’escola des de 
l’escola. I aquesta qüestió encadena una 
tercera condició: en diré el valor del col-
lectiu. Em refereixo aquí a un procés de 

construcció de saber que es veu facilitat per 
la trobada i l’intercanvi, en un plànol horit-
zontal de subjectivitats amb experiències 
biogràfiques diferents que s’enriqueixen 
de la col·laboració i l’intercanvi. Com ja 
va quedar assenyalat, tant els que s’estan 
formant a les universitats com els mestres 
en exercici –igual que qualsevol altre ciuta-
dà– viuen en una orientació vital marcada 
per l’individualisme possessiu que, en 
termes d’un determinat consum de béns 

EVA CORREDERA INÉS

8 anys d’experiència com a docent.
CEIP Julián Besteiro de Parla (Madrid)

Vaig arribar a les Escoles d’Estiu a través d’una amiga que me’n va parlar. 
Jo volia reciclar-me, però no amb la perspectiva dels cursos de sempre: 
buscava un nou espai, una nova visió i uns nous reptes. Jo venia molt 
desmotivada del meu “col.le”, perquè sentia que les coses que jo pensava 

no tenien sentit per a la resta dels meus companys. El curs de Matemàtiques impartit pels i per 
les mestres del grup a+a+ fou una revelació per a mi, no solament pel que em va descobrir en el 
terreny professional, sinó que, en veure la motivació i les ganes de les persones que feien el curs, em 
van descobrir que hi havia una altra manera de fer les coses. Les Escoles d’Estiu haurien de servir 
per compartir experiències i que aquestes experiències fossin crítiques amb el sistema. També per 
visibilitzar altres possibilitats i alternatives i per crear comunitats d’intercanvi i de qüestionament 
del que ens ve donat.
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culturals, és reproduït en les institucions 
de formació inicial o permanent. He volgut 
utilitzar la metàfora de l’horitzontalitat per 
fer referència a formes de producció de 
coneixement, cultura i política en les quals 
diferents identitats personals i polítiques 
puguin reconèixer-se en un projecte comú 
que entengui l’escola com l’espai social en 
què assajar noves possibilitats de produc-
ció de coneixement professional pràctic. 
Com un laboratori, en aquest sentit, de 
professionalitat en el qual s’assagen i es 
comuniquen diferents propostes coopera-
tives de formació.

En la meva particular experiència de forma-
ció pedagògica, vaig trobar aquest valor del 
col·lectiu en els Moviments de Renovació 
Pedagògica. Són noms propis –Roser, Joan, 
Carme, Teresa, Fidel, Güin, Pilar…– en una 
trobada solidària d’iguals, entre iguals, on 
la cooperació, l’intercanvi, el regal, estan 
quotidianament presents. És una relació 
del subjecte amb el coneixement mediada 
per la col·laboració i no pel poder, definida 
pel valor de l’experiència teoritzada i no per 
les credencials i certificacions. 

Transformar l’espai social de l’escola 
en laboratori de professionalitat docent 
crítica requereix d’una següent condició 
que tanca el cercle amb la primera, a la 
qual anomenaré recerca-acció participant. 
Amb això em refereixo a un saber militant 
i autònom que neix d’un procés sistemàtic 
de recerca i que se sotmet permanentment 
a la prova de la reflexió crítica i a l’acció 
col·lectiva. Es trenquen amb aquesta con-

dició dos elements presents en la tradició 
formativa del docent: a) d’una banda, es 
trenca amb un suposat saber que té més 
d’adscripció a una bandera o moda peda-
gògica que a la problematització crítica de 
la pròpia pràctica –un saber sense recerca, 
és a dir un saber acientífic–; b) d’altra 
banda, es trenca amb una llarga i potent 
tradició acadèmica que separa el subjecte 
investigador de l’objecte investigat, i es 
reconeix la capacitat –potència d’acció– 
de tot subjecte social per produir al costat 
d’uns altres un procés de coinvestigació en 
el qual subjectes diversos, amb sabers i 
experiències diversos, units per una relació 
ètica, governen la seva pròpia producció de 
coneixement professional pràctic. 

Dels projectes d’educació popular llatino-
americana vaig recuperar el concepte de 
sistematització. Em sembla que és perti-
nent portar-ho aquí ara perquè ens ajuda 
a entendre que els docents hem de tenir 
capacitat per comprendre, explicar i poder 
transformar el món, i, per tant, també el 
món de l’escola, i que aquesta capacitat 
és un procés sistemàtic de recerca lligat 
a la formació. La sistematització és, des 
d’aquest punt de vista, una teoria crítica 
sobre l’educació construïda pels educadors 
mateixos.

“LA FORMACIÓ, AQUÍ, NO 

ES PROBLEMATITZA PERQUÈ 

TAMPOC ES PROBLEMATITZA 

EL CONEIXEMENT I PERQUÈ 

TAMPOC ES PROBLEMATITZA 

L'EXPERIÈNCIA”



Les Escoles d’Estiu

Crec que les Escoles d’Estiu han estat, són i 
poden continuar essent un espai privilegiat 
per a aquest camí d’emancipació que estic 
argumentant. Són espais autònoms dels 
Moviments de Renovació Pedagògica, on 
és possible que es donin aquestes tres o 
quatre condicions anteriorment assenya-
lades: el desig militant que ens mou a la 
problematització de la pràctica; el partir de 
si, que ens apropa als altres el saber produït 
des de nosaltres i les nostres experiències, 
i no un saber aliè a la nostra història de 

vida; el valor del col·lectiu, un espai de 
potència, força i construcció de saber i la 
recerca-acció participant i la sistematitza-
ció, possibilitats per construir teoria crítica 
des de la nostra pràctica crítica.

No obstant això, hem d’estar atents. Els 
processos de colonització política i cultu-
ral són molt potents i he vist en Escoles 
d’Estiu fórmules de compartir sabers que 
s’assemblaven més a un supermercat que 
a un espai horitzontal de col·laboració 
entre iguals. Depèn de la nostra capacitat 
autocrítica aprendre també dels errors en 
els camins traçats i dels obstacles amb els 
quals ens trobem. Cal estar atents, també, 
perquè no vivim una bona època i l’escola 
ha incrementat amb nous reptes i dificultats 
el desafiament a la seva estabilitat. L’escola 
ha de pensar moltes noves coses alhora, i 
això suposa igualment molts i nous reptes 
per a les polítiques de formació permanent 
del professorat que vulguin conduir-se pel 
camí de l’emancipació. Estic segur que les 
Escoles d’Estiu sabran enfrontar aquesta 
nova època i posar en el punt de mira de 
la formació l’anàlisi i les alternatives que 
ens ajudin a vèncer aquestes dificultats. 
Al cap i a la fi, això és el que ens han 
regalat al llarg d’aquests cent anys que 
ara celebrem.

ÍNGRID ESCOBAIRÓ PASTORINO

9 anys d’experiència docent.                                                                  
Escola Ignasi Iglésias de Tordera (Maresme)

A la primera Escola d’Estiu que vaig assistir, ho vaig fer com a col.laboradora 
que hi aportava algunes de les nostres experiències, activitats i vivències a 
l’aula. Va ser molt enriquidor i em va encantar escoltar les diferents activitats 
que es feien a l’aula. Em va agradar moltíssim i vaig agafar moltes idees 

per dur-les a terme amb l’alumnat. Penso que l’Escola d’Estiu és i hauria de ser un espai de trobada 
on professionals de l’educació poguessin actualitzar coneixements, complementar la seva formació, 
intercanviar experiències i, d’aquesta manera, afavorir les relacions entre professionals, reflexionar sobre 
la pràctica docent. Haurien de tenir, principalment, la funció d’innovació i recerca educativa.
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Per saber-ne més: 

Martínez Bonafé, J. (2000). Trabajar en 
la escuela: Profesorado y reformas en 
el umbral del siglo xxi. Madrid: Miño 
y Dávila. 

Martínez Bonafé, J. (2010). «Aprender 
el oficio docente sistematizando la 
práctica», a Pérez Gómez, A. (comp.) 
(2010). Aprender a enseñar en la 
práctica: Prácticas educativas y pro-
cesos de innovación y mejora en la 
educación secundaria. Barcelona: 
Graó.

RAQUEL PLA CRISTÒFOL

12 anys d’experiència docent.                                                                                                                          
Escola La Florida de Santa Perpètua de Mogoda i Escola Vila Parietes 
de Parets del Vallès (Vallès Occidental)

Vaig a l'Escola d'Estiu perquè fer de mestra, acompanyar els xiquets i les 
famílies al llarg d'un curs requerix d'unes habilitats i uns coneixements. 
Quan l'escola tanca, me'n vaig a aprendre amb altres mestres. Personalment 

ens hem trobat persones de procedència, creença, experiència i presència ben distintes i d'alguna 
manera es van emportar alguna coseta meua i jo seua. Les Escoles d'Estiu són espai i temps, són 
trobada i coneixença, són rialles i exercicis. Per a mi, haurien de tindre el sentit i la funció de mirar i 
experimentar amb ulls d'infants i adolescents. Aprendre de diferents àmbits, ampliar la nostra saviesa 
per acompanyar autènticament, amb esperança.
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* Selecció de documents que podeu 
trobar a la biblioteca de Rosa Sensat

PersPectiva escolar
recomana*

Articles publicats a la revista
PersPectiva escolar

CELA, Jaume; DOMÈNECH, Joan M.    
“Reflexions sobre la crisi d’uns movi-
ments”, núm. 189 (novembre 1994), 
p. 65-67.

ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT. “Per una 
nova escola pública: declaració de la 
X Escola d’Estiu de Barcelona: do-
cument de treball”, núm. 4 (octubre 
1975), p. 1-12.

“La X Escola d’Estiu”, núm. 5 (gener 
1976), p. 50.

 “20a Escola d’Estiu 1985”, núm. 97 
(setembre 1985), p. 53.

  “25 Escola d’Estiu”, núm. 146     
(juny 1990), p. 2-48. 

Llibres

BASSA, Ramon; OLIVER, Miquel F. Les 
escoles d’Estiu de Mallorca (1968-
1996). Pròleg de Marta Mata. Palma 
de Mallorca: Ferran Sintes, 1997 
(Educació i societat; 3).

Dies i camins: 40 escoles d’estiu de 
Rosa Sensat. Pròleg de Mata Marta. 
Barcelona: Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2005. 

Escola d’estiu [enregistrament vídeo]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Ensenyament. Progra-
ma de Mitjans Audiovisuals, 1992 
(Vídeos didàctics).

Escola d’Estiu. Barcelona: Secretaria 
General d’Ensenyament Primari i 
Secundari del Consell de Pedagogia, 
1921-1936. Documents del Fons 
Històric de la Biblioteca.

Escola d’Estiu (1914-1936). Edició 
facsímil dels programes i cròniques. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1983.

Escola d’Istiu de Barcelona. Barcelona: 
Con[s]ell d’Investigació Pedagògica 
de la Diputació Provincial de Barce-
lona, 1914-1919. Documents del 
Fons Històric de la Biblioteca.

Les Escoles d’estiu de Barcelona: 1966-
1973. Barcelona: Rosa Sensat, 1974.

Les Escoles d’estiu: diàlegs i progrés 
[enregistrament vídeo]. Agustí Coro-
minas (guió i realització). Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. Institut 
Municipal d’Educació, 2006. 1 DVD.

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Escola 
d’Estiu. Barcelona: Consell de Peda-
gogia, 1923. 

MASJUAN, Josep Maria. Actituds i opini-
ons dels participants a l’Escola d’Es-
tiu de Barcelona 1970 sobre qüesti-
ons professionals, socio-polítiques i 
religioses. Barcelona: s.n., 1971. 
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ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT. Per una 
nova escola pública. Barcelona: Rosa 
Sensat, 1976. 

ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT. Per una 
nova escola pública: declaració de la 
X Escola d’Estiu Rosa Sensat, Bar-
celona, juliol de 1975. Barcelona: 
Associació de Mestres Rosa Sensat, 
2000. 

ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT. Per una 
nova escola pública catalana: decla-
ració de l’XI Escola d’Estiu de Barce-
lona (juliol 1976). Barcelona: Publi-
cacions de Rosa Sensat, 1976. 

Les Escoles d’estiu de Barcelona: 1966-
1973. Barcelona: Rosa Sensat, 1974. 

ROSA SENSAT. Rosa Sensat. Barcelona: 
Rosa Sensat, 1971. 

Saifores: 25 anys d’escola d’estiu: 
1979-2003. Mata Marta (pròl.).   
Saifores: Moviment de Renovació  
Pedagògica, 2003. 

SANSANO ESTRADERA, Albert. L’Esco-
la que volem: (25 anys de l’Escola 
d’Estiu del País Valencià a l’Horta). 
València: Tàndem, 2003 (Experièn-
cies Pedagògiques; 2).

Trames i tramoies: memòria oral i memò-
ria escrita de les 30 primeres Escoles 
d’Estiu de Rosa Sensat. Barcelona: 
Rosa Sensat, 1995. 

VERGÉS CLEMENTE, M. Rosa (coord.). 
Notícia de les escoles d’estiu del 
Vallès Oriental (1970-1975) i dels 
moviments de renovació pedagògica. 
Granollers: Casal del Mestre de Gra-
nollers i Vallès Oriental, 2011.

Articles de revistes

CARRASCO CALVO, Salvador. “Les Escoles 
d’estiu: una visió històrica”. A: Cròni-
ca d’Ensenyament, núm. 73 (febrer 
1995), p. 4-6.

“Escola d’estiu a Catalunya”. A: Femi-
nal, núm. 89 (agost 1914), p. 2-7.

Disponible a: http://www.lluisvi-
ves.com/servlet/SirveObras/
jlv/01470763401236240757857/
ima0001.htm [consultat 26-05-
2014].

“Escoles d’estiu: continuïtat i renova-
ció”. A: Crònica d’Ensenyament, 
núm. 78/79 (setembre/octubre 
1995), p. 25-52.

Escoles d’Estiu [diversos articles]. A: 
Crònica d’Ensenyament, núm. 57 
(juny 1993), p. 28-39.

JIMÉNEZ VICIOSO, Juan Ramón. “Escu-
elas de verano: la experiencia de 
compartir la renovación”. A: Kikiriki, 
núm. 86 (setembre/octubre/novem-
bre 2007), p. 70-73.

SOSA, Ricardo. “Los Movimientos de 
Renovación Pedagógica. Una apro-
ximación histórica desde la pasión”. 
A: Trabajadores de la Enseñanza,        
núm. 134 (1992), p. 6.

BIBLIOTECA ROSA SENSAT
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Escola
Per quina raó hi ha cada vegada més alumnes amb problemes de compor-
tament a les escoles? És possible que els/les alumnes amb baix rendiment 
escolar siguin aquells que tenen més greus problemes de comportament?
És en escoles de barris de nivell sociocultural baix on sorgeixen més proble-
mes de convivència? Com podíem nosaltres, una escola considerada CAEP, 
d’un barri perifèric de Sant Vicenç dels Horts, transformar l’escola i l’entorn per 
augmentar el rendiment escolar de cada un dels nostres alumnes i al mateix 
temps resoldre els conflictes?

Resolució dialògica dels conflictes

RICARD SENDRA 
BELINDA SILES 

Tutor de 6è de Primària i Directora
de l'Escola Mare de Déu del Rocío 

Sant Vicenç dels Horts
(Baix Llobregat)

Les preguntes que encapçalen aquest ar-
ticle són les que ens fèiem el claustre de 
professors abans de començar a treballar 
com una Comunitat d’Aprenentatge.

El primer pas va ser obrir l’escola a la 
participació decisòria dels familiars i dels 
alumnes, fixeu-vos que diem participació 
decisòria, és a dir, que tant els familiars 
com els/les alumnes poden decidir aspectes 
a treballar dins de l’escola i, per extensió, 
al barri, en les anomenades comissions 
mixtes de treball.

Una activitat que ens funciona molt bé és 
l’anomenada “grups interactius”. És una 
agrupació de classe diferent, els alumnes 
treballen en cinc grupets heterogenis i 
cada grupet està dinamitzat per un adult, 
el qual pot ser mestre o voluntari. Aquí 
la participació dels familiars és molt im-
portant. Observem que en aquest tipus 
d’agrupacions desapareixen els conflictes. 



Per què? Perquè els alumnes fan les feines 
potenciant les interaccions i cadascun 
d’ells pot ser conscient dels seu propi 
aprenentatge, per tant l’alumne que aprèn 
deixa de ser un alumne conflictiu. Quan un 
alumne té problemes de comportament molt 
sovint, intentem convidar els familiars a la 
participació en grups interactius. Llavors 
automàticament els conflictes es redueixen; 
la mare, el pare, la germana o el tiet ajuden 
a fer que aquesta relació conflictiva amb 
els/les altres es resolgui, perquè ho veuen i 
ho poden comentar amb els i les professors/
es d’una manera més propera. S’ha canviat 
el concepte “què li has dit al meu fill/a” 
per “si ho diu la/el professor/a és perquè 
alguna cosa deus haver fet”.

Una altra activitat que ajuda a resoldre els 
conflictes és la formació dels familiars. Els 
nostres familiars i gent del barri poden 
escollir quina formació necessiten i, sorpre-
nentment, s’ha passat de fer “sevillanas” 
a fer anglès o tertúlies pedagògiques sobre 
temes com: “Per què les musulmanes 
porten vel?”. O sobre els set principis que 
regeixen el projecte de Comunitats d’Apre-
nentatge i com incideixen en l’aprenentatge 
dels seus fills/es i dels altres, o sobre què 
vol dir ser solidari.

Per què la formació de familiars pot incidir 
en el comportament dels alumnes? Perquè 
sense paraules els familiars que s’estan 
formant en l’escola i per l’escola estan 
donant una importància cabdal a tot el que 
el seu fill/a, nét/a, germà/ana està fent, i, a 
part, es transformen les interaccions que 
tenen entre ells/es. 

Totes aquestes actuacions s’han d’entendre 
i dur a terme amb el model d’aprenen-
tatge dialògic. L’aprenentatge dialògic 
s’ha demostrat com una poderosa eina de 
transformació en la pràctica educativa i 
es basa en una concepció comunicativa 
de l’aprenentatge, on l’eix està en les 
interaccions entre les persones (mestres, 
alumnes, voluntaris, familiars, PAS...).

El model dialògic de prevenció de conflictes 
es basa en un dels set principis de l’apre-
nentatge dialògic, el diàleg igualitari, que 
ajuda a la millora qualitativa de la convi-
vència, atès que la generació d’un diàleg 
compartit, per part de tota la comunitat 
educativa (familiars, alumnes i mestres), 
amb caràcter normatiu preveu clarament 
els conflictes.

Cal dir que aquest model no està deslli-
gat del model global de l’escola. Així, la 
millora dels aprenentatges i la millora de 
la convivència van agafats de la mà, ja 
que no es pot demanar a algú que no està 

“ÉS FONAMENTAL LA RECERCA 

DEL CONSENS PER PART DE TOTS 

ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT, 

I AIXÒ ES FA ASSEGURANT EL 

DIÀLEG I LA PARTICIPACIÓ 

DE TOTA LA COMUNITAT EN 

L’ELABORACIÓ DE LA NORMA”
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aprenent que no plantegi conflictes, ni a 
les seves famílies que ens facin costat quan 
hi ha problemes. Tampoc no es pot esperar 
que tota la resta de l’alumnat vegi com a 
iguals tots aquells que surten de l’aula i 
fan coses diferents perquè no aprenen. És 
per això que és tan important un altre dels 
set principis de l’aprenentatge dialògic, la 
solidaritat, que fa que amb aquesta reor-
ganització de l’aula tot l’alumnat aprengui 
i ho faci d’una manera solidària, com per 
exemple en els grups interactius, i, d’aques-
ta manera, automàticament disminueixen 
els conflictes.

En l’organització normativa de l’escola 
cal pensar com organitzar aquesta tas-
ca (resolució de conflictes). Per fer-ho, 
aquest procés ha de recollir l’opinió de 
tots els membres de la comunitat. Tothom 
té coneixements i habilitats per resoldre 

un conflicte; aquí entra un altre dels set 
principis de l’aprenentatge dialògic, la 
intel·ligència cultural, atès que tothom 
té diferents capacitats i habilitats de 
resolució, i el conjunt dels membres de 
la Comunitat són l’enriquiment d’aquesta 
resolució dialògica.

És fonamental, doncs, la recerca del con-
sens per part de tots els membres de la 
comunitat, i això es fa assegurant el diàleg 
i la participació de tota la Comunitat en 
l’elaboració de la norma.

Primer es va decidir esde-
venir Comunitat d’Apre-
nentatge amb la partici-
pació de tota la Comuni-
tat Educativa (familiars, 
mestres,  voluntaris...), 
després va començar la 
fase del Somni.

Enguany s’han selec-
cionat els somnis de la 
comunitat –seguint les 
paraules de Paulo Freire 
“no hi ha canvi sense 
somni, com no hi ha som-
ni sense esperança”– per 
convertir-los en realitats. 
S’han creat comissions 
de treball. Les comissions 

s’anomenen mixtes perquè estan gestio-
nades pels familiars, alumnes i mestres, 
que pensen junts, dialoguen i arriben al 
consens dels temes de la comissió, que 
després és corroborat en una assemblea 
general del centre.

D’aquesta manera, les decisions de tothom 
són preses per tothom, i per tant, els con-
flictes disminueixen de manera palesa.

Quant a l’alumnat, aquest també té uns 
òrgans de decisió: les assemblees d’aula i 
escola i la “rotllana”. Cal distingir que la 
rotllana és un òrgan de decisió curricular. 
Els alumnes un cop per setmana decideixen 

“EL MODEL DIALÒGIC DE 

PREVENCIÓ DE CONFLICTES ES 

BASA EN UN DELS SET PRINCIPIS 

DE L'APRENENTATGE DIALÒGIC, EL 

DIÀLEG IGUALITARI”



un objectiu a assolir (en aquell dia o durant 
la setmana), com se’n farà l’avaluació i 
com treballaran per assolir l’objectiu tots 
i cada un dels companys.

Amb aquest sistema de gestió curricular, 
tothom decideix i és a l’hora partícip, cosa 
que vol dir que la solidaritat esdevé un 
motor, atès que l’èxit de l’objectiu depèn de 
tots/es, i, així, tothom s’esforça perquè ell/a 
mateix/a i els altres assoleixin l’objectiu. 
Aquest model, com he esmentat anteri-
orment, millora els aprenentatges, però 
també millora la convivència ja que tothom 
és important i treballa braç a braç.

Finalment s’ha d’esmentar el funcionament 
de les assemblees com a òrgan de decisió 
de l’alumnat. És on es duen els desitjos, 
conflictes i normes per ser dialogats i con-
sensuats per tots els membres de l’aula. 
Quan aquests temes surten del marc de 
l’aula són debatuts un cop al mes a l’as-
semblea general d’escola. 

Aquestes són les nostres eines per la 
prevenció dels conflictes. Però, tot i que 
disminueixen considerablement, no es pot 
evitar que de vegades se'n produeixin. El 
model dialògic de resolució de conflictes 
defuig la violència i, clarament, opta per 
la seva resolució dialogada.

Es basa en quatre pilars:

• Relaxació i diàleg com a elements clau 
de la resolució de conflictes. 

• Dialogar i saber compartir.

• Diàleg i consens grupal.

• Entendre la diferència com un element 
enriquidor i no com un conflicte. 

Un exemple de com es treballa la resolució 
de conflictes a l’escola seria el següent:

Un alumne amb greus trastorns de per-
sonalitat feia tocaments a les noies de la 
seva classe.

Quan es va destapar el fet, per part d’una 
persona que no pertanyia al grup i que va 
veure el que passava, el grup de professors 
va observar si era cert.

Al mateix temps, l’escola va rebre una 
notificació del Centre Cívic on assisteix 
aquest alumne, que deia que hi passava 
el mateix.

Es van posar en marxa les actuacions 
pertinents per part del tutor. Primer es va 
parlar amb alguna de les alumnes agredi-
des i es va constatar que sí, que hi havia 
les agressions, però a les alumnes els feia 
vergonya denunciar-ho.

Es va organitzar l’assemblea d’aula amb 
una lectura sobre les agressions sexuals 
i a partir d’aquesta lectura es va fer una 
tertúlia sobre el que pensava cadascú. 
L’objectiu era interioritzar aquest diàleg 
com a cosa natural.

A partir d’aquí es va parlar de poder mani-
festar-se lliurement si alguna cosa no ens 
agradava i les nenes van poder manifestar 
l’agressió.

Quan es va arribar a aquest punt, tot el grup 
classe va manifestar que aquestes actuaci-
ons per part del company no agradaven a 
ningú. Llavors es va convidar a participar 
en les xerrades d’aula a mares i pares, tant 
de les agredides com de l’agressor. Entre 
tots es va dialogar sobre temes com:

“AQUEST MODEL MILLORA ELS 

APRENENTATGES, PERÒ TAMBÉ 

MILLORA LA CONVIVÈNCIA JA 

QUE TOTHOM ÉS IMPORTANT I 

TREBALLA BRAÇ A BRAÇ”
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• La denúncia.

• Les relacions de parella. 

• El dret a dir “no”.

• La llibertat de decisions.

Paral·lelament, l’alumne agressor parlava 
amb el tutor (tutories individualitzades) 
sobre el perquè ho feia. Es va constatar 
que l’alumne no donava importància al fet, 
com si fos normal, perquè volia manifestar 
que ell “era molt home”.

Vam anar observant que, a mesura que 
se’n parlava a la classe, ell anava canviant 
d’opinió i que, a poc a poc, s’adonava que 
allò que feia potser no era tan normal, i va 
començar a donar-hi importància.

En un moment donat, ell va poder parlar 
al grup sobre el que havia fet i el perquè 
(ajudat per la mare i pel tutor), i el grup 
va reaccionar donant-li suport i ajudant-lo 
a canviar.

Entre tots es va entendre el perquè l’alum-
ne actuava d’aquesta manera (problemes 
familiars) i es van crear directrius per 
ajudar-lo.

Quant de temps van trigar a donar fruits 
aquestes actuacions? Dos trimestres.

Quines conseqüències van tenir? No ha 
tornat a passar més per part d’aquest 
alumne ni per part de cap altre.

L’alumne, en sentir-se acollit, va experi-
mentar com la seva autoestima es reforçava 
i el seu comportament va millorar ostensi-

blement i, la mare, agraïda del 
canvi del seu fill, col·labora i 
manifesta una disposició envers 
l’escola molt positiva.

D’aquesta manera, quan hi 
ha hagut un conflicte, s’han 
fet desaparèixer gairebé per 
complet les agressions i s’ha 
passat a la resolució dialogada 
del conflicte.

Quins són els nostres indicadors per asse-
gurar que han disminuït els conflictes?

Fa quatre anys un llibre “importantíssim” 
al centre era el llibre d’incidències, on es 
recollien les amonestacions que hi havia 
a cada classe. El curs passat no va ser 
utilitzat i aquest curs ni tan sols l’hem 
renovat. El primer any de la transformació, 
va haver-hi dos conflictes greus amb pares 
d’alumnes dins del pati de l’escola, però ja 
han passat tres cursos sense aquest tipus 
d’incidències. Fa quatre cursos van ser 
“expulsats” de les seves aules set alumnes 
(durant una setmana havien d’estar en una 
altra aula); el curs passat hi va haver una 
“expulsió” en tot el curs. Fa quatre cursos 
es van fer vint sessions de reunions per 
parlar de conflictes amb alumnes (comis-
sions de convivència); el curs passat n’hi 
va haver una. Aquest curs encara no ens 
hem estrenat.

L’espai d’esbarjo era un creador de conflic-
tes, cada classe tenia un dia l’espai físic 
per jugar a futbol, i, malgrat això, cada dia 
s’havia de resoldre una desavinença. Avui 
els alumnes han escollit compartir l’espai 
de futbol tota la Primària i tots els dies 
i no tenen actuacions agressives dignes 
d’esmentar entre ells/es.

En definitiva, ens estem transformant en 
una comunitat d’aprenentatge.



La síndrome de Gilles de la Tourette és un trastorn neurològic que consisteix a fer tics 
motors i vocals crònics. Estar ben informat i tenir les eines per enfrontar-se a les dificultats 
de l’alumnat afectat és fonamental perquè els estudiants tinguin una escolarització emo-
cionalment satisfactòria i acadèmicament reeixida. 

La síndrome de Gilles de la Tourette i
la seva repercussió en els entorns escolars

RAMON PUJADES BENEIT

Màster en Recerca Pedagògica
Membre del Patronat de la Fundació Privada 

Síndrome de Tourette

La Síndrome de Gilles de la Tourette 
(ST) és, sens dubte, un dels trastorns 
més poc coneguts entre la població en 
general i en el medi escolar en particular, 
malgrat la significativa epidemiologia i 
les repercussions que té tant en l’apre-
nentatge com, sobretot, en les relacions 
socials. Com que fins ara no hi ha un 
fàrmac específic per a aquest trastorn 
i les teràpies psicològiques requereixen 
un compromís singular que només les 
persones adultes són capaces de tenir, 
l’educació, que inclou la informació 
precisa sobre les característiques del 
trastorn i la intervenció pedagògica, és 
l’eina més eficaç per proporcionar a les 
persones afectades la possibilitat de tenir 
una escolarització reeixida i posar els 
fonaments per a una vida raonablement 
productiva, satisfactòria i feliç.

Què és la síndrome de Gilles de la Tou-
rette?

La versió més recent del DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disor-
ders), la cinquena edició, actualitzada el 
mes de maig del 2013, descriu els crite-
ris diagnòstics per a la ST en els termes 
següents:
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Per un cert temps, durant la malaltia han 
estat presents tics1 motors i vocals múlti-
ples, encara que no tots dos alhora.

Els tics poden augmentar o minvar en 
freqüència, però han persistit durant més 
d’un any després de la seva aparició.

Es declaren abans dels 18 anys.

Aquest trastorn no es pot atribuir als efectes 
físics d’una substància (per exemple, la 
cocaïna) o alguna altra condició mèdica 
(per exemple, la malaltia de Huntington, 
l’encefalitis postviral).2

Cal remarcar que es tracta exclusivament 
d’un trastorn neurològic, no psicològic 
ni psiquiàtric, que no és encomanadís i 
que té una distribució homogènia entre la 
població mundial.

1. Un tic és un moviment motor no rítmic o una vocalit-

zació sobtada, ràpida i recurrent.

Entre els tics motors més destacables, podem incloure: 

parpellejar, posar el ulls en blanc, fer batzegades amb 

el cap o les espatlles, escurar-se la gola… Entre els tics 

vocals: aclarir-se la gola, canvis en el ritme i intensitat 

de la parla, quequeig… Hi ha també manifestacions 

més complexes dels tics i algunes d’espectaculars, com 

poden ser la palilàlia i l’ecolàlia, algunes que fins i tot 

poden ser considerades obscenes, com la copropraxi i la 

coprolàlia. Cal tenir en compte el seu caràcter totalment 

involuntari i no intencionat per tal d’evitar malentesos i 

càstigs injustos.

2. La traducció al català és meva. L’original anglès diu:

Diagnostic criteria for Tourette’s Disorder

A tic is a sudden, rapid, recurrent, nonthymic motor mo-

vement or vocalization

A.- Both multiple motor and one or more vocal tics have 

been present some time during the illness, although not 

necessarly concurrently.

B.- The tics may wax and wane in frequency but have 

persisted for more than 1 year since first tic onset.

C.- Onset is before 18 years.

D.- The disturbance is not attributable to the physiolo-

gical effects of a substance (e.g., cocaine) or another 

medical condition (e.g. Huntington’s desease, postviral 

encephalitis).

Els estudis més recents calculen que l’epi-
demiologia de la ST oscil·la entre un 0,4% 
i un 1,85%, i cal tenir present que sovint 
no es diagnostica i que el grau d’afectació 
de vegades és poc rellevant.

És molt important també tenir en compte 
que força sovint aquesta condició va asso-
ciada a altres trastorns. El més freqüent és 
el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat) amb un 70%, el TOC (trastorn 
obsessiu compulsiu) s'hi associa entre el 
30% i el 60% dels casos, i encara hi ha altres 
trastorns menys freqüents (trastorn oposi-
cionista desafiant, trastorn del llenguatge, 
discalcúlia, depressió, trastorn bipolar…). 
Cal dir que els altres trastorns, especialment 
el TDAH, són més discapacitants que la ma-
teixa ST a l’hora d’aconseguir els objectius 
educatius. La combinació d’alguns d’aquests 
trastorns en un mateix alumne poden fer la 
tasca educativa molt complicada.

S’ha de recordar finalment que cada infant 
té el seu propi quadre de símptomes i que no 
es pot transferir una determinada manera de 
manifestar-se la ST d’un alumne a un altre.

Les dificultats més freqüents

Tot i que l’alumnat amb la ST té un QI 
igual o superior a la mitjana de la població 
escolar, les seves dificultats acadèmiques 
se centren, en primer lloc, en l’aprenen-
tatge de la lectoescriptura (a causa dels 
tics a les mans i al cap…), cosa que 
repercuteix en una escriptura descurada i 
en una lectura lenta i entretallada. Òbvi-
ament, aquesta dificultat implica un baix 
rendiment en les matèries que impliquen 
habilitats lectoescriptores. Si, en segon 
lloc, hi afegim també les dificultats en el 
càlcul matemàtic (discalcúlia), tenim els 
ingredients per obtenir un baix rendiment 
escolar, frustració i, possiblement, absen-
tisme i fracàs acadèmic.

Les dificultats de tipus psicosocial són, 
però, les més discapacitants. I això tant 



pel que fa a l’acceptació del propi trastorn, 
amb la inseguretat, baixa autoestima, an-
goixa i ansietat que comporta i a algunes 
manifestacions sorprenents del trastorn 
(desinhibició, respostes desmesurades 
a les agressions, de vegades tics verbals 
amb paraules obscenes, trastorn de la 
funció executiva…), com pel que fa a les 
generades pel seu entorn (incomprensió 
per part del professorat i dels companys, 
ser objecte d’assetjament…), poden con-
duir aquest alumnat a suscitar un rebuig 
emocional de l’escola, absentisme, fracàs 
escolar i, a la llarga, fracàs vital.

Considerem que les dificultas psicosocials 
són les més rellevants, perquè condicionen 
no només el seu rendiment acadèmic –nin-
gú no està en condicions d’aprendre amb 
un estat d’ànim pertorbat–, sinó també el 
seu benestar present i futur.

Algunes estratègies eficaces

Com s’ha de fer front a aquestes dificultats? 
És condició necessària i indispensable 
l’acceptació del trastorn tant per part de 
l’alumne afectat  –i en això cal ajudar-lo–, 
com per part del seu entorn educatiu, sigui 
familiar o escolar. També és indispensable 
tenir molt present el caràcter involuntari 
dels tics, siguin els que siguin. 

En primer lloc, cal que el professorat posi 
en joc totes les seves habilitats educatives: 
tranquil·litzar-se, evitar factors d’estrès, repe-
tir les normes, tenir una paciència infinita… 
sense, per això, deixar de ser assertiu.

L’estratègia específica més important a te-
nir present és la informació. Sempre que els 
tics siguin prou evidents i, per tant, causin 
sorpresa i suscitin preguntes per part del 
professorat i de l’alumnat, cal informar tota 
la comunitat educativa, alumnes inclosos, 
amb claredat i precisió. El consentiment de 
pares i, sobretot, del mateix alumne a l’hora 
d’informar és obligatori, atès que es tracta 
d’un assumpte que pertany a la intimitat 

de les persones. Sovint, quan l’alumne és 
més gran, pot donar les explicacions ell 
mateix, cosa que repercuteix en una molt 
bona recepció per part dels seus companys, 
amb la qual cosa no només s’eviten molts 
problemes, sinó que acostuma a generar 
una actitud d’empatia en el seu entorn.

Un cop informada tota la comunitat edu-
cativa, la primera estratègia a seguir és 
no fer cas als tics. Un bon lloc on situar 
l’alumne en la classe pot ajudar que no 
esdevingui objecte de les mirades dels 
altres, cosa que intensificaria els seus 
símptomes. Al davant i en un extrem, al 
costat de la porta per facilitar-li la sortida, 
seria un lloc indicat. Això val també per 
als altres llocs on l’estudiant podria tenir 
la sensació de ser particularment observat 
(menjador, biblioteca…).

En el cas que els tics siguin prou disruptius, 
caldria pactar amb l’alumne sortides de 
classe per tal d’asserenar-se en algun lloc 
tranquil (sala de professorat, despatx de  
l’orientador, del psicopedagog…).

“TRACTA EXCLUSIVAMENT

D’UN TRASTORN NEUROLÒGIC, 

NO PSICOLÒGIC NI PSIQUIÀTRIC, 

QUE NO ÉS ENCOMANADÍS”
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Pel que fa al rendiment acadèmic, cal 
tenir present la lentitud en la realització 
de les tasques i, segons els casos, redu-
ir-li la quantitat de feina, també en els 
exàmens, mentre demostri competència 
en les habilitats que se li demanen. De 
vegades, també va bé tenir un suport per 
part d’algun company més avançat i com-
prensiu, o d’una persona vetlladora (caldria 
evitar que aquesta persona es dediqués 
exclusivament a aquest alumne, per evitar 
que se senti més singularitzat del que cal, 
sinó que atengui altres alumnes també amb 
altres dificultats, que n’hi ha…). Caldria, 
a més, no penalitzar l’alumne per la mala 
lletra. Un processador de textos pot ser 
una bona eina perquè pugui presentar els 
exercicis d’una manera polida.

La informació correcta és també la base 
de les estratègies per afavorir el bon 
encaix social d’aquests infants o joves. 
La reacció dels companys davant d’una 
informació objectiva és, com hem dit 
abans, generalment molt positiva. Pel 
que fa a actuacions més específiques de 
cara a l’alumne afectat podem destacar: 
ensenyar causes i efectes, reforçar positi-
vament les conductes adequades, buscar 
possibles dificultats subjacents (TDAH, 
TOC…), parlar dels problemes a l’hora de 
tutoria. Per als més petitons va molt bé 
fer-los llegir el conte Mateu i els tics,3 on 
s’explica el cas d’un nen amb la ST i les 
peripècies a què això l’aboca, i per als més 
grans també és eficaç la projecció de la 
pel·lícula Front of the Class4 (subtitulada 
en castellà “Al frente de la clase”), on es 
narra la història d’un nen que vol arribar 
a ser mestre i ho aconsegueix vencent les 
dificultats que tot alumne amb la ST es pot 
trobar. És altament recomanable. També hi 
ha altres recursos a Internet que es poden 
trobar a la bibliografia.

Moltes vegades la imaginació i la creativitat 
del professorat troba el recurs més escaient 
per als casos concrets i els tics específics, 
i el seu sentit de l’humor contribueix a 
desmitificar el trastorn i les dificultats que 
comporta…

Cal recordar, finalment, que l’educador és 
sempre un model per als seus alumnes i 
que molts aprenentatges conductuals es fan 
per imitació. Si el mestre es permet tractar 
malament un estudiant, els companys 
es creuran autoritzats a tractar-lo també 
malament. Contràriament, una actuació 
empàtica i delicada serà un model positiu 
per a tots els seus companys, la qual s’anirà 
implantant gradualment entre ells.

3. Pearl, E. (2005). Mateu i els tics. Fundació Tourette. 

Barcelona.

4. <http://www.youtube.com/watch?v=kJrxIuGBR1Q&N

R=1&feature=fvwp>.

“LES DIFICULTAS PSICOSOCIALS 

SÓN LES MÉS RELLEVANTS, PERQUÈ 

CONDICIONEN NO NOMÉS EL SEU 

RENDIMENT SINÓ TAMBÉ EL SEU 

BENESTAR PRESENT I FUTUR”



El psicòleg escolar, amb un bon coneixe-
ment de la ST, és una persona de referència 
per a tot el personal educador. Alternati-
vament, demanar informació i suport a la 
Fundació Síndrome de Tourette és un recurs 
assequible i eficaç.5

Totes aquestes estratègies, de fàcil im-
plementació, possibiliten que l’alumnat 
afectat no sigui candidat ni a escoles 
especials ni molt probablement a USEE 
o altres recursos organitzatius que tingui 
l’escola per atendre la diversitat, sinó que 
siguin tractats adequadament en una escola 
i aula ordinàries.6

Les “fortaleses” d’aquest alumnat

No es pot acabar aquest presentació sen-
se fer al·lusió a les “fortaleses” d’aquest 
alumnat, a les seves qualitats i virtualitats. 
A més de la corba normal d’intel·ligència 
a què ens hem referit abans, cal destacar 
que, en casos diversos, n’hi ha que tenen 
dots especials per a la música i l’art, altres 
són molt bons esportistes, atletes excep-
cionals, n’hi ha molts amb un gran sentit 
de l’humor, altres són seriosos i erudits, 
amb una molt bona memòria, simpàtics, 
imaginatius. Una de les qualitats que des-
taquen molts educadors és que es tracta 
de nens i nenes que “es fan estimar”. 
Estimem-los i no perdem de vista que no 
són “estudiants problema”, sinó persones 
amb unes dificultats molt concretes més 
enllà de les quals hi ha aquella individu-
alitat singularíssima i irrepetible que som 
tots els humans.

5. Fundació Tourette.

6. Es pot consultar amb profit: Conners, Susan (2005): 

Catalog of Accommodations for Students with Tourette 

Syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and 

Obsessive Compulsive Disorder. Nova York: Tourette 

Syndrome Association, Inc. (N'hi ha una traducció al 

català i una altra al castellà disponibles a la Fundació 

Síndrome de Tourette.)

Conclusió

Saber gestionar bé l’educació del nois i 
noies afectats per la ST té efectes molt 
positius, no només per a les persones afec-
tades, sinó també per a tot el seu entorn. 
Saber acceptar la diferència i considerar-la 
una riquesa per al creixement humà de 
l’alumnat és un valor innovador per a la 
nostra escola. Els mateixos mestres i profes-
sors  comprovaran que maduren en la seva 
condició d’educadors i com a persones. A 
més, gestionar bé l’educació d’aquests nois 
i noies fa que el professorat millori tant en 
les seves habilitats pedagògiques com en 
el seu propi creixement personal.

“NO PERDEM DE VISTA QUE 

SÓN PERSONES AMB UNES 

DIFICULTATS MOLT CONCRETES 

MÉS ENLLÀ DE LES QUALS HI 

HA AQUELLA INDIVIDUALITAT 

SINGULARÍSSIMA I IRREPETIBLE 

QUE SOM TOTS ELS HUMANS”
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Per a una visió general

Bayès, Àngels; tolosa, eduard (1992). 
Tics i malaltia de Gilles de la Tou-
rette. Barcelona: Generalitat de Ca-
talunya. Departament de Benestar 
Social.

Fernández álvarez, Emilio (2004). En-
tender los tics. Barcelona: Ediciones 
Medici.

RoBertson, Mary (2010). El síndrome de 
Tourette. Madrid: Alianza Editorial.

Woods, Douglas W.; Piacentini, John c.; 
WalkuP, John T. (2007): Treating Tou-
rette Syndrome and Tic Disorders: A 
Guide for Practitioners. Nova York, 
Londres: The Guilford Press. 

Per als aspectes educatius

Conners, Susan. (2005). Catalog of 
Accommodations for Students with 
Tourette Syndrome, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder and Obsessi-
ve Compulsive Disorder. Nova York: 
Tourette Syndrome Association, Inc. 
[N’hi ha una traducció al català i una 
altra al castellà disponibles a la Fun-
dació Síndrome de Tourette.]

Pearl, E. (2005). Mateu i els tics. Bar-
celona: Fundació Tourette.

PuJades i Beneit, Ramon (2007). L’alum-
nat amb la Síndrome de Gilles de 
la Tourette i trastorns associats: 
detecció precoç, problemàtica i es-
tratègies per a la seva inserció en el 
medi escolar ordinari. [Treball de lli-
cència d’estudis. Curs 2006-2007. 
En línia a: <http://www.xtec.es/sgfp/
llicencies/200607/memories/1710m.
pdf>.] 

Per a un coneixement d’algun cas concret 
d’afectació per la ST vegeu

Sacks, Oliver (1987). “Ray, el tiqueur in-
genioso”, a El hombre que confundió 
a su mujer con un sombrero. Barcelo-
na: Muchnik Editores.

– (1997): “Vida de un cirujano”, a Un 
antropólogo en Marte: siete relatos 
paradójicos. Barcelona: Anagrama.

Recursos audiovisuals

<http://tsa-usa.org>.

<http://www.fundaciotourette.org/>.

<http://www.youtube.com/watch?v=kJrx
IuGBR1Q&NR=1&feature=fvwp> (Al 
frente de la clase).

<http://www.youtube.com/
watch?v=qjWdnQZGScs> (I Have 
Tourette, but Tourette doesn’t Have 
Me).

<http://watch.thirteen.org/
video/2135738235> (Different is 
the New Normal).

<http://www.youtube.com/
watch?v=n8it85XGrjk> (El Peor Caso 
de Tourette del Mundo).



El que coneixem amb el mal nom de “món desenvolupat” està patint un canvi gradual en 
diferents aspectes, alguns de molt positius i d’altres que, com a conseqüència d’aquests, 
poden derivar en pautes de conducta pernicioses.

Com ens socialitzen les videoconsoles?

JORDI GUIRADO CABANAS

Mestre de Primària
Escola Mestral

Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

A poc a poc anem rebent valors nous mitjan-
çant estratègies i recursos de socialització 
que impregnen de manera subliminal l’in-
conscient col·lectiu de la nostra societat. La 
globalització, lluny d’apropar-nos els uns als 
altres i de promoure l’equitat, ha avançat 
en altres direccions que han requerit nous 
esquemes i nous paradigmes educatius que 
en garanteixin la continuïtat. L’objectiu 
és respondre a les exigències financeres 
i a l’afany lucratiu d’un neoliberalisme 
exacerbat que dóna la preferència a l’èxit 
empresarial per sobre de la construcció 
social i del creixement personal. 

El nou model econòmic i social planetari 
exigeix un engranatge molt ben greixat per 
garantir-ne la supervivència i la continuïtat. 
D’una banda, mitjançant l’estímul positiu 
materialitzat en beneficis tangibles (“l’estat 
de benestar”, que consisteix en molt més 
que “benestar”), i de l’altra, inculcant una 
sèrie de valors que permetin castigar sense 
pietat ni remordiments els “enemics” d’un 
sistema establert com a “autèntic, definitiu 
i bondadós”.

Per fer-ho, els governs necessiten no no-
més tornar a legitimar la violència, sinó 
que es fa necessària mà d’obra per infligir 
el càstig als dissidents i materialitzar i 
executar ordres.
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A priori, en una societat oberta, democràti-
ca, fraternal i liberal com la que es pretén, 
hom voldria pensar que resultaria difícil 
trobar-hi voluntaris, però resulta que no 
és així, sinó que ens trobem amb milers i 
milers de joves que volen entrar als cossos 
policials, amb milers de militars voluntaris 
per anar a fer serveis especials en missions 
de guerra, etc.

Cal pensar en la possibilitat que estiguem 
patint una educació subliminal en aquest 
sentit i amb aquesta finalitat més o menys 
directa a través dels mitjans audiovisuals 
que, massa sovint, transmeten valors lligats 
a la cultura patriarcal que legitimen una 
suposada supremacia masculina, promouen 
la violència com a estratègia de relació i 
submissió, generen una competitivitat mal-
sana i destructiva, exalten el triomf sobre 
els altres com a finalitat, o relativitzen el 
menyspreu cap als febles i els diferents.

Sembla evident que hi ha mecanismes 
que generen la violència, recolzats per les 
estructures organitzatives i financeres que 
la perpetuen i l’estimulen i unes oligarquies 
que l’encoratgen, i contribueixen a crear un 
entorn i una societat massa immunitzats 
contra la violència en què les persones joves 
es converteixen en fidels reproductors del 
que han après per repetició i per associ-
ació (esquemes de comprensió de la rea-
litat, comportaments i pautes de relació).  

Podria ser que alguns videojocs fossin 
alguna de les claus explicatives d’aquesta 
“violència social”? 

Potser l’atractiu d’aquests videojocs 
per als nostres joves és que, a través 
d’ells, es pot passar de la mirada a l’acció 
amb la garantia d’impunitat i anoni-
mat (una acció que, sovint, ens per-
met transgredir les normes socials sen-
se sofrir conseqüències de cap tipus).  
En la realitat virtual de les videoconsoles 
podem assassinar altres éssers humans i 
se’ns donen premis per fer-ho (més vides, 
més energia, més temps, etc.); i quants més 
n’assassinem, més se’ns condecorarà. 

Una de les claus de tot procés de socia-
lització és que aquest no sigui traumàtic. 
Ja els nens de les joventuts hitlerianes 
aprenien a saber qui era l’enemic cantant 
i jugant en campaments d’estiu i de cap 
de setmana. Avui, tampoc som conscients 
de com influeixen aquests missatges en 
els nostres comportaments, en les nos-
tres relacions socials. En general creiem 
fermament que no ens condicionen (fins 
i tot, aquest insignificant i modest text 
pot ser llegit com a pamfletaire, demagog 
i alarmista; potser sí), perquè tendim a 

“SEMBLA EVIDENT QUE HI HA 

MECANISMES QUE GENEREN LA 

VIOLÈNCIA, RECOLZATS PER LES 

ESTRUCTURES ORGANITZATIVES I 

FINANCERES QUE LA PERPETUEN I 

L’ESTIMULEN I UNES OLIGARQUIES 

QUE L'ENCORATGEN”



pensar que podem diferenciar allò que és 
real del que no ho és; assumim la violèn-
cia dels videojocs com un element lúdic, 
però en realitat no hi ha influència més 
eficient que aquella que no és conscient, 
millor encara si es nega, ja que no permet 
la seva racionalització i indueix a creure 
que no cal generar mecanismes conscients 
de defensa. D’aquesta manera, la majoria 
de les ments media (perdoneu l’expressió) 
es troben indefenses davant dels valors 
que transmet i les actituds que promou la 
utilització constant d’aquests videojocs.

Els jocs d’ordinador violents són encara més 
perillosos que les pel·lícules d’igual signe 
i que les imatges de violència emeses per 
televisió. El motiu és que no es limiten a 
mostrar la violència davant d’un espectador 
passiu, sinó que exigeixen a la persona 
identificar-se amb el personatge i actuar 
per ell. A més, aquests jocs exigeixen que 
qui els utilitzi esdevingui un element actiu 
de les situacions de violència, cosa que 
contribueix a crear una veritable addicció 
en el jugador, el qual acaba necessitant 
tornar a jugar per sentir-se protagonista 
reconegut. Si, a més, tenim en compte que 
les consoles de joc són cada vegada més 
potents i van incorporant noves tecnologies 
que permeten una qualitat d’imatges cada 
vegada més alta que afegeixen realisme a 
l’acció, podrem adonar-nos de fins a quin 
punt són perillosos per la facilitat de con-
fusió entre la fantasia i la realitat. Fet que 
obre les portes a creuar la perillosa línia 
entre la realitat virtual i la realitat tangi-
ble, amb unes conseqüències humanes 
horribles. Encara que vulguem relativitzar 
aquests tipus de jocs justificant la neces-
sitat intrínseca de simular rols per apren-
dre tot jugant, no podem obviar el perill 
de l’efecte anestèsic que produeix el fet 
d’acostumar-se a veure i a infligir dolor. Així 
doncs, l’eina pot resultar nociva, sobretot, 
per la capacitat d’insensibilitzar el jugador. 
 
No obstant això que diem, la violència s’ha 
anat convertint cada vegada més en el sig-

ne distintiu d’aquests videojocs. Com diu 
l’Informe d’Amnistia Internacional (2001, 
1), “hi trobarem que ressalten les tortures, 
les matances i la sang com a elements 
lúdics rellevants en l’àmbit publicitari o 
de promoció”. D’altra banda, però, les 
revistes especialitzades estableixen una 
relació proporcional entre la violència d’un 
joc i la seva qualitat. Com més gran és la 
violència que permet exercir, amb eslògans 
més cridaners i més vistosos apareix en la 
propaganda per al mercat de consum (sense 
explicitar-ne l’edat recomanada).

Vegeu-ne alguns exemples:

L’anàlisi del videojoc X-Men: Mutant Aca-
demy comença amb els termes següents: 
“un bon joc de lluita ha de ser dur com una 
roca; haurà de provocar la teva ràbia abans 
d’un nou assalt. Hauràs de jugar sense parar 
fins que algú t’arrenqui la Game Boy de les 
teves mans tremoloses plenes de suor” (re-
vista Game Boy, 2001, núm. 64, pàg. 10). 

 
En aquests videojocs, hi estan clarament 
delimitats l’èxit (matar o guanyar) i el 
fracàs (morir o perdre); el bé (els bons, 
que som nosaltres) i el mal (els dolents, 
ells; els distints a nosaltres); el just (la 
venjança; que jo mati; que jo guanyi) i 
l’injust (que jo perdi). No hi ha “grisos”, 
ni matisos, ni arguments, ni circumstànci-
es, ni explicacions. Això suposa una visió 
tendenciosa i manipuladora de la realitat 
amb la finalitat de legitimar l’atac contra 
aquell que no ens agrada (sigui per la raó 
que sigui). Amb dolents perversos, que 
prenen presència com a alienígenes, ma-
fiosos, assassins, psicòpates i un llarg etc., 

“PERÒ EN REALITAT NO HI HA 

INFLUÈNCIA MÉS EFICIENT QUE 

AQUELLA QUE NO ÉS CONSCIENT, 

MILLOR ENCARA SI ES NEGA”
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i els quals han de ser eliminats físicament 
per arribar a una recompensa determinada. 
Així s’aconsegueix desnaturalitzar i deshu-
manitzar l’enemic potencial de la mateixa 
manera com feien els nazis comparant 
els jueus amb rates brutes de claveguera. 
En aquesta paranoica visió de la reali-

tat, tot aquell que és diferent de mi és 
sempre susceptible de ser un enemic 
que ha de ser eliminat. I és un enemic 
“marcat”. És a dir, no és qualsevol ene-
mic, sinó enemics creats en funció d’uns 
interessos socials i culturals delimitats.  
L’objectiu és destruir l’adversari de la ma-
nera que sigui, i això crea un precedent 
“cultural” que permet acceptar determinats 
“danys col·laterals” i alhora dur a terme 
accions bèl·liques i violentes.

A l’informe Fes clic i tortura; videojocs, 
tortura i violacions de drets humans, 
Amnistia Internacional explica que les 
pràctiques degradants, com la tortura, 
malauradament troben una bona acollida 
entre el públic infantil i juvenil a través 

“L'OBJECTIU ÉS DESTRUIR 

L'ADVERSARI DE LA MANERA 

QUE SIGUI, I AIXÒ CREA UN 

PRECEDENT “CULTURAL” QUE 

PERMET ACCEPTAR DETERMINATS 

“DANYS COL·LATERALS”



dels videojocs i estudia alguns exemples de 
videojocs que aplaudeixen amb impunitat 
la tortura, la matança o les execucions.  
 
Segons es demostra en les seves pàgines 
(disponibles en la pàgina web d’aquesta 
organització) la pràctica de la “tortura virtu-
al” pot ser quotidiana en la vida dels nens 
i nenes menors d’edat quan accedeixen a 
videojocs que fomenten aquestes pràcti-

ques en les sales de lloguer de videojocs o 
en la solitud de la seva habitació adquirint 
el videojoc o utilitzant la xarxa d’Internet” 
(Amnistia Internacional, 2001, 1). Pràc-
tiques com torturar lentament els seus 
“enemics”, liderar una banda d’una presó 
o degollar un sentinella són  exemples de 
jocs com G.T.A. o Guardián de la Mazmorra 
2, que, segons Amnistia Internacional, 
fomenten el maltractament i la tortura 
clarament. La publicació també analitza 
la publicitat de videojocs en revistes com 
Game Live PC, on es descriuen jocs com 
Troppico que pregunta literalment: “Ets 
un dictador? Doncs Tropico t’interessa!”.  
 
D’altra banda, moltes vegades en aquests 
videojocs no hi ha història ni context real, 
només una amenaça i una necessitat 
d’actuar. Tot val per complir la missió em-
presa. El protagonista, és a dir, nosaltres 
(que estem “al comandament” del vide-
ojoc) ha de respondre a l’agressió sense 
preguntar-se motius ni raons, perquè no 
hi ha temps per pensar. “Es necessiten 
reflexos rapidíssims per reaccionar a temps 
i respondre amb celeritat”. L’atac o la de-
fensa es converteixen en l’únic paràmetre 
operacional, en substitució de la reflexió i 
del judici personal. 

“NO HI HA REFLEXIÓ, NI ANÀLISI, 

NI PRESA DE DECISIONS RAONADA. 

NOMÉS HI HA ACCIÓ, INSTINTS, 

REFLEXOS I PRAGMATISME”

L’aprenentatge de la immediatesa com 
a forma de resposta a un estímul s’ha 
convertit en un aprenentatge bàsic deri-
vat de la utilització d’aquests videojocs. 
Una visió distorsionada i primitiva del 
conductisme més bast. Aquest és un dels 
aspectes més cridaners d’aquests video-
jocs: la rapidesa que exigeixen i l’absència 
de requeriment de resposta emocional. 
Se suprimeix pràcticament el llenguatge 
oral. Predominen la imatge visual i la res-
posta mecànica. No hi ha reflexió, ni anàlisi, 
ni presa de decisions raonada. Només hi 
ha acció, instints, reflexos i pragmatisme. 
L’únic llenguatge verbal que apareix pràc-
ticament es redueix a ordres que executem 
al peu de la lletra. Fa por.
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Mirades

NOEMÍ DURAN SALVADÓ

Doctora en Art i Educació
Especialista en llenguatges 

poeticosensorials

Estem a la cuina, preparant 
el sopar, amb la meva ami-
ga Mage Lluch; mentre jo 
tallo algunes verdures ella 
en silenci llegeix “Cartas a 
un joven bailarín”, de Mau-
rice Béjart (2001). De sob-
te, em llegeix en veu alta 
els últims fragments del lli-
bre: “Aprendí la danza con 
grandes maestros, aprendí 
la danza caminando por la 
naturaleza, aprendí la danza 
transpirando en un estudio, 
aprendí la danza mirando a 
mis gatos, aprendí la dan-
za descubriendo el mundo, 
aprendí la danza meditando 
en mi habitación, aprendí 
la danza observando a mi 
abuela hacer sopa de pes-
to...” 

Ens quedem en silenci les 
dues, emocionades amb 
aquestes frases, que ens 
impulsen a preguntar-nos 
com hem après a ballar nos-
altres. La Mage m’explica 
la seva experiència actual 
amb la companyia de dansa 
integrada Liant la Troca i jo 
em quedo bocabadada..., 

Liant la Troca o ballar amb
el cor

tant o més que unes setma-
nes enrere quan vaig poder 
presenciar un dels seus es-
pectacles. Sobre l’escenari 
persones diverses i úniques 
que gaudeixen movent-se 
en complicitat. El que em 
crida més l’atenció és quan 
de sobte una ballarina es 
treu la cama; sí, s’arranca 
la pròtesi i comença a ba-
llar amb ella... Una altra 
persona salta de la cadira 
de rodes i assaja desplaça-
ments per terra, impulsant-
se amb les mans. Una noia, 
amb un posat tímid, es mou 
sinuosament en una canto-
nada de l’escenari...

Hi ha vida en el que mos-
tren, fins al punt en que em 
fan caure les llàgrimes, feia 
temps que no m’emociona-
va tant veient dansa. Quan 
acaba l’espectacle fem una 
copeta amb els ballarins, i 
tinc ocasió de saludar i fe-
licitar el seu director, Jordi 
Cortés, proper i sensible 
tant a dalt com a baix de 
l’escenari. Una autèntica 
mostra d’humanitat la in-



vitació que ens fan aquest 
grup de persones tot em-
bolicant la troca... “L’úni-
ca manera de deixar-nos 
de mirar com estranys és 
crear espais d’aprenen-
tatge, espais de creació i 
espais de comunicació on 
tots puguem aportar des 
de la nostra diferència per 
permetre que la nostra 
singularitat ofereixi una 
visió més rica de la vida 
i de l’art”, escriuen a la 
seva web (www.liantlatro-
ca.com). 

Des del meu punt de vis-
ta, la potència de Liant 
la Troca és que ens invi-
ta a repensar algunes de 
les tensions que suposa 
la condició humana. Tots 
ens movem, poc o molt, la 
vida en si suposa moure’s, 
però, què ens permetem 
des d’aquesta capacitat 
que tenim de moure’ns? 
Per què tenim en el llen-
guatge la paraula discapa-
citat? Per què està ben vist 
que determinats cossos 
ballin i altres no? 

Sopem tranquil·lament, 
conversant sobre aques-
tes qüestions que ens in-
quieten. Després anem a 

la sala que reservo a casa 
meva per al moviment, 
i gaudim d’una estona 
d’improvisació. La dansa 
depara les millors sorpre-
ses, perquè aconsegueix 
aturar la ment, cosa molt 
difícil en la nostra socie-
tat. Aprendre a confiar en 
el cos obre altres mirades 
sobre l’existència. 
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Mocs i MOOCs

ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

La irrupció dels MOOCs 
està modificant l’escenari 
de la formació università-
ria, també en la formació 
de mestres, i s’està notant 
també en altres nivells 
educatius. MOOCs són les 
inicials dels Massive Online 
Open Course. Aquest nom 
es va fer servir per descriu-
re un curs online nascut, el 
2008, a la universitat cana-
denca de Manitoba pensat 
per a vint-i-cinc alumnes 
matriculats però que es va 
obrir gratuïtament a perso-
nes interessades i que, al 
final, va ser seguit per dos 
mil tres-cents inscrits. Pocs 
anys més tard, un curs so-
bre intel·ligència artificial 
de la Universitat de Stan-
ford, va ser seguit per cent 
seixanta mil persones. En 
definitiva, un MOOC és un 
curs en línia, massiu i obert. 
D’entrada es caracteritza 
per una gratuïtat d’accés 
sense límit en el nombre 

de participants, no es do-
nen certificats als alumnes 
lliures; es fonamenta en la 
imatge i en una interven-
ció mínima de professorat. 
Pot suposar l’accés a un 
currículum que fins ara es-
tava reservat només als qui 
podien permetre’s anar a 
determinades universitats. 
Diríem que està a mig camí 
de l’educació a distància i 
del moviment obert.

En pocs temps s’han creat 
plataformes, han florit em-
preses especialitzades i 
moltes universitats es dis-
posen a entrar en aquest 
àmbit. Aquelles que pre-
tenen captar estudiants i 
públics internacionals no-
ten la pressió de sentir-se 
fora del club d’universitats 
selectes si no produeixen 
aquest tipus d’estructu-
res formatives. Diverses 
institucions europees es 
plantegen com moure’s en 



aquests entorns, atès que 
l’embranzida inicial dels 
MOOCs va venir de l’altra 
banda de l’Atlàntic. I, ara, 
també d’Orient. Recent-
ment, hom s’ha fet ressò 
de l’aliança de les univer-
sitats xineses més fortes 
per tal de produir MOOCs 
de manera intensiva. Ens 
preguntem si hi ha altres 
opcions que permetin el 
desplegament d’un model 
europeu propi i, a la ve-
gada, diversificat, que no 
sigui monolingüe (anglès) 
i en el qual la producció de 
continguts no es concentri 
o no s’exporti d’uns pocs i 
determinats llocs.

Així doncs, el present i futur 
immediat es presenta, com 
s’ha dit sovint, excitant, 
inquietant i impredictible. 
Excitant, per les noves pos-
sibilitats i els nous reptes 
que aquestes modalitats 
d’aprenentatge ofereixen. 
Inquietant, perquè com 
més es generalitzen els 
MOOCs, més disminueix 
el seu caràcter obert i aug-

menta el negoci. De fet, en 
molts casos funciona com 
a mercat de doble cara que 
comença oferint cursos 
gratuïts per arribar als de 
pagament, que sempre són 
més beneficiosos i selec-
tius per a qui pot pagar. És 
inquietant perquè, presen-
tada sota la bandera imba-
tible de la innovació, molts 
cursos responen a formats 
d’instrucció molt estandar-
ditzats. Impredictible, per-
què també estan apareixent 
propostes de formació alter-
natives, més fonamentades 
en la redistribució, el debat 
i la cooperació.

En fi, sembla que al segle xxi 
comencem a l’escola bres-
sol amb els mocs i acabem 
a l’educació superior, per 
continuar al llarg de la vida, 
amb els MOOCs. Prego que 
em perdoneu per aquest joc 
de paraules tan banal com 
previsible, però potser ens 
van bé els mocs per recor-
dar la presència física de 
l’alumnat, allò d’orgànic i 
vital que té l’acció educa-

tiva. Com va escriure fa un 
temps Josep Ramoneda, “la 
pedagogia no és quelcom 
abstracte, és quelcom que 
pren cos en la paraula i en 
les persones. La fertilitza-
ció de les ànimes només es 
pot fer pel contacte directe, 
personal, que requereix la 
presència activa de l’altre i 
que s’expressa en el diàleg 
com a forma noble de la 
relació intel·lectual”. Però 
el món evoluciona veloç i 
l’educació haurà de garan-
tir una pluralitat d’accessos 
al coneixement i, al mateix 
temps, buscar l’equilibri 
entre la realitat física i la 
realitat virtual, entre les 
institucions i les xarxes. Te-
nint present que la relació 
educativa no pot deixar de 
ser un esdeveniment ètic i 
estètic que té a veure amb 
els significats de les nos-
tres accions com a alumnes 
i mestres, i, en definitiva, 
com a persones. 
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L’exili dels mestres

Aquest passat mes de febrer 
ha fet 75 anys que l’exèrcit 
franquista va arribar a la 
frontera catalana. D’aquesta 
manera a Catalunya s’aca-
bava una guerra civil que 
no s’hauria d’haver produït 
mai. Un enfrontament degut 
a l’aixecament contra la Re-
pública d’una part de l’exèr-
cit amb la col·laboració de 
grups feixistes. S’acabava 
la guerra, però no pas la 
violència i les morts.

Entre els milers de republi-
cans que passaren a l’altra 
banda dels Pirineus per-
què les veien venir hi havia 
força mestres, homes i do-
nes, grans i joves. Comen-
çava l’exili per a més d’un 
10% dels que treballaven 
a Catalunya. Les autoritats 
franceses els varen tancar 
als camps de concentració 
(posteriorment anomenats 
camps d’acollida o camps 
d’internament) d’Argelers, 
Barcarès, Sant Cebrià, Ri-
besaltes, Gram, Agda, etc.

Des del punt de vista polític 
aquest mestres que entra-
ren a França eren plurals; 
n’hi havia de nacionalistes, 
anarquistes, socialistes, 
comunistes, etc. Alguns 
“només” eren mestres que 
no havien tingut càrrecs de 
responsabilitat ni en el món 
escolar ni en el dels partits. 
Pedagògicament n’hi havia 

SALOMÓ MARQUÈS

Professor de Pedagogia
Universitat de Girona

que formaven part de la pri-
mera línia de la renovació 
pedagògica i eren els cap-
davanters de les Escoles 
d’Estiu; seguidors de Frei-
net, Decroly, etc. Alguns 
havien exercit càrrecs de 
responsabilitat política i 
administrativa en el camp 
escolar: dirigents del Con-
sell de l’Escola Nova Unifi-
cada (CENU); inspectors; 
professors de les escoles 
Normal de l’Estat i de la 
de la Generalitat, etc.

Aquests homes i dones amb 
pluralitat política, sindical 
i pedagògica tenien un de-
nominador comú: el con-
venciment de la importàn-
cia de l’educació per a la 
transformació de la societat 
i per al creixement perso-
nal dels nois i noies que 
anaven a l’escola. Estaven 
persuadits que el centre 
de l’escola era els infants 
i que aquests s’havien de 
formar en valors i que havi-
en de rebre una instrucció 
que els desvetllés l’interès 
mitjançant ensenyaments 
actius. Eren persones d’una 
enorme qualitat pedagògica 
i d’un entusiasme didàctic 
immens.

A França, que era un país 
que ja ensumava una guer-
ra europea, mentre busca-
ven la manera de sortir dels 
camps de concentració, or-



ganitzaren activitats cultu-
rals i classes per a infants, 
també classes d’alfabetit-
zació per a adults, de fran-
cès, conferències, etc. Ho 
feren amb la col·laboració 
dels sindicats d’esquerres 
francesos i l’ajuda inter-
nacional. Les classes tin-
gueren una triple funció. 
Per una banda serviren 
perquè els mestres po-
guessin continuar exercint 
la seva feina (encara que 
en una situació ben precà-
ria); per una altra, perquè 
els infants que hi havia als 
camps poguessin continu-
ar l’escolarització rebuda al 
seu país perquè, “com que 
tornarem aviat...”; i, per 
últim, per aixecar la moral 
dels tancats als camps, on 
havien arribat derrotats i 
barallats. 

Esclatada la guerra i ocu-
pada França per l’exèrcit 
alemany alguns d’aquests 
mestres tornaren cap a Ca-
talunya. Ben pocs pogueren 
tornar a l’ensenyament pú-
blic que en aquells temps 
estava essent depurat a 
consciència. D’altres acon-
seguiren marxar cap a Amè-
rica, especialment a Mèxic 
i Veneçuela. 

Els de Mèxic –l’únic país 
que els obrí les portes de 
bat a bat–, amb l’ajuda del 
govern de la República a 
l’exili pogueren continu-
ar exercint de mestres  a 
la capital de l’Estat i en 
d’altres ciutats importants 
(Torreón, Tampico, Córdo-
ba, Veracruz, etc.), gràcies 

a l’ajuda econòmica del 
Patronato Cervantes, que 
presidia el garrotxí Roura-
Parella. 

A Amèrica continuaren 
practicant les metodologi-
es renovadores tal com ha-
vien fet a Catalunya durant 
els anys de la República, 
evidentment adaptades als 
països que els havien aco-
llit. L’alumnat d’aquestes 
escoles es beneficià d’uns 
ensenyaments renovadors 
d’alta qualitat pedagògica. 
I ho recorden amb agra-
ïment i admiració. Men-
trestant, l’escola a Catalu-
nya i a tot l’Estat feia una 
notable regressió; tornava 
als continguts tradicionals 
en un clima de repressió i 
en el marc d’un nacional-
catolicisme militant en un 
país dividit entre vencedors 
i vençuts. Els primers anys 
del franquisme els mestres 
eren escollits amb criteris 
polítics i no pas pedagò-
gics. El buit professional 
deixat per aquests mestres 
exiliats tardarà anys a om-
plir-se.

Amb el pas del temps, al-
guns (pocs) dels mestres 
exiliats tornaren. Els més 
afortunats pogueren in-
corporar-se a l’escola a la 
dècada dels seixanta. En 
alguns casos excepcionals 
aquests mestres exiliats, 
que tenien el títol de pro-
fessor de català atorgat du-
rant la República, es varen 
convertir, quan el català es 
va anar introduint a l’esco-
la, en mestres de català, 

tant amb l’alumnat com 
amb els col·legues.

El 2007 la mestra Bargalló, 
a l’exili de Tijuana (Baixa 
Califòrnia, Mèxic), m’expli-
cava entusiasmada la feina 
que feien a l’escola durant 
la República i em va dir: 
“És que nosaltres els en-
senyàvem a pensar, no pas 
a emmagatzemar”. Sensa-
cional! No hi ha millor re-
sum de la feina que varen 
fer aquests mestres i de 
l’esperit que els animava. 
Un treball i, sobretot, un 
esperit que són testimoni 
d’unes generacions que ens 
han precedit i, ensems, un 
estímul per a totes aque-
lles persones que treballen 
a l’escola i, també, per als 
futurs mestres.
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Els jocs retrobats
33 cròniques de la Catalunya juganera

De Xavier Cortadellas i Judit Pujadó (coordinadors)
                   Edicions Sidillà, la Bisbal d’Empordà 2013       

Ressenyes i novetats

CATI CASADEMONT

Mestra

Què tenen en comú les paraules flèndit, 
bèlit, pesta, xarranca, tabes o patacons? Als 
més joves segurament no els diran res, als 
més grans de cinquanta anys segurament 
els portaran a recordar els jocs de la seva 
infantesa. I, de fet, això és el que ens pro-
posa aquest llibre, Els jocs retrobats: 33 
cròniques de la Catalunya juganera. 

El títol ja porta implícit que del que ens 
parla és de jocs perduts, i també ens 
proposa un viatge pel temps i per l’espai. 
Un viatge que ens porta de Garriguella a 
la Sènia, d’Escunhau a Barcelona, per 
descobrir a què es jugava quan a les ca-
ses encara no hi havia televisió, i, encara 
menys, Internet o Play Station. Quan els 
reis, com a molt, portaven una nina o una 
pilota, o no portaven res. Quan les joguines 
es feien de materials reciclats abans que 
s’inventés aquesta paraula. Quan l’espai 
de jocs era el carrer i l’horari el marcaven 
les hores dels àpats. 

Però aquest llibre, tal com diuen els seus 
editors, no vol ser només un recull de jocs 
tradicionals, sinó que va una mica més 



enllà, i ens proposa retrobar cada joc en 
el seu context, lligat a unes vivències, a un 
entorn o a unes circumstàncies que el fan 
més proper. Per ajudar-nos-hi, cada capítol 
compta amb un annex on es descriuen els 
jocs perduts, amb les seves variants, les 
seves regles, els seus noms..., acompanyats 
d’uns dibuixos que il·lustren de manera 
gràfica de quina manera es jugaven.

No és un llibre d’un sol autor, sinó que en 
són uns quants, que s’han passejat per 
Catalunya per anar a buscar homes i dones 
que volguessin compartir els seus records. 
Per això el que sorprèn és comprovar que, 
en un temps en què les distàncies sí que 
existien i on la paraula globalització ni 
tan sols sortia al diccionari, els jocs es 
repeteixen d’un lloc a l’altre. A vegades 
canvien els noms, sovint les normes són 
una mica diferents, però l’essència és la 
mateixa. I el primer que se t’acut és que 
aquests jocs perduts i ara retrobats, són 
un patrimoni més de la nostra cultura, una 
part important d’aquest patrimoni que hem 
de conservar. I un bon lloc per fer aquesta 
feina és a l’escola, on a més aquests jocs 
poden servir per treballar la psicomotricitat, 
la memòria, la socialització, el lideratge, 
la imaginació..., i, a més, perquè els nens 
i les nenes, s’ho passin bé. 

S’hi expliquen jocs d’empaitar, de triar, 
de pilota, de parar, d’amagar, de rotllana; 
s’ensenya a fer joguines casolanes, a jugar 
a arrencar cebes, a tabes, als disbarats; 
s’hi troben jocs d’exterior o d’interior, jocs 
moguts o per jugar asseguts.

Però també hi podem trobar la Maria Teresa 
Montragull, de Vila-rodona, que ens explica 
com jugava al pare geperut, o l’Antònia 
Comas, de Sabadell, que explica com ho 
feien per triar les nenes que rodaven la 
corda, o les cançons de jugar de la Pilar 
Escolà de la Palma d’Ebre, o com fer bar-
ques amb escorça tal com diu en Jaume 
Farrés d’Igualada. La llista és llarga, tant 
com ho pot ser la imaginació i la voluntat 
i les ganes de passar-s’ho bé.  

Els jocs als patis de les escoles han can-
viat, i tot i que d’un temps ençà a molts 
centres es “decreten” dies sense futbol, 
joc omnipresent a les hores d’esbarjo, es 
troba a faltar aquella varietat de jocs com 
la goma, la baldufa, la corda, la xarranca o 
l’intercanvi de cromos... Potser això passa 
perquè els nens i les nenes d’avui tenen poc 
temps per jugar. Les activitats extraescolars 
o els casals omplen les hores fora de l’esco-
la, i, a casa, els jocs electrònics donen poc 
marge per a la socialització i l’enginy. Però 
encara que tinguin poc temps, el que sí que 
tenen tots els nens i les nenes són ganes 
de jugar. I aquest llibre ens pot ajudar, als 
mestres i les mestres, a ensenyar-los els 
jocs que jugaven els seus avis o besavis, a 
aprendre que no calen joguines sofisticades 
per passar una bona estona. 

En paraules de Xavier Cortadellas i Judit 
Pujadó, editors i coordinadors del llibre, 
el món del joc infantil era un imaginari 
complex on, a diferència dels jocs virtuals, 
els protagonistes eren els mateixos nens, 
que tenien la capacitat de mantenir la 
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      Fer recerca a Secundària:
       Un repte per a l'alumnat i per al professorat      

De María del Pilar Menoyo Díaz
Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 2014

ANTONI POCH COMAS
                                                                                                    
Membre del consell de redacció                                                                               

Membre del jurat del Premi 
Marta Mata de Pedagogia

tradició i d’actualitzar-la si els convenia, 
que prenien la mesura del món, de les 
seves pròpies habilitats i fortaleses i de 

les habilitats i fortaleses dels altres. El 
joc els ajudava a situar-se mentalment en 
el joc de la vida. 

En  més d’una ocasió, amb els companys 
propers d’ofici hem comentat sorpresos 
els exemples il·lustradors del concepte 
aprendre que donen alguns diccionaris de 
renom.  Són, ni més ni menys, aquests tres: 
aprendre la lliçó, aprendre de memòria, 
aprèn a callar. 

A cada exemple per separat li trobaríem 
virtuts ben positives, però la selecció feta 
considerada en conjunt deixa anar un tufet 
de resclosit corresponent a èpoques i a 
pràctiques  pretèrites que tots, o gairebé 
tots, voldríem veure ja del tot superades 
en els actuals centres educatius.

No costa gaire proposar un tercet alter-
natiu perquè, sortosament, no cal anar 
gaire lluny per trobar la inspiració; què us 
sembla aquest: aprendre a mirar, aprendre 
a relacionar, aprendre a actuar. Tant de 
forma aïllada com considerats en bloc, em 
sembla que aquests exemples destil·len 
una flaire ben agradable i engrescadora 
corresponent a un paisatge educatiu 
primaveral on s’intueixen pautes d’acció  
pedagògica respectuoses i sostenibles, tot  
i que algunes tramuntanades reiteratives 
hi posin entrebancs.  



No, no he oblidat que es tracta d’una 
ressenya bibliogràfica. Fixeu-vos-hi: si 
es tractés d’escollir un sol exemple per 
al concepte aprendre de cara a un dicci-
onariet de butxaca podríem escollir ben 
satisfactòriament aprendre a fer recerca, 
perquè tot solet ja inclou els tres elements 
de la proposta alternativa. De tota manera 
el que de bo de bo compta, més enllà del 
que estigui escrit en diccionaris o altres 
documents professsionals, és què passa a 
les aules i fora de les aules en aquest joc 
tan seriós d’ensenyar i aprendre.

El Premi Marta Mata de Pedagogia  2013 
es va atorgar al treball presentat per Ma-
ría del Pilar Menoyo Díaz, professora de 
matemàtiques de l’Institut Juan Manuel 
Zafra, del barri del Clot –el medieval Clot 
de la Mel– del districte de Sant Martí, de 
Barcelona. Uns espais, uns temps, unes 
persones: el dinamisme històric, l’esde-
venir constant. Marta Mata, una invariant 
pedagògica. 2013, flors i violes i romaní... 
La Mapi, en les distàncies curtes. El Zafra, 
per la gent del barri. Amb prestigi.

Tot analitzant les directrius, els condici-
onants, les experiències i els resultats en 
relació amb les normes prescriptives de dur 
a terme Treballs de Recerca en el Batxille-
rat o també a 4t d’ESO durant un temps, 
l’autora ens exposa les decisions preses a 
l’institut per aconseguir millores necessàries 
i notables. D’entrada,  iniciar tot l’alumnat,  
sense cap tipus d’exclusió, en els treballs de 
recerca a partir del primer curs d’ESO, tot  
utilitzant  motivacions, materials, tècniques, 
desenvolupament competencial,  metodolo-
gies adients d’avaluació i una acció tutorial 
en constant renovació fruit de l’exercici de  
reflexió sobre la pràctica, de l’autocrítica, 
de les lectures pertinents, de la formació 
permanent. T’has de reinventar cada dia! 
De quin concepte de ciència estem parlant?  
Per què cal millorar l’alfabetització científi-
ca? Com un grup classe pot esdevenir una 
comunitat de recerca? Quin paper hi juga el 
treball cooperatiu? Quines exigències suposa 

per al professorat? I per a l’alumnat? Quins 
són els processos sistemàtics i rigorosos 
que cal observar? No cal dir que tot plegat 
necessita l’equip de professionals sencer 
compromès amb el projecte.

Una bona colla d’exemples molt variats i 
proporcionals a cada nivell d’edat i d’ex-
periència ens permet veure com els han 
anat les coses i un recull de reflexions 
redactades pels mateixos nois i noies, els 
principals protagonistes, serveix per cons-
tatar que els canvis i els models introduïts 
foren ben encertats i que paga la pena de 
fer-ne una bona difusió, un bon contagi i 
un bon reconeixement.

A María del Pilar Menoyo, en un o altre 
moment, li hem pogut escoltar frases com 
les que segueixen enfilades aquí sense gaire 
ordre ni concert:

Fer recerca és una manera d’aprendre, tant 
per a l’alumnat com per al professorat. Fer 
recerca és mirar el món amb els ulls de la 
curiositat i donar respostes als interrogants 
que generen allò que observes. Fer recer-
ca és un repte ple d’emocions, des de la 
primera fase inicial de presa de decisions 
fins a l’última fase de comunicació oral i 
escrita dels resultats aconseguits. No pots 
demanar les mateixes coses a tothom; cada 
persona és diferent. Tot el que actualment 
demana el món laboral es pot aprendre a 
través de la recerca. Fer recerca és bàsic 
per anar per la vida.

Al Zafra s’aprèn a mirar al teu entorn i a 
afinar tots els sentits; s’aprèn a establir 
relacions entre les situacions, els fets, les 
persones i posar-les de manifest;  s’aprèn a 
actuar amb autonomia, a prendre decisions, 
a comunicar,  a adquirir hàbits de conducta; 
és a dir, s’aprèn a fer recerca. 

Al Zafra, per poc nas que tingueu, sabreu 
que és primavera!
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Presentació del número 375 de la revista 
PersPectiva escolar

perspectiva escolar

El dijous, 29 de maig, a la seu 
de l’ONCE de Catalunya, amb 
l’acompanyament i la partici-
pació d’unes 20 persones, es 
va presentar el número 375 
de PersPectiva escolar, que 
havíem titulat “L’escola sense 
adjectius”, manllevant les pa-
raules del mestre Jordi Badiella: 
“Vindrà que la paraula escola 
tindrà un significat universal i 
no caldrà que l’acompanyem 
d’adjectius...”.

Ens van donar la benvinguda Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos per a De-
ficients Visuals (CREDV), a qui donem molt sincerament les gràcies per la seva acollida, 
i Irene Balaguer, presidenta de Rosa Sensat, que va reivindicar el dret de tota persona 
a ser tractada amb tota la dignitat que es mereix.

Elena Noguera, que ha coordinat el monogràfic de la revista, va obrir una intensa taula 
rodona (les dues hores previstes es van fer curtes) en la qual van participar Josep M. 
Jarque, una de les persones que més ha treballat a Catalunya per una educació inclusiva, 
des de dins i des de fora del Departament d’Ensenyament; Mariona Torredemer, directora 
de l’escola Crespinell de Terrassa, una veu molt autoritzada i compromesa des de la 
seva feina amb infants i joves amb discapacitat intel·lectual; i Irene Ginebra, directora 
tècnica pedagògica del CREDV de Barcelona.

Vista la impossibilitat de resumir en poques paraules les coses que es van dir, ens li-
mitarem a transcriure algunes de les afirmacions que van fer els membres de la taula: 
L’escola inclusiva s’ha de traduir en una experiència positiva per a tothom... Una escola 
individualista (sense espais perquè els docents comparteixin i reflexionin) està renyida 
amb l’escola inclusiva... Els centres d’Educació Especial volem ser centres de referència 
per a les escoles ordinàries; tenim mitjans, experiència i expertesa: és depriment veure 
el poc que s’ha avançat... Calen escoles compromeses amb l’èxit i amb el benestar de 
tot l’alumnat... Això de la inclusió escolar és un artefacte semàntic contraposat a l’edu-
cació inclusiva... Tots els recursos (contraforts) serviran de poc si les parets mestres 
(les escoles) no estan ben assentades... El Departament sembla que pateix la síndrome 
de l’espectre diferenciador... L’educació inclusiva és, per damunt de tot, un projecte 
ètic; no és una qüestió de recursos, sinó de model... Els EAP els fem servir de guarda-
agulles (a través dels seus dictàmens)... Si hem de compartir la ciutat, per què no hem 
de compartir l’escola?...
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