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Editorial
Juliol: temps de fer balanç ara que el curs s’acaba. 
Temps d’Escola d’Estiu, que aquest any dialoga entorn 
del canvi educatiu. Un terme omnipresent aquest. Uns el 
fan servir per referir-se a l’instrumental, a les tecnologies 
disponibles; però aquí la cosa tindria molt poc recorregut: 
des de sempre, els grans de la pedagogia han fet un ús 
desacomplexat dels recursos i aparells de la seva època. 
Altres semblen abduïts per la novetat permanent que 
imposa el món del consum i la publicitat, però aquesta 
no seria la lògica de l’educació. El canvi educatiu també 
admet altres mirades…

Tedesco, el pedagog argentí recentment traspassat, ens 
recorda per exemple que el canvi més transcendent que 
s’ha donat al llarg de la història de l’educació ha estat 
l’establiment de l’escola obligatòria, gratuïta, pública i 
laica. Una fita no assolida encara a molts països, una 
conquesta prou fràgil en tants d’altres. Semblaria una 
obvietat, però no ho és, i val la pena recordar-ho quan 
per a alguns tot hauria d’estar en revisió.

El mateix Tedesco, sense por d’anar contra corrent, ha 
escrit que la funció primordial de l’escola en aquest món 
globalitzat, en aquesta societat líquida, hauria de ser la 
formació d’un nucli cultural i cognitiu estable, d’uns marcs 
de referència nítids, per tal d’evitar que infants i joves 
siguin engolits per la pressió i la seducció d’un entorn 
especialment hàbil i convincent, i caiguin, gairebé sense 
adonar-se’n, en l’alienació i la dependència.

Des que McLuhan ens va obrir els ulls, tenim clar que el 
mitjà és també el missatge, que les formes, els mètodes i 
les tècniques importen, que el que aprenem no són només 
els continguts programats. I, en aquest mateix sentit, 
sabem que les finalitats són importants, que assenyalen 
una orientació i atorguen un sentit, però que els mitjans 
per assolir-los ho són tant o més, perquè és el que vivim 



EL CANVI OMNIPRESENT

cada dia, perquè és el que va conformant 
les nostres percepcions, actituds i inte-
ressos. A vegades, en nom d’un horitzó 
elevat i noble, s’han justificat pràctiques 
educatives insensibles i arcaiques i, a la 
inversa, en nom d’un dia a dia agradable i 
ple d’innovacions, s’han justificat projectes 
ambigus, contradictoris o buits. Necessi-
tem escoles que es creguin de veritat els 
principis i objectius inscrits en les lleis 
i en les grans declaracions universals, 
però igualment necessitem escoles que 
estiguin al dia, que utilitzin els recursos 
i les tecnologies pròpies dels temps que 
vivim, que posin en pràctica metodologies 
i estratègies contrastades, eficaces, esti-
mulants, humanitzadores i congruents amb 
aquelles finalitats.

Meirieu, enmig d’aquesta voràgine, em-
fasitza el deure de resistir: enfront de la 
immediatesa, la temporalitat; enfront de la 
pulsió, l’emergència del desig; enfront de 
la força, la cerca de la veritat i el bé comú; 
enfront del mercantilisme, la cultura com-
partida; enfront de la selecció pel fracàs, 
l’exigència per a tots; enfront de la gestió 
i el management, la pedagogia; enfront del 
fatalisme, l’esperança; enfront del victimis-
me, la rebel·lia. La renovació pedagògica 
està feta d’innovacions i permanències, de 
traços curts i moviments llargs.

Milani, el mestre de Barbiana que el papa 
Francesc acaba de rehabilitar públicament, 
ens recorda algunes d’aquestes permanèn-
cies, que faríem bé de no oblidar. El valor 

del temps, sobretot per a aquells que no 
compten amb un coixí familiar per esca-
par d’un destí de gregarisme i resignació. 
L’autoritat del mestre, que no és altra cosa 
que assumir la responsabilitat que els 
atorguen la societat i les famílies, i que en 
absolut està renyida amb la confiança, el 
respecte i l’estimació envers els infants i 
joves. L’actualitat com a font inesgotable 
d’aprenentatges, com a mostra que res del 
que és humà ens és aliè, com a pràctica 
de la interculturalitat, l’argumentació i el 
diàleg. La primacia del llenguatge, no so-
lament com a instrument de comunicació, 
sinó també com a element d’humanització 
i factor clau per al desenvolupament intel-
lectual. L’oposició radical a constituir-se 
com a instrument de qualificació i selecció 
perquè aquesta no és la funció de l’escola. 
Donar sentit al temps, a l’activitat i als 
sabers escolars, perquè això vivifica les 
petites coses de cada dia, permet superar 
els mals moments i forneix la il·lusió, la 
motivació i l’esperança per esdevenir per-
sones plenament sobiranes, independents, 
responsables i solidàries.

3
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Monogràfic
Innovar? Renovar? Canviar? Escola Nova? Escola Viva? Escola Oberta? Escola 
inclusiva?… La nostra societat, i no només l’escola, està immersa en un ampli 
debat sobre com ha de ser i a què ha de respondre l’educació del segle xxi. No 
és un debat nou en el nostre país, però darrerament ha mostrat una força que 
semblava perduda. La reflexió sobre com ha de ser l’escola, com aprenem, què cal 
aprendre, està en boca de tothom. Entitats, associacions, grups de reflexió, tant 
des de l’àmbit privat com des del públic, han recollit i potenciat aquest debat. 

Des de PersPectiva escolar hem volgut fer aquest monogràfic sobre innovació 
educativa apartant-nos en tot moment de la voràgine més mercantilista. El 
títol del monogràfic, «Innovar per anar     lluny i     a fons», pretén donar 
valor a tota innovació que tingui com a objectiu avançar en la millora de 
l’educació des d’una reflexió profunda sobre la pràctica dels i les docents. 
És per això que hem volgut donar veu a grups de treball que, emparats per 
Rosa Sensat, plantegen els seus dubtes, s’organitzen, elaboren un pla, uns 
objectius i comencen la seva recerca. Innovar i renovar significa reflexionar 
sobre la pràctica diària, compartir aquestes reflexions i, tenint en compte 
uns referents teòrics, proposar-se canvis a les aules i als centres.

El conjunt d’articles que formen el monogràfic ofereixen al lector una entra-
da, una porta oberta a alguns dels grups de treball de Primària i Secundària 
que actualment acull Rosa Sensat. El primer article d’Antoni Poch és una 
reflexió sobre el valor del treball en equip, del treball cooperatiu dels mestres 
i professors com a primordial motor d’innovació en les escoles i instituts. 
És una reflexió que ens convida a l’optimisme.

El segon article, «Una manera de repensar la innovació a l’aula de ciències 
socials» del grup GRICCSO (Grup de Recerca i Innovació en el Currículum 
de Ciències Socials) centren el seu treball a preguntar-se què han d’aprendre 
de ciències socials els nois i noies de Secundària i per a què els han de 
servir aquests aprenentatges.

«Dinosaures, formigues i aneguets de goma» és l’article del grup de treball 
Passió per la Lectura que ens explica el funcionament del grup a partir de 
l’exemplificació d’un dels llibres valorats aquest curs.

El quart article el presenta el grup de treball El Treball Globalitzat a l’Educació 
Secundària. Partint de la  premissa que l’alumnat és l’agent actiu de l’aprenen-
tatge, reflexionen en comú sobre com modificar la pràctica per fer-ho possible.
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El grup de treball Il·lustrem-nos comparteix amb nosaltres, en el seu 
article titulat «Ens il·lustrem amb llibres il·lustrats», els aspectes 
sobre morfologia, tècnica, funció i usos de les imatges en els àlbums 
il·lustrats, que són el seu objectiu de treball.

El sisè article és la presentació del grup de treball a+a+, que té 
com a objectiu renovar la didàctica de l’aprenentatge matemàtic 
per transformar l’escola.

El següent article el presenta el Seminari de Bibliografia Infantil i 
Juvenil. Aquest seminari està a l’aguait de les diferents modalitats 
literàries i documentals, de les necessitats lectores, de les noves 
maneres de llegir… La seva feina està completament lligada a les 
biblioteques escolars.

El Grup de Treball Pensar i compartir un canvi metodològic ens 
aporta les seves reflexions en l’article «La inquietud del canvi, 
camí a la reflexió», on parlen de l’ofici de mestre i del concepte de 
vocació que porta implícit. És a partir de l’intercanvi de neguits 
i impressions, de la discussió i el compartir punts de vista, que 
sorgeixen les activitats i les idees per canviar el món educatiu.

En el darrer article el grup de treball, Com està el pati?, ens parla del 
dins i el fora en un centre educatiu. És un grup que es planteja la 
transformació dels espais escolars i, com és ben explícit en el propi 
nom del grup, el pati és un element importantíssim d’aquests espais.

Tanquem el monogràfic amb l’entrevista al professor Juan Carlos 
Tedesco, pedagog argentí, professor d’Història de l’Educació i que 
durant molts anys ha treballat en projectes de la UNESCO amb 
diferents responsabilitats. Les seves paraules ens aporten una mica 
més de llum a la nostra tasca com a docents.

En definitiva, per anar més lluny i més a fons en educació, el treball 
en equip i els grups de reflexió heterogenis en la seva composició 
hi tenen molt a dir.

5
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Les interaccions escola-societat-poder no són fàcils, atesos els interessos sovint contra-
posats que s’hi estableixen. Un mecanisme a l’abast dels professionals de l’educació, per 
reorientar constantment la seva pràctica de cara a la formació de persones responsables 
per a un món més just, és la reflexió crítica en grups de treball sobre aquesta mateixa 
pràctica a la llum dels coneixements vigents.

Què, ens hi posem? T’hi afegeixes?
Els grups de treball i la millora de l’escola

ANTONI POCH COMAS

Mestre

Més hi veuen quatre ulls que no pas dos

Segons la dita popular, que com totes ve 
de molt lluny i carregada de saviesa, més 
hi veuen quatre ulls que no pas dos. Els 
nostres veïns del nord també s’hi apunten 
quan sentencien que deux avis valent mieux 
qu’un o bé two heads are better than one. 
I de l’antiga i sàvia Xina prové aquest co-
negut proverbi: Si camines sol, aniràs més 
ràpid; si camines acompanyat, arribaràs 
més lluny. Tot fa pensar que el sentit comú 
s’imposa arreu a l’hora de valorar en positiu 
l’establiment de la cooperació mútua en 
qualsevol faceta de l’activitat humana. 

En una de les cròniques sobre els primers 
anys dels moviments de renovació pe-
dagògica (Jordi Monés i Pujol-Busquets, 
1981) ja s’afirma que, a banda de les 
Escoles d’Estiu, «els seminaris i els grups 
de treball constitueixen, probablement, la 
seva expressió més genuïna, perquè no es 
tracta, com en el cas dels cursets, d’un tre-
ball merament informatiu, sinó de la feina 
real dels mestres i la seva voluntat d’anar 
endavant a través del treball en equip [...] 
estudiant primordialment un tema de pràc-
tica de classe, partint paral·lelament de la 
pràctica escolar i de la discussió teòrica». 

Al marge de les definicions academicistes 
i dels encavalcaments entre les diferents 



modalitats de treball cooperatiu, un grup 
de treball es constituïa i es constitueix 
per un nombre reduït de persones que 
comparteixen una ocupació i una preo-
cupació semblants en relació amb algun 
o alguns aspectes de l’exercici de la seva 
professionalitat educativa amb la voluntat 
de millorar-la i potser difondre’n els resul-
tats. Es caracteritza per la seva autonomia 
temàtica i organitzativa. Poden néixer en 
el si d’un centre educatiu, en un curs de 
formació, en un intercanvi d’experiències, 
a partir de la detecció de necessitats o 
de lectures compartides... Habitualment 
sorgeix d’una proposta personal que és 
ben rebuda per un grup d’iguals. En tot cas 
es tracta d’una opció activa independent, 
voluntària. Fruit de les successives con-
verses, en un creixent clima de confiança 
mútua, es van perfilant progressivament 
els objectius a assolir, les seqüències de 
treball, els recursos necessaris i un primer 
esbós de temporalitat.

Si bé la bibliografia sobre el treball coo-
peratiu referida a l’alumnat és abundant, 
no és el cas quan mestres i professorat, al 
marge de les obligacions laborals estrictes, 
en són els protagonistes. La necessària 
cohesió d’un claustre, com a equip de 
treball amb organització i responsabilitats 
preestablertes, és una altra història força 
estudiada. Però l’eficàcia dels grups de 
treball que reflexionen críticament sobre la 
pròpia pràctica educativa, ubicada en un 
aquí i un ara precisos, ha estat prou posa-
da a prova no només de cara a la millora 
de l’exercici professional i dels centres 
educatius, sinó també com la millor eina 
de formació permanent del professorat, ja 
sigui novell o expert; formació-acció, dues 
facetes en constant feed-back. I si els grups 
estableixen col·laboracions ocasionals amb 
altres professionals no vinculats directa-
ment amb l’escola, millor encara. El treball 
cooperatiu, en petits grups, en equips, és 
un dels requisits de l’exercici professional 
que el pas del temps revaloritza (Stoll, Fink 
i Earl, 2004).

Tanmateix, hi ha estudis (Vincent Dupriez, 
2010) que posen de manifest que el treball 
en equip ha esdevingut un tret que es fa 
constar gairebé per rutina en el discurs 
documental de qualsevol centre educatiu, 
però que a la pràctica quotidiana pot ser 
difícil de veure. Tothom sap que el traspàs 
del dir al fer no és automàtic i que els canvis 
culturals són molt lents. Hi ha també qui 
hi té al·lèrgia i hi posa molts entrebancs.

7
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En encetar aquestes ratlles he fet referència 
al sentit comú que, de vegades, com veiem, 
passa per ser el menys comú dels sentits. 
Així, en un altre d’aquests informes que 
circulen per les xarxes, en aquest cas el 
darrer TALIS (Teaching And Learning Inter-
national Survey), en el capítol corresponent 
a Espanya, s’explica que el 87% dels 
mestres mai no han seguit la classe d’un 
altre col·lega; quasi el doble de la mitjana 
corresponent de l’OCDE! Portes tancades! 
La solitud i l’individualisme atàvics de 
l’ofici encara pesen tant? Voldria creure i 
desitjar que avui, a Catalunya, la realitat 
és tan i tan diferent que desautoritza ra-
dicalment aquestes dades estadístiques i 
el trist panorama que dibuixen.

Quan es parla de grups de treball en el 
marc dels moviments de renovació peda-
gògica i de la gran quantitat de materials 
didàctics innovadors, propostes i reflexions 
professionals o documentació sobre política 
educativa que durant anys i panys han 
generat i segueixen generant, es parla 
d’uns col·lectius i d’unes actituds que 
volen incidir des de la quotidianitat en la 
transformació de l’escola, però també en 
la transformació social com un tot indes-
triable, des de la consideració més àmplia 
i profunda d’humanització, amb tots els 
valors que aquest procés comporta. 

Potser per aquesta raó se’m fa difícil 
utilitzar els termes innovació i renovació 
com a sinònims, cosa que ara es fa sovint. 
Per a mi, quan es parla de renovació pe-
dagògica hi ha implícit un inconformisme 
i un compromís ètic que no atribueixo al 
terme innovació, molt més adient per a les 
qüestions tècniques, d’altra banda prou 
convenients i sovint imprescindibles. Però 
per aquesta raó terminològica, almenys per 
part meva, no renyirem.

De moment, la primavera sempre torna

Com se sap, fa un centenar llarg d’anys, 
es va iniciar a Catalunya un procés de 

modernització educativa procurant de 
bastir una escola nova. S’hi diferencien 
tres etapes especialment creatives. La pri-
mera correspondria grosso modo al primer 
terç del segle xx, etapa estroncada per la 
força; la segona podria estar situada en les 
darreres fases de la dictadura franquista i 
en la recuperació de la democràcia; i ens 
trobaríem ara, des de fa pocs anys, en l’inici 
i expansió d’una tercera etapa, en el marc 
de l’anomenada societat del coneixement, 
dels temps líquids, de la globalització, del 
neocapitalisme i les seves conseqüències, 
en què torna a ser necessari desaprendre 
molt, i molta imaginació i creativitat per 
respondre als reptes nous que presenta. 
I els grups de treball continuaran essent 
una eina de reflexió fonamental, perquè 
educar sempre ha estat difícil, però educar 
sempre ha estat un acte d’esperança. La 
història de l’educació a Catalunya viu una 
nova primavera. 

A diferència d’altres èpoques, avui els grups 
de treball en el camp educatiu –que va 
molt i molt més enllà de l’escola– troben 
moltes entitats, organitzacions, col·lectius i 
serveis institucionals o universitaris que els 
donen acolliment físic, suport i recursos. 
Els mitjans de comunicació més convenci-
onals i les xarxes socials fan possible que 
la ciutadania pugui estar al cas dels canvis 
que s’estan operant, la seva fonamentació 
i els debats que generen. Les millores edu-
catives, més o menys innovadores, més o 
menys renovadores, que es promouen des 
de diversos col·lectius han de ser per a 

“QUAN ES PARLA DE GRUPS 

DE TREBALL ES PARLA D’UNS 

COL∙LECTIUS I D’UNES ACTITUDS 

QUE VOLEN INCIDIR DES DE 

LA QUOTIDIANITAT EN LA 

TRANSFORMACIÓ DE L’ESCOLA”



tothom i tothom s’hi ha d’implicar. Caldrà 
lluitar i defensar-les com un bé social comú. 

L’entusiasme i el compromís dels i de les 
mestres han estat sempre el motor de la 
millora de l’escola. Quan les instàncies 
governamentals hi han ajudat de debò, 
amb els recursos adients i confiant en els 
professionals, la feina i els resultats se 
n’han beneficiat notablement. Dit d’una 
altra manera: l’escola nova, fa cent anys, 
fa cinquanta anys i ara, no es va bastir ni 
es basteix de dalt a baix, sinó tot al con-
trari. Això ens porta a reconèixer que les 
innovacions pedagògiques d’avui tenen els 
seus fonaments en les personalitats, en 
el pensament, en les lluites, propostes i 
realitzacions de qui ens ha precedit. No es 
comença mai res de zero i, sovint, rebroten 
soques inexplicablement oblidades (Àngels 
Martínez Bonafé, 2016). Passat, present i 
futur són vius a cada instant.

Innovar és una pràctica humil

Quan es parla d’innovació sovint es fa 
referència, ras i curt, a grans idees o a 
personatges cèlebres que han marcat un 
abans i un després en el camp propi de 
la seva laboriositat. Cada any se celebren 
múltiples mostres o fires internacionals 
per exposar-nos amb gran espectacularitat 
i competitivitat les innovacions tecnocien-
tífiques més punteres i inimaginables, amb 
milers i milers de visitants que trasbalsen 
la ciutat. 

Quan es parla d’innovació en el món edu-
catiu ens referim, segons un bon expert 
(Jaume Cela, 2001) a «aquell petit pas 
col·lectiu que compromet tota la comunitat 
educativa i que ens aproxima a l’objectiu 
d’oferir un servei de qualitat per a tots 
els nens i nenes de l’escola». Per a tots i 
cadascun dels infants, adolescents i joves. 
El món educatiu no és ni pot ser aliè al 
món de les tecnociències, tot al contrari. 
Convindrem que les finalitats d’unes i 

altres empreses són molt diferents, com 
ho és la seva preocupació per la quota 
de mercat, tot i que hi hagi sorpreses. La 
innovació educativa prefereix la persistent 
pluja menuda a l’espectacular tempesta; 
la consolidació progressiva d’objectius 
assolibles a les proclames publicitàries que 
esdevindran foc d’encenalls. La humilitat 
no és una virtut a l’alça. Però en educació 
sabem que els petits gestos d’acollida, de 
tacte pedagògic, de reconeixement perso-
nal, de saber observar, de saber escoltar, de 
saber conversar sense presses, de respecte 
i d’estima incondicionals, de gratuïtat, 
estan en la base de les ganes d’aprendre, 
de créixer i esdevenir persona. La humilitat 
també es manifesta quan sabem que mai 
no en sabrem prou, que tot és susceptible 
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de millora, que a la creació de coneixement 
li cal l’ajuda mútua. La paraula humil té la 
seva arrel en el llatí humus, és a dir ‘terra’, 
terra fèrtil que dóna vida. Sí, innovar és 
una pràctica humil.   

El relleu generacional

Qui signa aquestes ratlles forma part 
d’una generació d’homes i de dones, avui 
ja lluny de les aules, que van trobar en 
els moviments de renovació pedagògica, 
en les escoles d’estiu, cursos, seminaris 
i grups de treball la possibilitat de com-
pensar moltes mancances personals i 
professionals; van poder encara establir 
ponts de trobada intergeneracional amb 
persones carregades de saviesa; van obrir 
de bat a bat les portes a persones, conei-
xements, realitats i moviments d’altres 
indrets propers i llunyans; van posar en 
dubte el que aparentment era més sòlid; 
van desterrar allò de sempre s’ha fet així 
i el tothom ho fa; van crear processos de 
coordinació entre mestres, entre escoles, 
amb debats, intercanvis d’experiències 
i altres compromisos socials compartits; 
van fer de la formació permanent un estil 
de vida professional… i de tant en tant 
encara donen un cop de mà.

Constitueix un gran goig veure com les 
generacions més joves de mestres i pro-
fessorat duen a terme un procés semblant 
i agafen el relleu per impulsar les realit-
zacions que exigeixen els temps difícils i 
amb tota mena d’incerteses en què vivim, 
no per ballar resignadament al so que 

toca qui en darrera instància remena les 
cireres –per concloure amb una dita–, sinó 
per continuar fent possible que els infants, 
adolescents i joves optin pel coneixement, 
pel respecte a l’altre, per la conquesta de 
la llibertat i l’exercici de la responsabilitat. 

Que les utopies, com deia Eduardo Galeano, 
serveixen per a això, per caminar.

Per saber-ne més

Martínez Bonafé, À. «Els Moviments de 
Renovació Pedagògica: construint la 
democràcia des de les aules: Edu-
cació i Història», dins Revista d’His-
tòria de l’Educació, núm. 27, Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, 
2016.

Monés, J. Els primers quinze anys de 
Rosa Sensat. Barcelona: Rosa Sensat/ 
Edicions 62, 1981.

stoll, L.; fink, D.; earl, L. Sobre el 
aprender y el tiempo que requiere: 
Implicaciones para la escuela. Barce-
lona: Octaedro, 2004.

“LES MILLORES EDUCATIVES QUE 

ES PROMOUEN DES DE DIVERSOS 

COL∙LECTIUS HAN DE SER PER 

A TOTHOM I TOTHOM S’HI HA 

D’IMPLICAR”



Aquest article planteja la manera com el grup GRICCSO (Grup de Recerca i Innovació 
en el Currículum de Ciències Socials)  ens plantegem la innovació en Ciències Socials. 
L’objectiu és compartir com l’entenem, com la pensem i com la portem a les nostres 
aules, per tal de millorar la nostra pràctica docent i així afavorir l’aprenentatge de 
l’alumnat.

Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de Ciències Socials

Una manera de repensar la innovació a l’aula 
de Ciències Socials

CARLES ANGUERA CERAROLS,
Professor

Institut de Tona (Osona)

DOLORS BOSCH MESTRES
Professora

Institut Joaquima Pla i Farreras de
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

ROSER CANALS CABAU  
Professora

Inspecció Educativa Vallès Occidental

NEUS GONZÁLEZ-MONFORT
Professora

Universitat Autònoma de Barcelona

Què és GRICCSO?

GRICCSO som un grup de treball de l’Asso-
ciació de Mestres Rosa Sensat que actual-
ment està format per Carles Anguera, Pilar 
Benejam, Montse Barniol, Dolors Bosch, 
Roser Canals, Maria Domínguez, Carles 
Garcia, Neus González i Zígor Rodríguez. 
Tots som docents que ensenyem Ciències 
Socials a l’Educació Secundària, i Didàc-
tica de les Ciències Socials a la Formació 
Inicial i Continuada. 

A partir de la nostra experiència pensem i 
repensem l’ensenyament de les Ciències 
Socials, compartim preguntes i dubtes 
que sorgeixen des de la pràctica, cerquem 
respostes i dissenyem projectes i activitats 
que ens permetin innovar.

La nostra finalitat és reflexionar sobre el què 
i el com d’ensenyar Ciències Socials per 
formar ciutadans responsables, capaços de 
prendre compromisos, d’interpretar crítica-
ment la societat i d’actuar, conscients dels 
seus drets i dels seus deures, i amb pro-
fundes conviccions democràtiques que els 
permetin la construcció d’un futur millor.
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Què és per a nosaltres innovar? Com ho fem?

Per a nosaltres la innovació consisteix a vin-
cular les finalitats educatives que atorguem 
a les Ciències Socials amb els continguts 
que s’han d’ensenyar i aprendre. No la 
centrem tant en el «com» (metodologia) si 
no en el «què» i en el «per a què».

El procés de treball parteix de la necessitat 
de millorar la nostra pràctica, i s’inicia amb 
la pregunta «què han d’aprendre els alum-
nes i per a què?», i és d’aquí que sorgeixen 
les necessitats de formació del grup, és a 
dir, què necessitem aprendre per donar 
resposta als problemes que se’ns plantegen 
a l’aula? En aquesta fase centrem el nostre 
treball en l’anàlisi de lectures, discussions 
de grup i converses amb experts per poder 
extreure’n les nostres conclusions.

En una segona fase, ens hi plantegem 
quin ha de ser el disseny de la proposta 
didàctica que hauríem de portar a l’aula. 
És aleshores quan busquem i analitzem 
altres models i exemples que ens ajudaran 
a definir la nostra proposta.

A la tercera fase, experimentem a l’aula i 
compartim els resultats obtinguts, valorem 
què hi falta i què hi sobra, i així validem 
allò que s’ha dissenyat. Cada membre del 
grup experimenta els materials en els grups 
on imparteix la docència i els adapta al seu 
context i manera de fer personal. Es pretén 
que sigui una proposta flexible.

La darrera fase és el tancament i l’es-
criptura de la proposta, la qual pretén ser 
oberta perquè es pugui utilitzar a criteri del 
professorat que vulgui aplicar-la a l’aula. A 
continuació, se li dona un format que ens 
permeti donar-ho a conèixer i compartir-ho 
amb tothom que hi pugui tenir interès.

El fil conductor de cadascuna de les fases 
és la reflexió entre la teoria i la pràctica. 
Amb aquest diàleg permanent, busquem la 
coherència entre el discurs i el que fem a 
l’aula i així millorar la pràctica educativa, 
objectiu que hem buscat en els projectes 
realitzats.1

(1) El primer projecte va ser coordinat per Montserrat 

Casas sota el títol «Ensenyar a parlar i escriure Ciències 

Socials» (2001-2005). El segon projecte ha estat «Què 

ens fa humans?» (2006-2015).

Imatge 1. Esquema de treball seguit per GRICCSO



que fa, tingui raons per defensar les seves 
decisions i repensi la seva tasca docent. No 
ens val només la innovació metodològica, 
que és el primer que ve a la ment quan 
pensem en innovació. Aquesta la fa cada 
membre del grup en funció del seu context 
i manera de fer personal.

L’enfocament de les propostes sorgeix de 
la resolució de problemes socials perquè 
l’alumnat aprengui a: plantejar-se preguntes, 
gestionar els propis encerts i errors, aplicar 
estratègies per buscar, seleccionar, organit-

zar, estructurar i interpretar la informació, 
és a dir, l’ajudi a aprendre a aprendre. 

Mostrem el tema 7 com a exemple, sobre 
el procés d’industrialització abans i ara, 
i les consideracions a tenir-hi en compte 
(econòmiques, socials, polítiques, ètiques, 
ambientals, entre d’altres). Inicialment, 
als alumnes se’ls planteja si «la industri-
alització ha representat una millora per 
a tothom. Què en penses? Què t’ho fa 
pensar? Quins exemples coneixes?». I a 
continuació es va desenvolupant la unitat, 
que en aquesta ocasió utilitza el cinema 
com una font d’informació. L’estructura 
bàsica és la següent:

A tall d’exemple, en el projecte «Què ens fa 
humans?» va haver-hi un intens treball de 
selecció de continguts que es va concretar 
en la definició de deu unitats didàctiques 
imprescindibles a fer durant l’ESO. L’ob-
jectiu és plantejar-les com a problemes 
socials que interpel·lin l’alumnat i que 
requereixi un treball intradisciplinari de 
les Ciències Socials per arribar a alguna 
«possible resposta».

Taula 1: Selecció dels 10 temes imprescindibles per 
a l’ESO

Per què vinculem la innovació a les finalitats 
educatives de les Ciències Socials?

Les Ciències Socials ens permeten formar 
l’alumnat com a ciutadans actius perquè 
participin de manera activa en la societat. 
És per aquest motiu que considerem que 
necessitem explicitar i compartir quines són 
les finalitats per decidir quins continguts 
i quina metodologia triar. Serà aleshores, 
quan en la concreció dels objectius caldrà 
pensar en les innovacions.

El que pretenem és dissenyar propostes 
didàctiques innovadores que permetin 
que el professorat se senti segur fent el 
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Fase d’exploració

La industrialització, una millora per a tothom? 
La sortida de la fàbrica (1895) 
Activitat 0. Et proposem una petita investigació. Cerca informació sobre 
les diferents fàbriques i indústries que hi ha actualment al teu barri o 
poble, anota quantes n’hi ha i què produeixen. Posteriorment demana 
als teus pares o avis quantes indústries hi havia quan ells tenien la teva 
edat, i de quins tipus eren.

Fase d’introduc-
ció

El protagonisme de les màquines 
Daens (1993) 
Activitat 1. A partir de la lectura del poema («L’Elionor», de Miquel Martí 
i Pol), busca informació sobre les condicions de vida dels obrers i fes-ne 
una crònica periodística que respongui a la qüestió: per què la gent volia 
treballar a les fàbriques malgrat les dures condicions laborals exigides 
als treballadors? 

Fase d’estructu-
ració

L’augment de la productivitat 
Temps moderns (1936) 
Activitat 2. A partir de l’esquema de «la producció industrial» digues: 
què faries per guanyar més? Què faries per reduir costos? Proposeu un 
exemple. Comenteu-ho i discutiu-ho amb els companys, i després escri-
viu-ho en un full.

La globalització del procés industrial 
China blue (2005) 
Activitat 3. Feu un joc de rol. Es tracta de comprendre les raons que ex-
pliquen la deslocalització d’empreses industrials i les seves conseqüènci-
es, tant per als països d’on marxen com als països on s’instal·len. 

La industrialització del sud 
Activitat 4. La mare de la Maria ha de fer un regal de Nadal per a una 
amiga. Té molt clar que vol regalar una cosa original, singular i amb un 
valor social afegit. Visita diverses botigues de comerç just, i adjunta-li 
una carta explicant-li per què creus que fas un obsequi amb valor afegit. 

La producció de proximitat
Activitat 5. Trieu un producte industrial que per proximitat amb el lloc 
on viviu pugueu descriure’n tota la informació i el procés de producció. 
Feu-ne la biografia. Recolliu tota la informació que pugueu referent a 
qualitats, característiques, utilitat i procés de fabricació o elaboració. 

Fase d’aplicació
I ara què?
Crea una empresa seguint el pla Canvas elaborat per Osterwalder.

Consideracions finals

Des del punt de vista metodològic, el pro-
jecte es basa en alguns dels principis del 
model didàctic actiu, perquè l’estudiant és 
el protagonista del procés d’aprenentatge. 

Taula 2. Fases d’aprenentatge i activitats de la proposta

Volem que l’alumne, davant la qüestió 
inicial proposada vulgui donar resposta 
als interrogants que se li plantegen, és a 
dir, partir del que sap per construir conei-
xement propi.



Quant a les finalitats educatives, el projecte 
se sustenta en els principis del model di-
dàctic crític, en la mesura que es proposa 
educar els alumnes com a ciutadans i 
ciutadanes crítics, amb actituds, valors 
i comportaments democràtics, capaços 
de prendre compromisos individuals i 
col·lectius per millorar el present i pensar 
el futur. 

Per això, la innovació a l’aula la centrem en 
allò que l’estudiant ha d’utilitzar el que ha 
après per elaborar un producte final creatiu 
i engrescador que estigui vinculat amb el 
seu context, amb el present i amb el futur. 
Les activitats volen potenciar estratègies 
que requereixin la participació activa dels 
estudiants a través del treball cooperatiu, 
com una estratègia motivadora que té cura 
dels aspectes emocionals i que gratifica 
l’esforç personal. 

Finalment, els nostres projectes voldrien 
desenvolupar un altre àmbit d’innovació 
que té a veure amb la formació dels do-

cents. L’objectiu seria el d’aplicar processos 
de metacognició en el propi desenvo-
lupament professional. És a dir, volem 
reflexionar sobre el que sabem i el que 
fem, i contrastar-ho amb el que voldríem 
fer i el que voldríem aconseguir. Intentem 
sotmetre la nostra pràctica professional 
diària a un constant replantejament que 
ens ajudi a millorar.

Per saber-ne més

casas, Montserrat (coord.) (2005). Ense-
nyar a parlar i a escriure Ciències So-
cials. Barcelona: Rosa Sensat - Premi 
de Pedagogia. 

anguera, Carles et al. (2016). Què ens fa 
humans? Un programa alternatiu de 
ciències socials. Rosa Sensat - Premi 
Marta Mata de Pedagogia.
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Pessoa deia que hi ha moments en què hem d’oblidar els camins que ens porten sempre 
als mateixos llocs i atrevir-nos a fer el pas que inicia una nova travessa. La qüestió és 
saber si ara és el moment d’aparcar tot el que s’ha construït o, per contra, cal potenciar i 
mantenir les experiències reeixides.

Grup de treball Passió per la Lectura

Dinosaures, formigues i aneguets de goma

MERCÈ CARNER
Mestra a l’escola Onze de setembre de 

Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
mcarner@xtec.cat

JAUME CENTELLES
Mestre

jcentell@xtec.cat

Quanta més gent, menys errors

A la MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), la prestigiosa universitat, hi 
dediquen moltes hores a experimentar en 
camps com la neurociència, l’enginyeria 
o la gramàtica. En un dels seus centres, 
el de la Intel·ligència Col·lectiva, han 
comprovat que el treball en equip, i més 
si el grup és variat, millora els resultats, 
sempre. Tanmateix han notat que en grups 
on hi ha presència de dones es resolen més 
problemes, bàsicament perquè tenen més 
intel·ligència social i creativitat. Afirma 
Mark Klein, un dels investigadors, que 
quantes més persones col·laboren en un 
projecte més probabilitats hi ha d’actuar 
correctament i ho exemplifica amb el cas 
de la Wikipedia, cent vegades més gran 
que l’Enciclopèdia Britànica. 

Com que l’aprenentatge és una pràctica 
social aprenem mitjançant la interacció, i 
per això promovem la col·laboració entre 
els alumnes tenint en compte els conei-
xements que cal aprendre, però també 
les emocions i la motivació, que són dos 
aspectes necessaris per tal que els infants 
avancin i creixin millor. Sabem del poder de 
les emocions, sabem que quan un alumne 
està molest per alguna situació familiar 
o escolar no aprèn i, en canvi, quan està 
motivat l’aprenentatge es torna significatiu 
i valuós.



Paradoxalment, els mestres ens trobem sols 
a l’aula moltes hores i necessitem, també, 
l’intercanvi d’idees, d’opinions diverses que 
ens ajudin a millorar la pràctica diària. No 
n’hi ha prou de ser mestres innovadors que 
fem coses boniques i modernes a l’aula, no. 
El debat és un altre. Hem de comprendre 
com està canviant l’escola i quina és la seva 
funció. L’escola ha deixat de ser un simple 
agent instructiu i el futur passa per facilitar 
la gestió dels conceptes a l’infant, mitjan-
çant tècniques diverses, creant contextos 
d’aprenentatge, establint marcs de relació 
positius, aprofundint en l’administració 
del coneixement. Els mestres que volem 
millorar la nostra feina llegim revistes com 
la que teniu a les mans per saber què es 
cou arreu, participem a l’Escola d’Estiu i 
formem part activa d’algun grup de treball, 
seminari o assessorament.

Els dinosaures no sabien llegir

És l’inici d’una citació simpàtica que acaba 
amb un «...i per això es van extingir» per 
recordar-nos que no es pot imaginar una 
vida sense lectura, sense llibres. 

Comencem el dia llegint un conte filosòfic 
d’«El cercle dels mentiders», un poema de 
Martí i Pol o una notícia del diari i això ens 
ajuda a transformar l’aula en una àgora o un 
laboratori en el qual cadascú pot expressar 

els seus desitjos, dubtes o inquietuds que 
ens aboquen a noves iniciatives sorgides 
dels alumnes mateix a partir de les lectures 
proposades. Animem els infants a escriure i 
a llegir perquè a llegir i escriure se n’aprèn 
com aprenem a parlar o a caminar: pel 
desig de saber. L’aprenentatge funciona 
d’aquesta manera i, a l’escola o a l’aula 
creem situacions, contextos, de manera 
natural, per tal que els nois i noies puguin 
satisfer el desig d’aprendre, segons els seus 
interessos, amb alegria, amb entusiasme. 

Es tracta de preparar les accions que cada 
dia ens embolcallaran, de forma permanent, 
com la recomanació de lectures, la visita a la 
biblioteca, la lectura en veu alta, el debat, la 
cerca d’informació, l’elaboració d’un còmic, 
etc., per anar després a la part plàstica, a 
la inventiva, a explorar, a viure altres vides; 
cadascú al seu ritme, en un entorn segur, 
satisfactori, agradable, amb el mestre que 
guia, modela i potencia les múltiples intel-
ligències. Perquè això sigui possible calen 
bons llibres i mestres preparats. 

Com les formigues

El grup de treball «Passió per la lectura» és 
hereu i deutor del Seminari de Bibliografia 
Infantil i Juvenil «Quins llibres» i es nodreix 
de la bona tria que fan per anar una mica 
més enllà. 
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Des de fa divuit anys, un grup heterogeni 
de professionals —mestres, escriptors, 
il·lustradors, bibliotecàries, editors de lite-
ratura infantil, una llibretera— ens trobem 
amb uns objectius comuns que passen per: 

a) Promoure la lectura.

b) Ajudar a desvetllar la curiositat pels 
llibres.

c) Orientar els alumnes, pares i mestres 
en la tria dels seus llibres.

d) Facilitar bibliografia seleccionada.

e) Proporcionar un suport continu al pro-
grama d’ensenyament-aprenentatge.

f) Impulsar el canvi educatiu.

g) Habituar l’alumnat a emprar la lectura 
amb finalitats recreatives, informatives 
i d’educació permanent.

Com les formigues som capaços d’orga-
nitzar-nos, repartir-nos el treball, resoldre 
dubtes i trobar recursos per fer possible 
que els llibres formin part ineludible de la 
vida dels infants. Anem fent via i evolucio-
nant com a grup, adaptant-nos als canvis 
educatius i socials entenent que és l’única 
manera de no quedar atrapats en un bucle 
repetitiu, monòton i desfasat.

Al grup «Passió per la lectura», hi partici-
pem al voltant de dotze persones que ens 
trobem periòdicament –un cop al mes– per 
aprofundir en la idea d’escola literària, que 
possibilita la trobada dels bons llibres amb 
els infants per generar motius de reflexió, 
de joc, d’aprenentatge. Cada curs enfo-
quem un tema rellevant en l’esdevenir de 
la vida dels nens. Dels temes que tractem, 
en queda un document escrit que es pot 
consultar on line o als arxius de la biblioteca 
de l’Associació de Mestres. Són com una 
mena de maletes pedagògiques que tracten 
els aspectes des del vessant literari, tant del 
text com de la il·lustració. Al llarg del temps 
hem proposat des d’un recull de les millors 
obres editades en els darrers anys, «50 del 
XXI», passant per aspectes d’actualitat com 
va ser la coincidència amb «l’any del llibre 
i la lectura», en què el recull presenta les 
obres que tenen el llibre com a protagonista; 
«l’any de l’astronomia», on els llibres sobre 
l’espai van ser l’eix temàtic, o «l’Any Inter-
nacional dels Boscos», que ens va portar a 
saber dels llibres que tenen els arbres com 
a protagonistes. També hem tractat sobre 
les emocions com per exemple «Ui, quina 
por», una investigació sobre els llibres que 
presenten situacions que generen angoixes, i 
sobre «l’alimentació», «el rius», «la música» 
o «les màquines», entre d’altres.



El curs que ara acabem l’hem dedicat als 
«llibres basats en fets reals».

Deu aneguets de goma

Per entendre com funciona el grup ho 
exemplificarem amb un dels llibres valorats 
aquest curs. Diez patitos de goma és un 
àlbum il·lustrat on s’explica la peripècia 
d’uns aneguets de goma que cauen del 
vaixell que els transporta i es dispersen 
per tot el món. És un llibre amb unes 
il·lustracions realitzades amb aquarel·les 
i amb tècnica de collage, espectaculars.

El llibre es presenta a debat dins del grup 
de treball, després que tothom l’hagi llegit 
i, si escau, se n’aprova la inclusió en la tria 
(calen com a mínim tres o quatre opinions 
favorables). 

A continuació plantegem les possibles 
aplicacions a l’aula. En aquest cas algú va 
opinar que era un bon llibre per al Cicle 
Infantil per la seva estructura repetitiva, 
pel tipus d’il·lustracions i per la temàtica i 
perquè és genial per treballar la numeració: 
comptar, sumar, restar. Es va considerar 
que també es poden fer il·lustracions 
«a la manera d’Eric Carle» dibuixant i 

pintant i després retallant i enganxant per 
compondre un quadre.

Una altra intervenció apuntava als Cicles 
Mitjà i Superior, perquè l’autor indica a 
la introducció que els fets es van produir 
realment l’any 1992, quan el naufragi 
d’un vaixell al Pacífic va abocar 29.000 
aneguets, tortugues, castors i granotes de 
goma per jugar a la banyera. La possibilitat 
de fer una cerca dels fets que van portar 
l’Eric Carle a imaginar el recorregut dels 
aneguets ens va semblar interessant. Els 
estudis de l’oceanògraf Curtis Ebbesmeyer, 
el qual va seguir la pista dels ànecs de goma 
i va permetre conèixer millor els corrents 
oceànics observant el lloc i el temps en 
què apareixen els animals de plàstic a les 
platges per establir els corrents oceànics 
d’una manera que no havia estat possible 
abans, ens va semblar apassionant. 

També es va apuntar la idea temptadora 
d’escriure un llibre paral·lel partint de 
qualsevol altra de les moltes pèrdues d’ob-
jectes variats que es produeixen. Un cop 
aprovades les propostes, es fa una fitxa i 
elaborem el material complementari que 
calgui. Així, de mica en mica, i a mesura 
que avança el curs anem engrandint el 
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cos de les nostres recerques i els nostres 
suggeriments.

A la fitxa de cada lectura hi consten:

a)  Les dades bibliogràfiques i l’edat a 
partir de la qual recomanem la lectura 
i els temes relacionats. 

b)  Els objectius.

c)  Un resum, la valoració crítica i un frag-
ment significatiu. 

d)  La proposta d’activitats amb indica-
cions sobre com treballar el llibre a 
l’escola.

e)  Els recursos emprats.

La mirada de l’altre

En el món de l’educació, disposar d’un 
espai i temps per compartir idees i parlar-ne 
amb calma ens fa avançar en el camí de 
ser millors mestres i de ser capaços de 
proposar canvis. 

Per als que formem part del grup, la lectura 
és una de les nostres passions, i alhora un 
dels aprenentatges vitals per als humans. 
Trobar-nos per compartir notícies, preparar 

activitats a partir de les lectures, conèixer 
maneres diferents de fer i de relacionar-nos, 
interactuar amb companyes d’altres escoles 
i d’altres nivells educatius ens és molt útil 
com a persones i ens ajuda extraordinària-
ment en la nostra pràctica diària, però hi ha 
un aspecte bàsic i que fa que pertànyer a 
un grup de treball pagui la pena: la mirada 
de l’altre. 

Resulta fascinant –i alhora sorprenent– 
constatar que arribes amb una idea pre-
concebuda sobre una lectura i com l’opinió 
dels altres pot capgirar la teva opinió, com 
un detall que et passa desapercebut aflora 
i t’ofereix una nova perspectiva. Aquest és 
el punt clau. La possibilitat d’intercanviar 
mirades, opinions i creences és una expe-
riència enriquidora per a tothom.

 
Per saber-ne més

Carle, Eric. Diez patitos de goma. Ma-
drid: Kókinos, 2011.



Si ens aturem un instant i mirem enrere, ens adonem dels canvis vertiginosos i profunds 
que han anat transformant el nostre món i la nostra societat. Amb el nou segle no només 
les noves tecnologies han arrelat en les nostres vides d’una manera inimaginable sinó que 
s’han anat produint altres canvis de models, rols, referents i mitjans que influeixen de 
manera determinant en els joves actuals.

Grup de treball El treball globalitzat a l’Educació Secundària

Innovem plegats: els grups de treball a
Secundària

ÀGUEDA REDONDO VILAGINÉS
Orientació Educativa Institut Miquel Martí i Pol 

de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

LAURA RODRÍGUEZ VIDAL 
Professora de Llengua i Literatura Catalanes, 

coordinadora d’ESO
Institut Joan d’Àustria de Barcelona

Com a docents i també com a persones, 
hem de veure els centres educatius com 
un microsistema dins d’un altre més ampli, 
que ajuda a la transformació social, i que 
sorgeix gràcies a un acompanyament proper 
i significatiu als adolescents que atenem 
cada dia en el seu desenvolupament aca-
dèmic, personal i social. 

D’aquí neix la necessitat de la reflexió dels 
grups de treball, que ajuden a repensar 
l’educació i, de retruc, les diferents pràc-
tiques diàries a l’aula.

Si des d’aquesta perspectiva analitzem de 
què ens serveixen o ens han servit aquests 
moments de debat conjunt, podríem dir 
que, en primer lloc, ens permeten no només 
generar petites xarxes de docents preocu-
pats i interessats per les mateixes qüestions 
al voltant de la nostra feina, que després 
s’aniran interrelacionant i expandint, sinó 
també compartir experiències, inquietuds 
i materials, així com descobrir els diversos 
moments amb què es pot trobar un centre 
que es vol afegir al canvi i com ha originat 
aquest procés de canvi que està endegant. 

A banda d’això, amb les experiències 
que hem anat compartint podem cons-
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tatar l’existència de  diversos sistemes 
metodològics que parteixen del Treball 
per Projectes, el Treball Globalitzat i/o el 
Treball basat en Problemes, entre d’altres. 
També veiem com tant o més important 
que quin s’aplica és com es fa, atès que 
la metodologia no ha d’alienar l’alumne de 
l’aprenentatge sinó fer-l’en partícip. Tam-
bé se’ns fa palès que com més gran és la 
significació i projecció al món exterior del 
sistema metodològic aplicat, més profund 
és el sentit que l’alumnat hi dona i el grau 
d’implicació que hi aporta. 

D’altra banda, les visites de primera mà a 
centres innovadors i a d’altres en procés 
de canvi ens permeten veure diferents 
possibilitats d’establir l’organització i el 
desplegament del projecte: n’hi ha que 
treballen en franges horàries úniques, 
que de vegades inclouen o no les matèries 
instrumentals, i es troben repartides o con-
centrades exclusivament en uns moments 
concrets al llarg de l’horari lectiu, mentre 
que uns altres s’organitzen en espais de 
temps en funció de la matèria i/o el pro-
fessorat, etc. 

De totes maneres, sabem que la renovació i 
el canvi no parteixen de zero, no signifiquen 
una deserció –per nefastes– de totes les 
metodologies i estratègies que fins ara tots 

nosaltres havíem anat fent servir, aquelles 
amb les quals nosaltres mateixos ens vam 
educar. No és que el que fèiem fins ara 
«ja no val» perquè «no és bo», sinó que es 
tracta més aviat d’estendre i generalitzar 
unes maneres de treballar amb l’alumnat 
que segurament ja existien a determinats 
centres o que alguns professionals feien 
servir de manera puntual, però no com a 
metodologia essencial de l’ensenyament-
aprenentatge que marca la manera de fer 
d’un institut.

Es tractaria de fer de l’alumnat un agent 
actiu i no un simple receptor passiu de 
dades i conceptes, de transformar el seu 
rol tradicional, perquè contínuament 
constatem, a través dels resultats, de les 
sessions d’avaluació, dels índexs d’aban-
donament escolar, etc., que una gran part 
dels adolescents que tenim al davant a les 
nostres aules s’avorreix i desconnecta amb 
excessiva facilitat perquè no són capaços 
de digerir i assimilar la formació que el pro-
fessorat intentem inculcar-los. Cal que fem 
participar els i les adolescents de la pròpia 
evolució i que afavorim el treball conjunt 
i cooperatiu que els haurà de convertir en 
ciutadans col·laboradors. I també que els 
ajudem a desenvolupar la seva autonomia 
personal, a través de la interdisciplinarietat 
i una metodologia vivencial i engrescadora 



i, sobretot, que fomentem la corresponsa-
bilitat en la pròpia tasca avaluadora per 
tal de potenciar la participació activa no 
només en el propi creixement i evolució 
acadèmics, sinó també en els personals 
i emocionals. Aquestes darreres dimen-
sions són imprescindibles, no eludibles. 
Com sentim i vivim l’aprenentatge com a 
adolescents i com a docents és el motor de 
la motivació i la vida a les aules. No hem 
de desmerèixer les emocions que aparei-
xen i acompanyen el desenvolupament i 
l’aprenentatge, són inevitables. Potser com 
a grup allò que més bé hem entès sobre 
aquest tema és que han de ser escoltades 
i ben acompanyades. 

En definitiva, innovem

Innovar implica no només renovar el mètode 
pedagògic per adequar-lo a la realitat social 
i personal que viu l’alumnat en aquesta 
etapa en la dimensió educativa i vital, i 
oferir-li alternatives engrescadores i més 
eficients per a l’aprenentatge tradicional, 
sinó també escoltar el que demanen com a 
nois i noies que són i com a agents actius i 
responsables del seu aprenentatge.

Una fórmula per fer-ho i perquè cadascú 
trobi el seu lloc és a través del treball 
en equip, tant de l’alumnat com del 
professorat. Aquest treball permet poten-
ciar les qualitats i habilitats que carac-
teritzen uns alumnes i no tant d’altres. 
D’aquesta manera, l’equip es compensa, 
es complementa, i cadascú és capaç de 

trobar el seu lloc. I ens hem adonat que no 
només hem de pensar en el grup d’alumnes, 
sinó també en el claustre, perquè un grup 
de companys motivats dins d’un claustre 
fan, de la transformació de la visió i la 
metodologia del centre en el qual treballen, 
una realitat.

Per una altra banda, mentre es gesta el 
coneixement i el compartim i el descobrim 
plegats a través del grup de treball, també 
ens plantegem què fer amb tot això que van 
generant les diverses sessions que tenim 
organitzades. L’objectiu és doble: d’una 
banda, fer una difusió de la metodologia 
de treball globalitzat en diversos instituts 
de Secundària, tants com ens sigui possi-
ble, de com iniciar i/o orquestrar el canvi 
entorn d’aquesta visió innovadora. No amb 
directrius úniques, sinó amb propostes di-
versificades a través de les quals el conjunt 
de la comunitat educativa s’inspiri i es guiï 
per iniciar aquest canvi. Per exemple, a 
través de l’organització i la participació 
en jornades de Secundària. D’altra banda, 
considerem que també pot resultar molt 
útil preocupar-nos de dissenyar algunes 
propostes generals de projectes que puguin 
importar-se com a models, com a inspira-
ció o com a projectes efectius i enllestits 
als centres que ho desitgin, així com fer 
difusió —amb permís dels centres i de 
les xarxes docents que ja existeixen i que 
es dediquen també a aquesta tasca— de 
molts dels que ja funcionen a la pràctica 
diària d’alguns instituts. Considerem que 
tots aquests aspectes ens poden servir 
per establir fortaleses i requisits indis-
pensables per tal que es pugui modificar 
la manera tradicional d’organitzar tant el 
currículum com la pràctica docent amb 
garanties d’èxit.

Com ens organitzem?

Quant a l’organització de les sessions de 
treball, sempre les iniciem amb un ordre 
del dia que prèviament hem consensuat 
a través d’un document Google Drive 

“CAL QUE FEM PARTICIPAR ELS I 

LES ADOLESCENTS DE LA PRÒPIA 

EVOLUCIÓ I QUE AFAVORIM EL 

TREBALL CONJUNT I COOPERATIU 

QUE ELS HAURÀ DE CONVERTIR EN 

CIUTADANS COL·LABORADORS”
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compartit en el qual participem tots. En 
aquest document conjunt, fem una pluja 
d’idees sobre les possibles propostes per 
a les següents sessions.

Dins de la sessió mateixa, en primer lloc es 
comenta l’acta de l’anterior sessió i s’acaba 
de polir entre els presents. A continuació 
es desenvolupen les propostes, que po-
den anar des de l’explicació i l’anàlisi del 
funcionament de centres de nova creació 
o d’altres que estan iniciant el canvi fins 
a experiències diverses o informacions 
que ens semblin oportunes de compartir 
i d’altres temàtiques que ens interessen i 
sorgeixen en el debat de les sessions prè-
vies. En general sempre hi ha una primera 
part en què es parla d’un centre, aquell en 
què treballem actualment, o hi hem treba-
llat, o algú o uns quants de nosaltres hem 
visitat. Tot seguit acostumem a parlar i/o 
discutir sobre una temàtica que interessa, 
com ara l’educació com a sistema, el paper 
que les noves tecnologies hi tenen, com es 
desenvolupa i com s’avalua la implantació 
d’un nou projecte en un centre, etc.

I normalment, com a cloenda, s’acostuma 
a fer un debat resum sobre tot allò de què 
hem parlat. D’aquest intercanvi d’opinions 
en poden sorgir noves propostes o també 
idees per desenvolupar un altre dia.

A més a més, hem creat unes carpetes 
compartides a Google Drive en les quals 
compartim materials diversos, referències 
o llibres rellevants, pengem les actes i, 
sobretot, anem elaborant el projecte final 
que ens hem anat plantejant des d’un ini-
ci. Aquest projecte recull tot el que hem 
compartit, tot el que hem après, i tot allò 
que encara ens queda per recórrer, com a 
docents i com a integrants d’aquest grup.

I per tant, des de la nostra visió i des de 
la nostra experiència, i des de tot allò que 
hem anat descobrint individualment i en 
conjunt, aconseguim que el grup de treball 
prengui sentit.

No hem d’oblidar que, a més de la neces-
sitat que sentim de crear grups de treball 
de docents per fer xarxa, ja que ens serveix 
de suport als mateixos docents interessats 
pel canvi, necessitem ser escoltats. Cal 
que ens adonem que no som únics i no 
estem sols en aquest viatge, sinó que 
som un equip que, si els que en formem 
part ens interrelacionem i ens apleguem, 
pot realment produir aquest canvi en els 
nostres centres educatius.

Per tant, de tot el nostre procés podem 
afirmar que el treball i la reflexió del grup 
de treball provoquen una mirada diferent 
en la nostra pràctica diària, i una millora, 
ja que ens obliga a pensar-hi. Planteja 
una metacognició, una meditació sobre 
el que està succeint dins i fora del grup i 
un replantejament de la situació pensada. 
Ens permet prendre consciència del que 
succeeix, on som i cap a on volem anar, 
i aquest és el punt de partida de la inno-
vació per tal de construir tots junts com a 
comunitat educativa i escoltant, sobretot, 
el nostre alumnat.



En rebre l’encàrrec de fer una aportació per al monogràfic «Innovar per anar    lluny 
i    a fons», ens vàrem plantejar, inevitablement, si el que fem en el grup de treball 
Il·lustrem-nos podia qualificar-se d’innovador. De seguida es van alçar veus crítiques res-
pecte a l’abús que es fa actualment d’aquest terme. Innovar significa introduir novetats. 
Però és un terme relatiu: el que per a uns és innovació, per a d’altres és la pràctica ha-
bitual.

Grup de treball Il·lustrem-nos

Ens il·lustrem amb llibres il·lustrats

Innovem? 

Són innovadores les propostes, els recur-
sos i les estratègies que dissenyem? Les 
nostres propostes intenten desenvolupar 
aquells apartats dels currículums educatius 
d’Educació Infantil, Primària i Secundària 
que tracten del valor comunicatiu de la 
imatge. Les propostes se sustenten en 
tres pilars. El pilar del «què» es concreta a 
analitzar les imatges en el suport original, 
en aquest cas, els llibres il·lustrats, per 
conèixer millor el treball dels il·lustradors. 
El pilar del «com» implica entendre el 
funcionament del llenguatge visual des del 
debat i la creació. I, per últim, el pilar de 
l’«on», que utilitzaria la biblioteca escolar 
amb la intenció de convertir-la en un espai 
dinàmic de reflexió i creació.

Cada curs treballem un aspecte estretament 
relacionat amb la morfologia, la tècnica, 
la funció o els usos de les imatges en els 
llibres il·lustrats. Un cop decidit el tema, 
cerquem la bibliografia i l’analitzem (fonts 
primàries i secundàries). La ubicació del 
grup a la biblioteca de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat facilita molt aquesta 
tasca. Decidit el corpus de treball, disse-
nyem activitats que ajudin a fomentar la 
lectura d’imatges en general i que incidei-
xin especialment en el tema seleccionat. 
Abans de dur-les a les aules, les provem en 
el si del grup. Les activitats es porten a la 

AUTORIA COMPARTIDA 
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pràctica amb nens i joves en escoles, ins-
tituts i biblioteques, i amb futurs mestres 
en diverses facultats d’educació. 

Les accions que dissenyem no duren més 
d’una hora i es poden dur a terme amb un 
grup classe a la biblioteca escolar. Segons 
els objectius i el temps disponible, es poden 
encadenar diferents activitats i construir 
seqüències didàctiques més complexes. 
A les sessions sempre hi ha un espai de 
lectura col·lectiva dialogada d’un o més 
llibres i es porta a terme alguna activitat 
de creació que ha de servir per assentar els 
aprenentatges des de la praxi. Ja hem dit 
que volem ajudar els lectors a descodificar 
els signes visuals, i una manera eficaç de 
fer-ho és animar-los a utilitzar aquest llen-
guatge conscientment i significativament. 
En la mesura del possible tanquem les 
sessions amb la lectura lliure dels llibres 
utilitzats i d’altres obres seleccionades. I 
per acabar, sempre convidem els partici-
pants a emportar-se els llibres en préstec.

Un cop dutes a terme les accions, les analit-
zem i hi introduïm les millores necessàries. 
Per últim, donem difusió del treball entre 
docents i bibliotecaris tot explicant les 

pràctiques en diferents contextos, com el 
Màster Oficial Educació Interdisciplinària 
de les Arts (UB), el Màster de Biblioteca 
Escolar i Promoció de la Lectura (UB i UAB) 
i l’Escola d’Estiu de l’Associació.

Si les propostes que portem a terme són 
innovadores, no ho sabem. No sabem si 
són noves, o bé si són velles i, per tant, 
recuperades i reelaborades. Tampoc ens 
preocupa qualificar-les. Simplement vo-
lem millorar la nostra docència i facilitar 
l’aprenentatge d’infants i joves. El que sí 
que tenim clar és que la millor manera de 
fer tota aquesta feina és en grup. Per això 
va néixer el GT Il·lustrem-nos.

Il·lustrar-nos per «il·lustrar»  

GT Il·lustrem-nos va crear-se l’octubre del 
2015 i el formem docents de totes les 
etapes educatives –des d’Educació In-
fantil fins a la universitat–, bibliotecaris 
i altres professionals amants dels llibres 
il·lustrats que volem «il·lustrar-nos» per 
«il·lustrar» infants i joves en la lectura 
d’imatges en format llibre. El grup neix 
de les necessitats d’ampliar la nostra 
formació, de conèixer i connectar amb les 



pràctiques d’altres centres i, sobretot, de 
compartir. La procedència i formació hete-
rogènia de les integrants del grup afavoreix 
l’ensenyament-aprenentatge entre «iguals», 
ens obliga a afrontar les discussions des de 
diferents perspectives, i enriqueix les pro-
postes generades i les posteriors anàlisis. 

La nostra metodologia es basa en el diàleg 
i en l’experimentació creativa per promoure 
una actitud reflexiva i activa. Les propos-
tes que dissenyem intenten provocar una 
mirada «diferent» del llibre il·lustrat ja 
que, com hem esmentat, pretenen donar 
a conèixer com els il·lustradors utilitzen el 
llenguatge visual i els recursos del disseny 
gràfic editorial per comunicar. Per això 
volem que el lector pari atenció en els 
elements formals, sovint desapercebuts, 
i descobreixi el seu poder significatiu. És 
fàcil inferir que no ens interessa utilitzar 
els llibres il·lustrats només per «treballar» 
emocions, valors morals, foment d’hàbits, 

superació de complexos i similars. De fet, 
si ho féssim en aquest sentit, no oblidaríem 
mai l’anàlisi del «com» es construeixen 
aquests missatges.

Llegir, fer i parlar. I fer que altres llegeixin, 
facin i parlin

Ja hem avançat que, abans d’aplicar les 
propostes, les integrants del grup les hem 
provades, perquè nosaltres també neces-
sitem «llegir, fer i parlar per entendre». 
De fet, les sessions que dissenyem són un 
reflex del treball que fem al grup.

A tall d’exemple, explicarem breument les 
tasques fetes durant el curs passat, que 
vàrem dedicar a explorar l’ús significatiu 
i narratiu que fan alguns il·lustradors dels 
plecs dels llibres.Hi ha diferents vies per 
analitzar llibres il·lustrats, i una de les més 
habituals comença amb l’estudi dels aspec-
tes generals i segueix, secció per secció, 
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amb l’anàlisi dels elements que conformen 
el llibre. Nosaltres optem per una altra 
via: ens fixem en un element formal molt 
concret, en aquest cas el plec del llibre, i 
l’estudiem fent una anàlisi comparativa. 

El primer repte que hem de superar és 
el de trobar suficients llibres on aquest 
element sigui rellevant. La cerca d’obres 
és complexa, ja que a les bases de dades 
manquen descriptors relatius a aspectes 
formals. Per això vàrem haver de pentinar 
la biblioteca de l’Associació, preguntar a 
experts en literatura infantil i juvenil i estar 
atentes a les novetats editorials per poder 
trobar llibres amb aquesta característica. 
Un cop seleccionat el corpus d’estudi i 
establertes les categories de classificació 
de les obres segons la funció del plec, 
vàrem dissenyar una desena d’activitats 

que havien de fomentar el descobriment 
d’aquestes funcions. Després d’aplicar-les 
en diferents centres, les vàrem analitzar. 

Entre les activitats que vàrem provar les 
integrants del grup1 podem destacar la 
creació, a partir d’un full plegat, d’un 
llibre on el plec havia de ser un element 
significatiu o narratiu. Creiem fermament 
en la importància de viure en la pròpia 
pell l’experiència d’afrontar els reptes que 
proposarem als alumnes. És a dir, patir la 
coneguda «por al full en blanc», patir i 
gaudir intentant solucionar el «problema» 
tot respectant les restriccions donades, i 
experimentar el procés de creació que com-
porta, inevitablement, errar i reelaborar. Fer 
és important, però també ho és compartir 
l’experiència amb els companys per veure 
altres solucions, contrastar els processos 
de treball, examinar la diversitat d’idees 
i materialitzacions, i proposar millores.

Entre les propostes fetes pels membres del 
grup hi havia històries similars als llibres 
analitzats i d’altres, molt originals, que 

1. En el número 395 trobareu desenvolupades algunes 

d’aquestes propostes en l’article titulat «Il·lustrar-nos 

per il·lustrar sobre… el paper narratiu del plec dels lli-

bres il·lustrats».



ampliaven les possibilitats significatives i 
narratives del plec. Amb referència a les 
tècniques utilitzades també hi havia força 
diversitat (papier collé, dibuix, collage, 
pintura...). El plec del llibre es va convertir 
en un objecte, com la cremallera que es va 
obrint per mostrar una sorpresa, o la «tri-
turadora de persones». El plec era també 
la frontera entre la superfície del mar i les 
profunditats marines; o la porta màgica 
que fa que un cotxe es transformi en un 
ovni. Hi havia també llibrets no narratius, 
com Ratlla a ratlla, un catàleg d’imatges 
i numerari on el plec-ratlla tenia diferents 
funcions, o Enfilats, on el plec era la corda 
d’un equilibrista, un estenedor de roba, etc. 

Fer i compartir les diverses solucions 
ens ajuda a ajustar les propostes. Podem 
calcular el temps necessari i preveure 
possibles imprevistos. Serveix també per 
anticipar-nos als possibles problemes que 
es poden trobar els alumnes, tot i que totes 
estem d’acord que hem de respectar els 
seus processos i guiar-los sense donar-los 
mai les «solucions». 

I ara, què?

Aquest curs ens hem centrat a analitzar 
com la tècnica utilitzada per l’il·lustrador 

pot ser un element que aporta significació 
a la narració i, fins i tot, pot ser una de 
les «protagonistes» de la història. Després 
de familiaritzar-nos amb les tècniques 
habituals en il·lustració i conèixer algunes 
classificacions, estem en la fase de selec-
ció de llibres il·lustrats i àlbums. Paral-
lelament, continuem dissenyant activitats 
de foment de lectura de la imatge des de 
la lectura compartida i la creació, i que es 
puguin dur a terme, preferiblement, a la 
biblioteca escolar. 

Al GT Il·lustrem-nos gaudim descobrint, però 
la nostra gran satisfacció és que infants, 
joves i altres mediadors també experimentin 
el plaer del descobriment.

Coordinadores: 
Emma Bosch i Encarna Beltran. 

Participants: 
Núria Altayó, Anna Bendicho, Mª José 
Burillo, Laura Calosci, Sílvia Garcia, Anna 
Herráez, Rosa Iglesias, Maribel Moreno, 
Victoria Pazmiño, Amàlia Ramoneda, 
Montserrat Rojas, Mariona Trabal i Míriam 
Turró.
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a+a+ és un entorn d’intercanvi i de cooperació entre mestres d’Educació Infantil, Primària 
i Educació Especial d’arreu de Catalunya amb sensibilitat i interès per la didàctica de la 
matemàtica que estem units per uns mateixos ideals i objectius de defensa d’una escola 
crítica, racional, activa, catalana, democràtica i solidària.

Grup de treball a+a+. Grup d'innovació didàctica de matemàtiques

Innovar l’educació des de la renovació
matemàtica

JOSEP CALLÍS I FRANCO

Coordinador dels grups a+a+

El grup a+a+

a+a+ és un grup de treball de Rosa Sensat 
amb l’objectiu de renovar la didàctica de 
l’aprenentatge matemàtic. Es va constituir 
el curs 2006-07 de manera que enguany 
celebrem el desè aniversari. El grup està 
constituït per diversos subgrups comar-
cals. Actualment en formen part els del 
Barcelonès-Baix Llobregat, el Maresme, 
el Vallès Oriental, el Baix Montseny, el 
Gironès, el Gironès-la Selva, el Pla de 
l’Estany i la Garrotxa-Osona, tot i que te-
nim demandes de creació de nous grups 
en altres comarques que, fins ara, no hem 
pogut atendre.

La filosofia del grup beu de moltes fonts 
teòriques i de diversos corrents pedagògics: 
en bona mesura, de l’ideari de l’escola 
activa i del pensament, entre d’altres, de 
Piaget, Adolphe Ferrière, John Dewey, Maria 
Montessori, Diennes, M. Antònia Canals, 
Ferrer i Guàrdia, Lorenzo Milani i Paulo 
Freire, que formen els bastiments des d’on 
es construeix el pensament del grup. 

La fonamentació del treball que es porta a 
terme rau en tres conceptualitzacions que 
configuren les parets mestres de l’ideari 
d’a+a+: 



a) repensar l’educació per incidir i apro-
fundir críticament sobre la realitat de 
l’escola actual; 

b) dominar la didàctica activa de les 
matemàtiques per tal d’arribar a ser 
més competents en aquest camp, i des 
d’aquest incidir en tots els àmbits, i

c) participar activament en el procés de 
transformació i d’innovació educativa 
del nostre país. 

Per tant, l’acció del grup se centra a po-
tenciar que el grup sigui: 

a)  un espai de reflexió pedagògica i 
d’intercanvi; 

b) un factor de compromís en la transfor-
mació personal i en la implicació en 
el canvi metodològic al propi centre; 

c) una aula formativa per millorar el co-
neixement matemàtic i didàctic, i 

d) un àmbit estimulador i motivador de 
sinergies professionals.

Res millor per aprofundir en el coneixement 
i la realitat del que és i representa a+a+ 
que fer-ho des de dins, des dels mateixos 
implicats, donant la veu a mestres, claus-

tres i pares que són qui, de manera directa, 
viuen i actuen sota els paràmetres i l’ideari 
que a+a+ intenta que tothom es faci seus. 
Considerant que més de 500 persones 
al llarg d’aquests anys han begut i s’han 
alimentat de la filosofia d’a+a+ i l’han fet 
arribar a més de 200 escoles, recollirem 
algunes –poques– reflexions.

Per què hi som? 

La integració al grup, normalment, ve 
determinada per la necessitat de voler 
modificar els procediments d’aprenentatge 
matemàtic que s’apliquen tradicionalment 
a les escoles i que resulten quelcom inamo-
vible. La insatisfacció davant dels resultats 
i els sentiments de frustració de l’alumnat, 
juntament amb la mala experiència perso-
nal viscuda per part dels mestres mateix en 
el seu aprenentatge matemàtic, generen un 
elevat grau d’insatisfacció i de necessitat 
de canvi. Gràcies a la millora de resultats i 
a l’interès de l’alumnat una vegada iniciat, 
aquest camí es consolida, així com les ga-
nes de continuar-lo. Així ho constata, per 
exemple, el claustre de l’escola Marinada 
del Masnou (el Maresme): 
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Estem immersos, com moltes escoles, en 
la necessitat d’un procés de renovació i 
millora. Hi ha circumstàncies que, en un 
moment determinat, suposen un canvi molt 
significatiu en una escola, i en el nostre cas 
el coneixement i la integració en la línia 
de treball del grup a+a+ ha estat clau. Ha 
portat a un canvi significatiu i radical en la 
nostra pràctica educativa i en la concepció 
d’aprenentatge. 

També el de la Bòbila, de les Preses (la 
Garrotxa): 

La reflexió del dia a dia ens va portar a 
creure que no es podia ensenyar de la 
mateixa manera que s’havia fet sempre 
donat que les necessitats d’avui són molt 
diferents de temps enrere. Els resultats, la 
motivació i l’interès dels nostres alumnes 
quan treballen amb la metodologia d’a+a+ 
ens esperonen a continuar, convertint-se les 
matemàtiques en un nucli clau d’innovació 
i transformació educativa.

Renovar comporta reptes i dificultats

Impulsar un canvi educatiu implica renovar 
conceptualitzacions i metodologies didàcti-
ques, i això no resulta gens fàcil, ja que cal 
engrescar el claustre mateix, transformar 
hàbits en l’alumnat que està habituat a un 
tipus de treball reproductor i no creatiu i, a 
més, també cal incidir sobre les famílies, 

que tenen unes idees preconcebudes sobre 
com cal treballar a l’escola. Des d’a+a+, 
per fer front a aquests reptes, es té molt 
en compte que cal implementar estratègies 
que ajudin a aquesta transformació, tal 
com expliquen des de l’escola Lacustària 
de Llagostera (Gironès): 

Com tot canvi, el procés ha portat unes 
dificultats que, pas a pas, anem superant. 
Per superar les inseguretats que comporta 
hem ampliat la nostra formació i hem 
aplicat transformacions organitzatives 
dins l’escola, com potenciar el treball en 
petit grup amb sessions de dos mestres a 
l’aula. Hem incidit sobre les famílies per 
tal que coneguin el que fem i així poder 
comprendre i ajudar els seus fills en un 
aprenentatge matemàtic que difereix del 
que havien tingut ells, per això es realitzen 
tallers matemàtics adreçats a pares i mares.

Els resultats positius animen a continuar

Tot i les dificultats que comporta el canvi, 
aquest procés afecta la dinàmica general de 
l’escola tot modificant la conceptualització 
sobre el procés educatiu i les seves finali-
tats; incideix en la millora de la motivació 
i el rendiment de l’alumnat, i, alhora, en 
la satisfacció personal del docent mateix 
quan constata l’interès a aprendre que 
té l’alumnat. Aquests factors són el més 
fort estímul per tirar endavant, tal com 
manifesta el claustre de l’escola Mestres 
Montaña, de Granollers (Vallès Oriental): 

La inquietud sobre com ensenyem les ma-
temàtiques ja venia de lluny… però amb 
la integració en els grups a+a+ el que era 
inquietud s’ha convertit en fets pràctics. 
Hem tornat a recuperar les condicions 
naturals per a l’aprenentatge dels infants 
de què els grans pedagogs clàssics havien 
fet bandera: la importància del joc, la 
necessitat del moviment i la manipulació, 
la importància del llenguatge en l’estruc-
turació del pensament. 



O les mestres de l’escola Camins, de Ba-
nyoles (Pla de l’Estany), que també posen 
en relleu aquest sentiment de satisfacció 
davant el canvi d’actitud de l’alumnat: 

Els infants es familiaritzen amb diferents 
maneres de fer; actuen de forma oberta i 
flexible en permetre que sempre puguin 
escollir per prendre decisions o per buscar 
estratègies diverses per resoldre un pro-
blema. Moure’s, actuar, discutir, parlar, 
compartir descobertes, arribar a acords 
conjuntament… Això crea una escola amb 
vida i per a la vida, on l’aprenentatge és 
real, proper i interdisciplinari. 

També professorat de l’escola de Can Ma-
nent, de Cardedeu (Baix Montseny) posa 
de manifest la satisfacció dels resultats 
i la motivació que genera el treball en el 
seu alumnat i en la pròpia transformació 
personal i professional: 

Quan plantegem problemes oberts partint 
de situacions reals és aleshores quan es 
produeix la màgia. Entren en joc el diàleg, 
el debat, la negociació, els acords, la pla-
nificació i l’execució, amb una posterior 
anàlisi dels resultats, comparant mètodes 
de treball i descobrint errades, que no són 
més que part de l’enriquiment que estan 
vivint. I el millor de tot això és que aques-
tes errades no es senyalen amb bolígraf 
vermell. Traiem importància al resultat i 
prioritzem el camí que han fet servir per 
arribar-hi. Acompanyem els/les alumnes en 
el seu procés d’autoaprenentatge. Sense 
cap mena de dubte, ser membre d’a+a+ 
marca un abans i un després, formar part 
d’aquest grup no solament ha afectat la 
nostra manera d’entendre l’educació, sinó 
fins i tot d’entendre la vida.

“LA INTEGRACIÓ AL GRUP VE 

DETERMINADA PER LA NECESSITAT 

DE VOLER MODIFICAR ELS 

PROCEDIMENTS D’APRENENTATGE 

MATEMÀTIC”

33

juliol - agost ´17 
394

M
M O N O G R À F I C



34

Implicar les famílies en el canvi resulta  
essencial

En aquest camí de canvi cal tenir molt en 
compte, tal com ja s’ha dit, la implicació de 
les famílies per generar seguretat al claustre 
i a l’acció personal dins les aules. Famílies 
i la mateixa AMPA de l’escola Montbui, 
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
segueixen amb molt interès i il·lusió el 
procés d’innovació en què s’ha embarcat 
el centre, i al respecte, reflexionen: 

Com a mares i pares creiem que tot allò que 
serveixi per millorar l’experiència d’apre-
nentatge dels nostres fills és positiu, és per 
això que donem ple suport al claustre en 
aquesta aventura i procurem fer pedagogia 
entre les famílies per tal que es facin seu 
el nou model.

La renovació educativa necessita de la 
transformació personal

La renovació que es va produint a poc a 
poc a les nostres escoles és fruit del canvi i 
la transformació personal que s’encomana 
en l’entorn. En Ciscu Llombart, una de 
les ànimes i motor de la malaguanyada 
escola Vilamagore, en expressar el que 
representa a+a+ en la seva vida professi-
onal sintetitza: 

Vaig entrar a a+a+ en el curs 2006-2007. A 
poc a poc a+a+ em va donar eines, recursos 
i la base teòrica i conceptual necessària 
per poder implementar un canvi metodo-
lògic a les aules. Vaig poder comprovar, 
també, com aquesta reflexió em portava no 
només transformar les matemàtiques sinó 
a qüestionar-me el procés d’ensenyament-
aprenentatge en general. En aquest camí 
em va arribar l’oportunitat de participar en 
el projecte d’iniciar l’escola Vilamagore on 
implementar tot aquest bagatge formatiu 
assolit i així va néixer com una escola activa 
i crítica, amb una metodologia vivencial i 
manipulativa, bases del grup a+a+, com 
a fonaments de l’aprenentatge. 

També les paraules de la Maria Sales de 
la Institució Montserrat de Barcelona són 
prou significatives quan diu: 

Ser membre del grup m’ha fet créixer 
professionalment i personalment. M’ha 
proporcionat coneixements, estratègies, 
seguretat, il·lusió, companyonia, amics, 
sentiment de pertinença a un grup de 
mestres que volen fer una escola de qualitat 
basada en el nen per tal que aquests infants 
esdevinguin adults crítics, democràtics i 
que els animi a voler millorar el món que 
els envolta, a saber resoldre problemes de 
la vida, i a estimar les matemàtiques. Ara 
les matemàtiques ja no ens fan por i ens 
divertim amb elles. 

O les d’en Ramon Martí de l’escola Llor de 
Sant Boi de Llobregat: 

Fa sis anys, una companya de l’escola em 
va explicar que havia començat a participar 
en un grup de treball de mestres de mate-
màtiques fantàstic, que estava emociona-
díssima i que aprenia moltíssim. El curs 
següent, vaig començar a formar part del 
grup a+a+. Les meves expectatives s’han 
multiplicat amb escreix i m’han ajudat 
a créixer com a mestre i com a persona. 
Formar part del grup a+a+ m’ha proporcio-
nat fonaments matemàtics, actitud crítica 
davant tot el que fem, creativitat, energia, 
col·laboració, intercanvi i il·lusió per seguir 
compartint i per millorar el nostre treball 
a les aules.

En la mateixa direcció es manifesta la 
Carme Camprubí de l’escola Lacustària 
quan analitza el que per a ella representa 
a+a+ i per al que li serveix: 

“DES D’A+A+ ES TÉ MOLT EN 

COMPTE QUE CAL IMPLEMENTAR 

ESTRATÈGIES QUE AJUDIN A LA 

TRANSFORMACIÓ”



Quan, gràcies a unes companyes, vaig des-
cobrir a+a+, les matemàtiques no m’agra-
daven ja que tot es reduïa a l’ensenyament 
de la mecànica (que és com jo les vaig 
aprendre). El fet de formar part del grup 
m’ha fet canviar d’idea radicalment. Ara 
m’apassionen i als meus alumnes també. 

O en Manel Ballesteros, mestre de l’escola 
Mestres Montaña de Granollers: 

El fet de formar part d’a+a+ m’ha per-
mès donar resposta a la meva inquietud 
educativa per aconseguir una educació 
més fonamentada pedagògicament, més 
propera, més afectiva i més vivencial. He 
pogut contrastar la meva experiència amb 
altres membres del grup, amb altres centres 
educatius, amb altres maneres de dur a la 
pràctica la feina de docent i la metodologia 
de la matemàtica vivencial i manipulativa. 

Una bona síntesi del que és a+a+, de com 
funciona i què aporta són les paraules de 
l’Anna Pilar Hortal de l’escola Camins de 
Banyoles: 

Vaig integrar-me a a+a+ en el meu primer 
any de mestra. Sentia que formar part 
del grup era l’oportunitat de continuar 
formant-me en la didàctica de les matemà-
tiques i aprofundir en la filosofia educativa. 
Ara, gairebé deu anys més tard, em sento 
afortunada de poder formar-ne part. Combi-
nant teoria, pràctica i treball en equip, cada 
trobada del grup és un moment de reflexió, 
autocrítica, aprenentatge i col·laboració. 
Som un grup de mestres ben diversos que 

treballem en realitats diferents, aprenem 
els uns dels altres compartint experiències, 
participant en jornades, visitant escoles… 
A tots plegats ens han unit, en primer lloc, 
les matemàtiques, i, especialment, una 
filosofia educativa i una metodologia en 
la qual creiem…, i la convicció de voler 
ajudar els nostres alumnes a créixer com a 
persones lliures, democràtiques, crítiques, 
compromeses, solidàries, felices… Units 
per tots aquests valors, el fet de sentir-te 
acompanyat i compromès amb el grup 
t’ajuda a mantenir i/o recuperar, segons 
el moment, la força, l’esforç, la il·lusió, 
l’alegria i l’energia per continuar.

I continuem amb il·lusió i esperança

Els resultats que hem anat aconseguint al 
llarg d’aquests deu anys d’existència, la 
satisfacció dels integrats en la dinàmica, 
l’expansió progressiva que va tenint a+a+ 
ampliant la incidència a noves comarques 
i les permanents demandes de creació de 
nous grups comarcals, ens esperonen a 
tirar endavant per tal que el nostre treball 
sigui exemple per ajudar a transformar i 
millorar l’educació dels nostres ciutadans 
i per fer una Catalunya més gran i lliure.

“EN AQUEST CAMÍ DE CANVI CAL 

TENIR MOLT EN COMPTE LES 

FAMÍLIES PER GENERAR SEGURETAT 

AL CLAUSTRE I A L’ACCIÓ PERSONAL 

DINS LES AULES”
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Quan parlem de llibres, no tot està escrit. Noves modalitats literàries i documentals, no-
ves necessitats lectores, noves maneres de llegir… fan que l’activitat del Seminari de 
Bibliografia Infantil i Juvenil estigui molt atenta als canvis i en faci difusió a l’escola, a la 
biblioteca i a altres grups de treball de la casa, i així incideixi en el procés educatiu de la 
comunitat educadora. 

Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil

La innovació des de la biblioteca escolar

El temps i la innovació

Les connotacions associades a la paraula 
innovar han provocat que, en rebre l’en-
càrrec d’explicar com reverteix a l’escola 
la feina que fa el Seminari de Bibliografia 
Infantil i Juvenil des de la perspectiva de 
la innovació, ens plantegéssim si la feina 
que fem és innovació. Hem analitzat les 
diferents tasques que duem a terme a 
les sessions del grup de treball quan 
ens trobem per parlar de llibres, quan 
els analitzem, els valorem i pensem en 
l’interès que pot generar aquella lectura. 
També hem analitzat què fem a l’escola 
quan estem davant una qüestió entorn la 
lectura, ja sigui amb mestres o amb infants, 
ja sigui buscant i recomanant una lectura 
col·lectiva per a un grup concret o un llibre 
per llegir de manera autònoma amb alum-
nes de ritmes lectors diferents, o guiada, 
per poder realitzar un treball pertanyent a 
alguna matèria, o per plaer, per llegir en 
temps d’esbarjo o l’estona de lectura lliure 
diària, o lligada a alguna àrea, o perquè un 
mestre vol compartir una estona de gaudi 
amb un grup i vol llegir-los un fragment 
d’una obra, explicar una història o recitar 
un poema. No hem defugit qüestionar cap 
d’aquestes accions com a innovació, tot i 
que són accions que fa anys que es duen 
a terme. 

AUTORIA COMPARTIDA



Tot i que fa molts anys que parlem de 
llibres i sembla que la nostra tasca no 
és innovadora, sí que innovem amb el 
què i amb el com. Amb el «què» perquè 
les formes de llegir han canviat molt, ha 
canviat el llibre com a producte editorial, 
han aparegut noves modalitats de llibres 
i han arribat a l’escola, l’escola s’ha obert 
a la lectura de la imatge, i evidentment ha 
canviat la manera de narrar. La literatura, 
les temàtiques, els tractaments… estan en 
contínua evolució, així com també ho està el 
món en el qual s’emmirallen. Amb el «com» 
perquè nosaltres intentem aportar aquesta 
mirada nova als mestres que estan a escoles 
i instituts i que han d’oferir contingut a les 
nombroses situacions i activitats lectores 
que s’hi donen. La nostra feina està molt 
lligada a la biblioteca escolar, un servei 
que qualifiquem com a imprescindible 
perquè facilita recursos als mestres. Bé pot 
dir-se que la nostra feina d’assessorament 
a altres mestres, i a altres grups de treball 
de la casa que aborden altres aspectes dels 
llibres i la lectura, intervé directament en 
els processos d’innovació educativa.

Des del Seminari aprenem a llegir

Les trobades de periodicitat setmanal dels 
quinze mestres i bibliotecaris integrants 
del Seminari al voltant de la taula de la 
biblioteca, davant les novetats editorials 
del moment, fan que la trajectòria del grup 
segueixi una línia constant de replante-
jament de la lectura, dels llibres i de les 
activitats que des de l’escola es fan per 
tal d’afavorir l’hàbit lector i de garantir un 
aprenentatge de la lectura en diferents 
suports, amb propostes de dinàmiques i 
activitats que fan de la lectura un acte 
plaent. A l’escola, a la biblioteca, cada 
dia és una oportunitat per repensar el que 
estem fent i amb quins llibres ho fem. Quins 
lectors i ritmes de lectura tenim i què els 
pot fer ser més lectors. Cada setmana tenim 
l’ocasió de compartir un espai de trobada 
on, a més de l’anàlisi de les novetats 
editorials, ens repensem la nostra tasca, 

compartim experiències lectores, i a partir 
de la conversa trobem resposta a dubtes 
que ens fan avançar amb més seguretat 
pels canviants mons de la lectura, posant 
en pràctica allò que aprenem. 

La lectura és present a l’escola des de molts 
àmbits diferents; mai s’ha parlat tant de 
lectura com en aquests darrers anys i mai 
des de l’Administració i altres institucions 
s’han afavorit més projectes de lectura de 
centre, plans lectors, piràmides lectores, 
programes de lectura… Però tenim un 
topall de base: la manca de formació. Els 
mestres, pedagogs i bibliotecaris sortim 
de la facultat havent llegit poc, coneixent 
pocs autors, pocs llibres, poques maneres 
de llegir. Només des del voluntarisme, els 
professionals sensibles a aquests temes fan 
màsters, postgraus, cursos… amb la qual 
cosa construeixen una bastida que hauria 
de formar part de la formació inicial, que 
s’anirà omplint de contingut en un procés 
constant de pensar i repensar allò que ens 
ocupa i preocupa. En aquesta línia, les 
sessions del Seminari es converteixen en 
l’espai idoni per a la formació permanent 
que necessitem. 

En el Seminari hem après a llegir formats 
nous, com és el cas de l’àlbum. Una mo-
dalitat de llibre que en molt pocs anys ha 
revolucionat la lectura perquè inclou la 
imatge com a part substancial del llibre. 
Cada vegada tenim més àlbums en els quals 
el pes narratiu recau únicament en la imat-
ge, els sense mots. Contínuament assistim 
a canvis que els elements del disseny, la 
cinematografia, les belles arts, s’han deixat 
manllevar per confegir una gramàtica de 
la imatge en aquesta tipologia de llibre. 
L’hem tret de les aules dels més petits per 
portar-lo a les aules dels infants més grans 
de l’escola i també està ocupant les lleixes 
de les aules i biblioteques de Secundària. 
Hem afavorit el fet que professorat de Se-
cundària porti a l’aula àlbums de Roberto 
Innocenti, Fred Bertrand, François Roca, 
Mandana Sadat, Shaun Tan, Carme Solé 
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Vendrell, Jimmy Liao, Javier Sáez Castan, 
Gustavo Roldán, Ignasi Blanch, Rébecca 
Dautremer, Benjamin Lacombe, Wolf Erl-
bruch… per dir alguns il·lustradors dels 
quals ens hem convertit en fidels seguidors. 
Hem après a llegir les guardes, els paratex-
tos, les imatges, la tipografia… a més del 
text. I ho hem compartit amb altres mestres 
i sobretot amb els infants i joves, els quals 
han gaudit d’experiències lectores intenses. 
Hem après a llegir còmics, llibres sense 
paraules, sagues, poesia, narrativa, llibres 
informatius, apps… I hem descobert que 
les nostres valoracions són també vàlides 
per als mateixos títols en format digital. 

El fet de llegir per després parlar-ne fa que 
aprofundim la competència lectora. Que 
siguem més crítics i valorem el llibre en 
funció de l’interès que pot generar al lector, 
però sobretot que tinguem en compte els 
elements que conformen la narrativa, la 
imatge, la poesia, el còmic, el teatre, els 
llibres informatius o documentals, i que ho 
puguem valorar des de l’aportació respecte 
al que ja s’ha editat, des de l’actualitat, la 
pertinença, l’adequació al lector i la quali-
tat literària. Això ens porta a elaborar fitxes 
d’anàlisi que utilitzem com a pautes per 
valorar una lectura tenint en compte criteris 
objectius que van més enllà dels gustos 
lectors de qui fa la lectura. La qual cosa 
garanteix una mirada atenta a elements 

que després a l’escola seran molt valo-
rats. Per a l’elaboració d’aquestes pautes 
hem utilitzat fitxes d’observació de Teresa 
Colomer, Emma Bosch, Gemma Lluch i 
Teresa Duran. La participació d’aquestes 
especialistes en alguna etapa de la llarga 
trajectòria del Seminari ha aportat molta 
riquesa i coneixement.

Innovem parlant de biblioteca escolar

Innovem estant al dia de les novetats edi-
torials, atenent tots els gèneres, copsant 
temàtiques noves, formes noves de narrar, 
i compartint amb els nostres companys 
d’escola maneres d’abordar les propostes 
lectores i animant a llegir tota la comunitat 
educativa. 

Innovem aprofundint en l’objecte llibre, 
des de la seva singularitat i donant llum 
en la seva multiplicitat de formats i usos.

Innovem des de la biblioteca escolar, apos-
tant-hi. És una llàstima que encara hàgim 
de reivindicar-la, però hi ha moltes escoles 
que encara no en tenen i sense es fa molt 
difícil que els infants i joves tinguin les 
mateixes oportunitats de ser bons lectors 
i gaudir amb la lectura. Experiències com 
la d’organitzar un club de lectura, fer reco-
manacions de llibres, elaborar un butlletí 
de novetats i recomanacions a les famílies, 



el préstec del fons, aconsellar lectures als 
mestres perquè llegeixin o expliquin un 
conte, dur a terme treballs per projectes… 
són algunes de les activitats que sense 
biblioteca escolar es fa molt difícil, sinó 
impossible, que es duguin a terme des de 
la qualitat i sense multiplicar esforços i 
coordinacions. 

Pensem que una bona tria de llibres po-
sada a l’abast dels infants i joves lectors, 
tant de Primària com de Secundària, és 
imprescindible per afavorir el plaer per la 
lectura. Donar espais per parlar i compartir 
les lectures reforça el gust per llegir, i si 
a més afavorim que un lector expert com 
el mestre llegeixi en veu alta a infants i 
joves, ja tenim la majoria dels ingredients 
per estimar, aprendre i gaudir de la lectura.

Som sabedors de la nostra funció de models 
lectors; per tant, infants i joves ens han 
de veure llegint, i ens han de veure apas-
sionats amb la lectura, han de notar que 
tenim ganes de parlar-ne i de buscar temps 
i espai per interessar-los i mantenir-los 
interessats. I això només ho podem fer si 
coneixem bé els llibres que recomanem i 
els lectors que tenim al davant. Cal trobar 
moments per parlar dels llibres llegits i 
per recomanar-ne, compartir les lectures i 
acompanyar-les ens ajuda a ampliar la mi-
rada i a descobrir-ne de noves, potenciant 
una cadena que afavoreix l’hàbit lector. Cal 
que tota la comunitat educativa entengui 

que cal trobar a l’escola aquests espais 
dedicats a la lectura com a font de plaer 
i d’aprenentatge. Per això, els membres 
del Seminari també fem de mediadors de 
llibres i lectures amb el claustre, trobant 
moments per fer tertúlies literàries, des dels 
informals als menjadors del professorat fins 
a tertúlies més dirigides de presentacions 
de novetats o temàtiques, que després els 
mestres utilitzaran per tenir en compte a 
l’hora de dur a terme la seva tasca en el 
procés educatiu. 

Difusió de la tasca del Seminari: cursos, 
assessoraments i butlletins

Els canals de difusió del Seminari són 
diversos. Formar part d’un grup de treball 
porta implícita una constant formació que 
es tradueix en la participació i l’organització 
de cursos, taules rodones, coordinació de 
jornades, assessoraments a biblioteques 
escolars… com a especialistes en biblio-
teques escolars i en llibres per a infants 
i joves. 

D’altra banda, també hi ha l’elaboració de 
butlletins de recomanacions de novetats 
editorials. Quins llibres…? és un butlletí 
que recull la informació bibliogràfica de tots 
els llibres que llegeix i valora el Seminari. 
El Departament d’Ensenyament, des de la 
Xarxa de Biblioteques Escolars Puntedu, 
ens ha facilitat l’accés al programa de 
catalogació en el qual podem inventariar 
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totes les lectures i convertir-les en guies 
de lectura a l’abast de tota la comunitat 
educativa. La citació bibliogràfica, la valora-
ció, les matèries, la classificació a la CDU, 
l’edat a partir de quan es recomana fer la 
lectura autònoma, la ressenya, la imatge 
de la coberta, són algunes de les dades que 
aporten informació als mestres que volen 
adquirir llibres per a la biblioteca, o que 
volen saber com hem catalogat un llibre 
concret per poder-ne fer la còpia en el seu 
catàleg. Es publica quatre vegades l’any i 
es pot consultar lliurement. Cada un dels 
butlletins aplega informació bibliogràfica 
d’entre dos-cents i tres-cents llibres, depèn 
del moment de producció editorial amb el 
qual coincideixi.

El Garbell és una tria dels llibres més 
recomanats i ressenyats en el Quins lli-
bres…? Recull els llibres adreçats a in-
fants i joves que volem destacar per a 
la biblioteca escolar, aquells que no ens 
podem deixar perdre per la seva qualitat i 
interès, o aquells que, sense ser tan ben 
valorats, els considerem per la temàtica o 
pel que suposen d’innovació respecte a la 
tradició molt rellevants per al fons de la 
biblioteca. És una publicació quadrimestral 
i es converteix en el catàleg de la llibreria 
virtual de l’associació. Coincidint amb la 
seva publicació, des de la biblioteca es fa 
una presentació als mestres que formen 
part dels grups de biblioteques escolars 
dels diferents Centres de Recursos de 
Barcelona, a més dels socis de l’associació 

i alumnes de cursos o membres d’altres 
grups de treball de la casa. Els llibres 
estan agrupats per etapes i cicles, i per 
modalitats: ficció, informatius, poesia i 
per a educadors. A les ressenyes s’intenta 
reflectir el perquè el llibre es considera 
rellevant per a l’escola.

En definitiva, les sessions del Seminari ens 
han ajudat a descobrir la necessitat de po-
tenciar l’acompanyament en les lectures. El 
mestre o bibliotecari ha de fer de mediador 
i implicar-se en la conversa entorn el llibre 
sense caure en el parany de la realització, 
per part dels lectors, del treball o la fitxa 
de la lectura. El com fer-ho ve en funció 
del llibre, el lector o l’activitat sota la qual 
s’emmarca. Amb la nostra feina intentem 
donar la importància que mereixen el llibre 
i la lectura a l’escola. I aquesta feina, que 
en un país lector no caldria reivindicar, és 
«innovadora» a molts centres. Tot i que el 
més trist és que encara n’hi ha molts altres 
on és inexistent. 

Mercè Abeyà, Anna Bendicho, Anselm Berbel, 
Emma Bosch, Maria Luisa Caro, Dolors Carrió, 
Montserrat Colomer, Alba Ferran, Maria Rosa 
Heras, Carme Launer, Assumpció Lissón, 
Cecília Lladó, Meritxell Margarit, Eva Morell, 
Jordi Parés, Laura Parés, Teresa Plana, Amà-
lia Ramoneda, Françoise Samuel Lajeunesse,  
Mariona Trabal, Sadurní Tudela i Maribel Vilà.



L’equip de treball que presentem a continuació, des del curs 2013-14, treballa pensant i 
compartint un canvi metodològic. Aquest objectiu, que donava nom al grup, guia els nos-
tres passos i deixa petjada a les nostres escoles. Any rere any perseverem marcant-nos 
nous propòsits, acceptant nous reptes i incorporant noves mirades.

Grup de treball Pensem i compartim un canvi metodològic

La inquietud del canvi, camí a la reflexió

VÍCTOR GUILLAMON, CARME PABLO I ANNA VICENS

Mestres

Què fa possible que un grup de mestres 
d’edats diferents, amb realitats, experi-
ències i trajectòries diferents, i fins i tot 
amb expectatives diferents… es trobin un 
dissabte al mes per parlar de com poden 
millorar la seva pràctica com a mestres? 

Sovint, el concepte de vocació va lligat a 
l’ofici de mestre. Aquesta aptitud d’entrega 
i afecte ha d’acompanyar el desenvolupa-
ment d’aquesta tasca, centrada en l’acom-
panyament i l’atenció dels aprenents. Com 
diuen Jaume Cela i Juli Palou (2004), el 
mestre ha de ser capaç d’escoltar aquesta 
crida de l’altre, del que arriba al món i 
necessita fites per orientar-se. 

Tenir vocació de mestre també implica tenir 
inquietuds per a la millora contínua dels 
processos d’ensenyament-aprenentatge, els 
espais i el temps educatiu, les relacions 
amb els agents educatius, entre d’altres.

Filosofia de grup

Si alguna cosa ens defineix des del principi 
és la inquietud de conèixer altres formes 
d’acompanyar els infants en el seu procés 
de creixement i convivència. Alguns de 
nosaltres compartim una realitat profes-
sional mancada d’espais de reflexió per 
pensar junts processos de millora de l’en-
senyament i l’aprenentatge. Uns altres ens 
veiem immersos en un projecte educatiu 
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de centre amb uns plantejaments massa 
transmissius i poc centrats en l’alumne 
com a protagonista del seu aprenentatge. 
És per això que en arribar la nostra sessió 
mensual amb el grup de treball, ens sentim 
acompanyats i escoltats, i procurem avan-
çar, compartint mirades, assolint reptes i 
construint alternatives perquè els alumnes 
cooperin i aprenguin més i millor.

Per poder millorar la nostra pràctica el 
primer que cal és veure’n la necessitat i 
tenir-ne ganes. També cal tenir companys 
que es plantegin les mateixes inquietuds 
que tu. Quan no els trobes a l’escola els 
busquem fora. 

És llavors quan una de les alternatives és 
animar-te a formar part d’un grup de treball 
per reflexionar sobre la pròpia pràctica 
amb els altres.

Aquest és un gran pas, però no n’hi ha 
prou. Compartir angoixes, idees, pràctiques 
reeixides, algunes que no ho són tant, ajuda 
molt però també es necessiten aportacions 
de fora per poder avançar.

Per això cal que entrin noves teories, 
noves idees, noves preguntes… Això ho 
aconseguim de maneres diferents, visi-
tant escoles, amb lectures compartides, 
assistint a conferències, analitzant el que 
passa a les aules, amb visites d’experts…

Un altre aspecte important, si volem apren-
dre dels altres, és estar disposat a acceptar 

que els altres poden no estar 
d’acord amb tu, a defensar els 
teus punts de vista utilitzant 
arguments o evidències. Estar 
disposat, també, a canviar 
d’opinió, a dissentir i a ser 
criticat amb criteri. 

Cal estar disposat a viure en la 
incertesa, però buscant moltes 
alternatives per a una mateixa 
proposta que ajudi a trobar 

certeses. Per últim, cal tenir present que 
si volem ser bons mestres, en el moment 
actual hauríem de formar-nos contínua-
ment, no només en pedagogia sinó en altres 
disciplines com les ciències, teatre, TAC, 
filosofia, política, art…

Funcionament del grup i de les sessions

Som un grup amb un funcionament senzill, 
on l’autèntic protagonista és l’intercanvi 
de neguits i impressions. Discutim i com-
partim punts de vista, activitats i idees 
per millorar i canviar el món educatiu. Ens 
trobem mensualment, un dissabte al matí, 
durant tres hores, les quals solen allargar-se 
perquè mai en tenim prou. Cada sessió 
consta d’un programa que planifiquem 
anteriorment, mitjançant el nostre grup 
de missatgeria i organitzem els temes i 
les aportacions que tenim per compartir. 
Sempre tenim un moment inicial per fer-
nos recomanacions sobre articles, llibres, 
recursos o formacions interessants a què 
hem assistit. Posteriorment, ens endins-
em de ple en les tasques programades, 
les quals solen ser anàlisis d’activitats 
realitzades per algun dels membres del 
grup o bé en dissenyem de noves a partir 
d’articles o notícies. Ens fascina com, entre 
tots, creem una gran xarxa d’aprenentatges 
que enriqueix les pràctiques i els projec-
tes a les nostres escoles. Finalment, fem 
una petjada compartida en un document 
digital que recull tot el que hem construït 
a cada sessió.



Com analitzem una situació d’aprenentatge

Sovint en les nostres reunions de treball 
destinem gran part de la sessió a compartir, 
analitzar i fer propostes de com continuar 
a l’aula exemples de projectes ja realitzats, 
d’activitats d’aprenentatge que volem posar 
a la pràctica o que alguns dels membres 
del grup de treball ja les hi hem posat. 
Entre tots en fem una anàlisi exhaustiva a 
partir d’un guió que ens formula qüestions 
i dubtes alhora que ens fa replantejar la 
nostra pràctica:

• Té com a objectiu respondre alguna 
pregunta investigable o resoldre algun 
problema? 

• La proposta és prou complexa perquè 
no es pugui resoldre d’una manera 
simple? 

• Han recollit les idees inicials de cada 
alumne i de tota la classe per fer-les 
evolucionar contrastant les idees amb 
els altres, introduint informació nova, 
acostumant l’alumnat a aportar proves 
de les seves explicacions?

• Han planificat situacions que demanin 
a l’alumne parlar o escriure –o fer altres 
tipus de representació– sobre el que 
està aprenent i els ajudi a prendre de-
cisions per anar continuant el treball? 
En pots ressaltar cap? En faries alguna 
altra? 

A partir d’aquests grans interrogants rebem 
un gran sacseig de la nostra pràctica a l’aula 
com a mestres, i entre tots els membres del 
grup ens donem idees, crítiques i opinions 
que ens fan replantejar i créixer alhora! Però 
potser amb un exemple sempre queda tot 
més clar, oi? Doncs som-hi!

El paracaigudes

Imagineu-vos que sou alumnes de Cicle 
Mitjà o Superior, arribeu a la vostra aula 
i us trobeu amb un repte: «Com faries 
que el teu paracaigudes baixés el més 

lentament possible i aterrés suaument?». 
Mires al teu voltant i la mestra ha deixat 
una taula amb un munt de materials, d’allò 
més diversos, preparats perquè tu i el teu 
grup els feu servir en la construcció del 
millor paracaigudes que sabeu fer: bosses, 
cordills, llanes, cordes, plastilina, ninos, 
tisores, cinta adhesiva, filtres de cafè… 
Poseu la ment en marxa i plegats comen-
ceu a dissenyar i raonar el vostre disseny 
de paracaigudes, aportant cadascun de 
vosaltres els coneixements i les hipòtesis 
que anireu comprovant al llarg de l’activitat.

Pensar, parlar, planificar, distribuir tasques, 
construir, contrastar, repensar, redissenyar, 
compartir… Tot de sabers i d’estratègies 
que s’activen sense gairebé ni adonar-
nos-en! 

Però aquesta activitat no s’hauria d’acabar 
aquí, sinó podem córrer el risc d’experi-
mentar per experimentar. Els mestres ens 
podem fer les següents preguntes:

Quines dificultats hem tingut?
Són semblants a les que tenen els nens?
Com ens hem sentit tirat endavant aquest 
repte?
…I si l’haguéssim de dur a la classe, com 
la continuaríem?
En què caldria que els nens aprofundissin?
Què té a veure amb el currículum?
Quin hauria de ser el nostre paper?
Com ho documentaríem?
Com ho podríem avaluar?

Aquesta activitat en concret s’ha dut a 
terme tant amb alumnes de Primària com 
per part d’algun dels membres del grup, 
però també ens va servir de pràctica amb 

“COMPARTIR PRÀCTIQUES 

REEIXIDES AJUDA MOLT PERÒ TAMBÉ 

ES NECESSITEN APORTACIONS DE 

FORA PER PODER AVANÇAR”
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els docents que van assistir al nostre curs 
de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. 

Visites escolars

Com a grup, creiem que hem d’aprofitar 
l’oportunitat de visitar les escoles que ens 
obren les portes i aprendre’n coses. Per 
aquest motiu sempre que podem fem visites 
escolars en les quals escoltem, observem i 
aprenem de diferents projectes educatius 
i bones pràctiques.

Al llarg d’aquests anys hem visitat plegats 
les següents escoles: El Roure Gros, Re-
llinars, Collaso i Gil i Els Encants. Hem 
extret el bo i millor de totes i cadascuna, 
i, sobretot, l’energia que s’encomana quan 
es té l’oportunitat de veure i sentir cada 
racó i cada detall que es poden observar 
al llarg d’aquestes enriquidores visites!

Escola d’estiu

Les formacions intensives que es donen en 
aquestes trobades de gran prestigi i tradició 
en l’àmbit educatiu apleguen mestres dis-
posats a posposar les esperades vacances 
estivals per aprendre junts. Com a grup de 
treball fa dos anys que tenim el privilegi 
de formar altres mestres interessats en el 
treball per projectes. 

Mesos abans de la formació, les persones 
del grup que volem implicar-nos-hi més o 
menys, comencem a planificar el contingut 
de les sessions, ens repartim les interven-
cions, preparem materials… Alguns de 
nosaltres tenim el neguit de no haver fet 
mai de formadors de mestres, però la força 
de l’equip i l’experiència d’altres membres 
ens encoratgen i fan que ens sentim molt 
ben acompanyats. Veure als ulls dels 
aprenents la satisfacció d’haver construït 
uns sabers que els seran útils per a les 
seves pràctiques docents ens recompensa 
àmpliament per seguir treballant junts 
amb tenacitat.

Per concloure, tal com diu Jaume Funes, 
«Les idees neixen de compartir». És aques-
ta la filosofia que gira entorn del nostre 
grup, a partir de la qual avancem cap a 
objectius comuns. Creiem que sempre 
podem aprendre i, com a mestres, ens 
veiem en la necessitat de fer-ho. 

El grup de treball ens està donant la pos-
sibilitat de créixer com a persones i com 
a professionals, d’especialitzar-nos en el 
treball per projectes, una metodologia que 
està arrelant a moltes escoles i que cada 
vegada compta amb més adeptes, ja que 
facilita poder donar sentit a les pràcti-
ques d’aula i treballar d’una manera més 

complexa i més competen-
cial, anant mes enllà de les 
matèries i els coneixements 
esquarterats. 

Podem compartir els nostres 
progressos explicant-los als 
altres, parlant-ne a les nos-
tres escoles, participant com 
a grup a l’escola d’estiu, 
entre d’altres, fet que ens 
permet reformular les nostres 
idees i repensar el que anem 
construint. Només se sap allò 
que es pot explicar. 



L’equilibri entre el dins i el fora vol ser l’harmonia en la distribució dels espais, els mate-
rials, el temps de cada nen i l’actitud dels adults. Una distribució ben ponderada de les 
coses. Per aconseguir aquest equilibri vàrem iniciar un procés de transformació de la me-
todologia per tal d’aconseguir una escola més viva i activa amb noves maneres d’afavorir 
l’aprenentatge a través del joc com a activitat natural del nen. 

Grup de treball Com està el pati?

L’equilibri entre el dins i el fora

EQUIP DE MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Escola La Vila de Palamós (Baix Empordà)

La transformació, en un primer moment, 
es va centrar en els espais interiors. Es va 
optar per modificar l’organització tradici-
onal de les aules creant diversos ambients 
acollidors on incloure una sèrie de micro-
espais amb propostes lliures o suggerides 
per l’adult. Alhora, per dur a terme aquests 
ambients, vam considerar que la manera 
d’obtenir el màxim profit d’aquestes experi-
ències era barrejant els nens de tot el cicle 
d’Educació Infantil, essent ells mateixos 
els que escullen l’ambient, atenent als 
seus interessos i a les seves inquietuds. 
Amb aquesta interrelació s’aconsegueix 
un enriquiment mutu entre grans i petits.

Aquests ambients interiors ens van perme-
tre no només gaudir, sinó també descobrir, 
un munt de noves possibilitats d’aprenen-
tatge que se’ns presentaven amb aquests 
canvis metodològics, i que tal com hem 
pogut comprovar afavoreixen el seu pro-
cés evolutiu, el diàleg entre iguals i amb 
l’adult que els acompanya. Les vivències 
dels ambients interiors ens han fet qües-
tionar l’espai, l’organització i el temps en 
els adults. Obrir les portes a l’exterior ens 
ajuda a reorganitzar el disseny de l’escola 
contemplant les terrasses i les pinedes tot 
passant de la zona d’esbarjo a un espai 
d’aprenentatge.

L’adequació d’aquest espai esdevé possi-
ble, tot sumant l’expertesa i les habilitats 
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Setembre 2006-07

Setembre 2008: Parlen d’uns espais buits, 
poc organitzats, que provoquen conflictes, 
i d’un joc poc atractiu per als nens i nenes.

Setembre 2013: Nens i nenes sense un joc 
concret i un espai poc pensat, simplement 

per a l’estona de l’esbarjo.

Març 2014: L’equip de mestres es 
mostra inquiet i s’autoexigeix una 
formació per repensar els espais.



Març 2014: Comencem a fer les primeres 
observacions del joc dels nens i nenes, a través 
de les filmacions i fotografies, copsades des de 
diferents mirades; comencem a moure’ns.

Setembre 2014: L’equip de mestres es planteja 
obrir el projecte a tota la comunitat educativa 
(escola-famílies) per iniciar diferents propostes 
de col∙laboració i ajudant a fer-se seu el 
projecte. Idea d’un projecte viu.

Setembre 2014 i juny 2015: Primers plantejaments sobre el 
terreny. Es posen en joc els plànols de l’escola i sorgeix una 
primera intervenció per desaiguar bé el terreny. Experts en 
jardineria fan les primeres intervencions.

Novembre 2015: Sorgeix un joc ric 
d’aprenentatges, de relacions i un gran pas a 

la flexibilitat dels adults i dels nens i nenes, 
tot generant un espai verd i de benestar.
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de tota la comunitat educativa: escola 
i famílies. Amb aquest procés de trans-
formació dels espais exteriors preteníem 
aconseguir un entorn natural, agradable i 
relaxant. Afavorint: 

•  Beneficis en la salut: les sensacions 
que rep el nen en els seus primers 
anys de vida ocupen una part fona-
mental en el seu desenvolupament, 
allò que li permet captar informació, 
processar la rebuda per tal d’utilitzar-
la, per relacionar-se, així com adaptar 
i regular la seva conducta per elaborar 
coneixement.

•  Establir un contacte directe: una font 
principal de construcció de coneixe-
ment, no només sobre l’entorn, sinó 
també sobre si mateix i els altres. 

•  Estar un temps molt més plàcid: el 
temps que permet fer-ho, un temps 
molt més plàcid que el temps de l’adult. 
Aquest temps marca els ritmes més 
pacients, permet l’escolta del món i 
la seva tranquil·litat. En el contacte 
amb allò que creix lent i seguint les 
lleis naturals, el diàleg sense presses, 
molt més íntim per al nen. 

•  La saviesa més profunda de l’entorn: 
un entorn canviant ens possibilita un 
pensament també més acollidor als 
canvis. Ens obre la porta a la creativitat 

i la generació de formes. Vincular-se 
al medi, formar-se amb una conscièn-
cia més profunda envers ell. Viure 
des del dret d’educar-se en un espai 
d’harmonia amable i de benestar. 

La riquesa d’aquests espais està en la 
varietat de formes, colors, olors, textures, 
sons i sensacions, un ecosistema viu i can-
viant. Que facilita el joc del nen. Un nen 
que juga és un nen que aprèn, un nen que 
descobreix, un nen que troba respostes. El 
joc constitueix una eina bàsica per observar, 
per qüestionar-se, per experimentar, per 
imaginar, per provar, per equivocar-se, per 
reorientar-se, per crear, per comunicar, en 
definitiva, per apropar-se al món en tota la 
seva complexitat.

Per tant, entenem que la connexió del 
dins i el fora enriqueix la quotidianitat de 
l’escola. En el moment de portar a terme 
aquest procés de transformació de l’exte-
rior, es genera tota una transformació a 
nivell educatiu, personal i professional que 
transforma el projecte educatiu de l’escola 
i la manera d’entendre l’aprenentatge i la 
infància.

Emmirallar-se amb la natura, la fascinació 
per tot allò vist i viscut als espais exteriors, 
juntament amb la voluntat de garantir 
els drets naturals dels infants, de sobte 
requereix portar a terme dia rere dia una 
proposta real i coherent on cada nen se 
sent més lliure i pot jugar segons les seves 
possibilitats, seguir el seu ritme natural 
d’aprenentatge, on els continguts són els 
mitjans i no la finalitat.

Com diu l’Anna Tardos (2014), l’infant no 
juga perquè sap que el joc li és útil i el 
«prepara per la vida», sinó perquè satisfà 
els seus desitjos i aspiracions, perquè li 
agrada i el fa feliç.

 



Entrevista a Juan Carlos Tedesco

PersPectiva escolar Juan Carlos Tedesco és un pedagog argentí 
de llarga trajectòria i àmpliament reconegut 
a nivell internacional. Professor d’Història 
de l’Educació en diverses universitats, 
durant trenta anys ha treballat en projec-
tes de la UNESCO i hi ha exercit diverses 
responsabilitats, entre altres la de director 
de l’Oficina Internacional d’Educació a 
Ginebra. De 2006 a 2010 va ocupar alguns 
càrrecs de gestió política i fou ministre 
d’Educació els anys 2006 i 2007, sota la 
presidència de Cristina Fernández.

La mirada que Juan Carlos Tedesco projec-
ta sobre el món de l’educació té sempre 
una doble perspectiva: d’una banda, una 
lectura atenta i rigorosa de la realitat i de 
les transformacions socials que afecten 
l’educació; i, de l’altra, un compromís amb 
la justícia social i el coneixement i contra 
les desigualtats. La seva obra està profun-
dament impregnada d’una pulsió ètica.

Es pot fer la renovació pedagògica de dalt a 
baix?
Els moviments de renovació pedagògica han 
estat sempre un producte de la combinació 
de dos factors: uns docents innovadors 
despleguen les seves iniciatives en escoles 
que gaudeixen d’una certa autonomia i que 
sistematitzen alguns principis que fan pos-
sible replicar l’experiència. Per exemple, el 
moviment Freinet i l’escola activa. Altres 
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tenen una referència més personal (seria 
el cas Montessori). El constructivisme, en 
canvi, és un producte més acadèmic que 
arriba a l’escola però que no hi neix.

Com s’ha de plantejar des d’un govern o un 
consorci el canvi en l’educació dels ciutadans 
més joves?

Els governs tenen la responsabilitat de 
definir el sentit de la renovació i d’oferir 
incentius per tal que es dugui a terme. 
No és el mateix estimular una renovació 
pedagògica orientada a resoldre problemes 
d’inequitat o valors de solidaritat que pro-
moure renovacions basades a educar des 
de casa fent servir internet, per exemple.

Les escoles, tal com ens han arribat fins als 
nostres dies, són institucions nascudes per 
donar resposta a les necessitats socials del 
moment en què van néixer. Caldria modifi-
car-la de dalt a baix la institució escolar? 
Podria desaparèixer l’escola?

Des d’una perspectiva social i política 
destinada a construir societats més justes, 
la idea de no-escola seria incompatible. 
Però l’escola actual s’ha de transformar 

i ja tenim moltes experiències que ens 
assenyalen el camí. És un camí d’experi-
mentació, però crec que s’hauria de basar 
en els dos pilars de l’educació del segle xxi 
(de l’informe de la UNESCO «Educació: hi 
ha un tresor amagat a dins»): aprendre a 
aprendre, i aprendre a viure junts. I sobre 
aquestes bases s’haurien d’organitzar els 
currículums.

El sistema educatiu, la mateixa escola, la 
pràctica professional de cada professor, tenen 
un passat, un present i un futur. A quina part 
de la història hauríem de dedicar més temps 
i més energia?

Tenim un bagatge pedagògic molt ric des 
de començaments del segle xx. Retornar-hi 
i actualitzar aquest patrimoni seria molt 
refrescant, de veritat.

Els costa, als docents, de ser interdependents, 
de col·laborar amb els col·legues?

La col·laboració entre docents i entre cen-
tres educatius avui dia és indispensable. 
Hem de sortir de la idea de l’aula com a 
unitat d’intervenció. Avui són la institució 
i la xarxa...



Tenen por els docents d’inventar, d’imaginar 
altres futurs per a l’escola?

Com en tot, alguns tenen por i d’altres 
s’arrisquen. Als que tenen por els podríem 
apropar als innovadors perquè s’adonin que 
el canvi és possible.

El professor Tedesco és un bon coneixedor 
del nostre país, el qual ha visitat en diverses 
ocasions. A més, compta amb moltes publi-
cacions que han estat llegides en àmbits 
interessats en el canvi educatiu, com per 
exemple Educación y justicia social en 
América Latina, de 2012; El nuevo pacto 
educativo, de 2007; Els pilars de l’educació 
del futur, de 2005. 

En aquests temps tan efervescents pel que 
fa a la innovació, en un moment en què 
sembla que tot està en revisió, ens semblen 
especialment oportunes les seves paraules, 
extretes d’un article recent: 

«La història de l’educació mostra l’apari-
ció recurrent de solucions miraculoses a 
problemes difícils de resoldre. Però l’única 
solució miraculosa de llarga durada ha estat 
l’escola obligatòria, gratuïta, pública i lai-
ca. L’anàlisi de les solucions pretesament 
miraculoses ens hauria de servir per fer 
una reflexió profunda sobre les innovacions 
educatives. Ningú no dubta que l’escola 
i l’educació en general demanen canvis 
profunds, alguns dels quals ja es trobaven 
en la teoria i en la pràctica dels grans pe-
dagogs del segle xxi, i potser ens hauríem 
de preguntar per què no han aconseguit 
penetrar en els sistemes educatius de mas-
ses. Una política d’innovació no consisteix a 
incentivar solucions simples i miraculoses, 
ni a generalitzar “bones pràctiques”, que 
ho són justament perquè s’han dut a terme 
en determinades condicions contextuals. La 
capacitat d’innovar no s’hauria de convertir 
en un factor de distinció social, sinó que 
hauria d’assumir un sòlid compromís amb 
la justícia social».

Des de PersPectiva escolar, doncs, moltes gràci-
es per les seves paraules, professor Tedesco.

Poc després de rebre, per correu electrònic, 
les respostes de Juan Carlos Tedesco ens vam 
assabentar de la seva mort sobtada el passat 
dia 7 de maig a causa d’un càncer fulminant. 
Descansi en pau, professor Tedesco: la seva 
defensa de l’educació pública i de la justícia 
social, el seu pensament innovador i crític, 
romandran per sempre entre nosaltres.
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PersPectiva escolar
recomana

Articles publicats a la revista 
PersPectiva escolar

«Canviar l’escola, transformar la socie-
tat». A: núm. 356 (juny 2011),  
p. 2-39.

«Escoles d’estiu: passat, present i futur». 
A: núm. 376 (agost 2014), p. 4-49.

«Més enllà de les matèries» [diversos ar-
ticles]. A: núm. 383 (octubre 2015), 
p. 4-55.

POCH COMAS, Antoni. «Compromís ètic del 
professorat: en el 25è aniversari de la 
Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya». A: núm. 
357 (setembre 2011), p. 63-69.

— «Els moviments de renovació pedagò-
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A: núm. 373 (gener-febrer 2014),  
p. 4-49.

«Renovar la renovació» [diversos articles].  
A: núm. 382 (jul.-ago. 2015), p. 2-53.

TORT BARDOLET, Jaume. «Cinquanta anys 
i una pregunta». A: núm. 384 (no-
vembre-desembre 2015), p. 66-68.

Llibres
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til: InnovArte Educación Infantil. Bar-
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celona: Edicions 62 / Rosa Sensat, 
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CELA, Jaume; PALOU, Juli. Amb veu de 
mestre: Un epistolari sobre l’expe-
riència docent. Barcelona: Edicions 
62 / Rosa Sensat, 1996 (Llibres a 
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—  L’ofici d’educar: Lliçó inaugural pro-
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DONALD, Eric. Educació en valors i emo-
cions: de la teoria a la pràctica. Bar-
celona: Rosa Sensat, 2016 (Dossiers 
Rosa Sensat; 77).

FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ 

PEDAGÒGICA DE CATALUNYA. Primeres 
aproximacions a una nova cultura 
educativa. Barcelona: Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica 
de Catalunya: Diputació de Barcelo-
na. Xarxa de Municipis, 2007.

GRAU, Ramon. Altres formes de fer cièn-
cia: Alternatives a l’aula de secundà-



Amb la col·laboració de la BIBLIOTECA ROSA SENSAT
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(Premis; 7). Premi Marta Mata de 
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IMBERNÓN, Francesc. El Movimento di Co-
operazione Educativa: Una alternativa 
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MEIRIEU, Philippe. Recuperar la pedago-
gía: De lugares comunes a conceptos 
clave. Buenos Aires: Paidós, 2016.
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Escola
La publicació de La trilogía del límite, en què Suzy Lee explica el procés crea-
tiu de tres àlbums sense paraules en els quals el plec del llibre és un element 
essencial, va ser la raó per la qual vam voler analitzar aquest element durant 
el curs 2015-2016. Aquest text explica algunes activitats que vàrem portar a 
terme.

Il·lustrar-nos per il·lustrar sobre… 
el paper narratiu del plec dels llibres 
il·lustrats

Plecs significatius i narratius

El plec és la frontera física entre dues 
pàgines oposades. Quan la imatge ocupa 
la doble pàgina, l’il·lustrador ha de vigilar 
amb els elements del centre perquè el 
plec pot impedir que aquesta zona es 
vegi correctament. Hi ha autors, però, que 
aprofiten aquesta característica física per 
reforçar el seu missatge, i n’hi ha, inclús, 
que converteixen el plec en un element 
imprescindible de la narració. 

Gràcies a la cerca vam trobar exemples 
d’alguna doble pàgina en què es fa un ús 
significatiu del plec i s’usa, per exemple, 
per distribuir els elements de la imatge. En 
alguns casos tot el llibre té aquesta funció 
organitzadora, com en El viaje (Faber), on 
el plec separa el cel de la terra. En llibres 
que tracten els contraris o les diferències, 
el plec potencia el contrast, com en el 

EMMA BOSCH, ENCARNA BELTRAN,
LAURA CALOSCI I SÍLVIA GARCIA

Membres del grup de treball
Il·lustrem-nos



llibre de «coneixements» Nens: manual 
de l’usuari (Cole), que separa el nen de la 
nena, o en l’imatgiari Los contrarios (Pittau 
i Gervais), en què separa els elefants, i en el 
llibre joc Juego de las diferencias (Tullet). 
A Amigos (Oxenbury), el plec separa la 
presentació d’un personatge i l’acció amb 
què interactua el bebè. El plec també pot 
separar dues històries simultànies, com 
a El pequeño libro rojo (Brasseur). Una 
altra funció és fer d’eix de simetria. A 
Historia de un árbol (Cuesta), l’arbre és al 
mig de la pàgina. Hi ha escenes on la part 
esquerra mostra l’arbre en una estació de 
l’any diferent de la de l’altra part; el plec 
indica el pas del temps. El plec també 
pot ser una frontera invisible entre dues 
parts enfrontades. Quan una sobrepassa 
el límit, es produeix una invasió, com a El 
petit polzet (Pacheco) i a Per què? (Popov). 
Traspassar el plec pot ser sinònim de fer 
les paus, com a Qui és el més important? 
(Goffin), a Amigos (Durán i Pastor), i a La 
picabaralla (Boujon), en la qual, al final 
els personatges «s’ajunten» en una pàgina.

Vàrem trobar pocs llibres en els quals el 
plec fos essencial en la història, és a dir, 
amb un ús narratiu. El plec pot ser un ele-
ment físic que no es pot travessar, com el 
mur de Bouh! (Soutif), que impedeix que 
el llop atrapi els porquets, i la paret d’El veí 
llegeix un llibre (Van Biesen), que separa 
l’home que necessita silenci de la nena que 
no para de fer soroll. Però, també pot ser 
una frontera permeable, com la de D’aquí 
no passa ningú! (Minhós i Carvalho), on un 
soldat compleix l’ordre d’impedir el pas a 

«la pàgina imparell». El plec pot ser la porta 
d’entrada a un altre món, com a Sombras i 
La ola (Lee), on una nena entra en l’espai 
fantàstic de les ombres i del mar, i també 
pot ser un mirall màgic, com el d’Oeil pour 
Oeil (Bianco-Levrin) i el d’Espejo (Lee), 
que permet als protagonistes relacionar-se 
amb el seu reflex. I pot ser un forat que 
s’empassa els personatges, com a ¡Este 
álbum se ha comido a mi perro! (Byrne).

Llegim plegats els plecs dels llibres

Les sessions que dissenyem sempre com-
porten un temps de lectura en grup. És 
sorprenent que la lectura lenta i atenta de 
les imatges de La ola en una aula de primer 
de Primària, on es promou fixar-se en els 
detalls i generar hipòtesis, sigui similar 
a l’experiència amb estudiants de segon 
d’ESO. Els mecanismes que s’activen per 
llegir imatges són idèntics entre petits i 
grans. Igual que als més menuts, als joves 
els cal una lectura lenta, atenta i mediada 
per desxifrar els signes visuals.
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Plegar i crear

Les sessions tenen també un espai per a 
la creació. Segons els objectius, el temps 
i els participants, fem una o unes quantes 
accions. Totes, però, acaben amb la lectura 
lliure dels llibres i la invitació d’empor-
tar-se’ls en préstec.

Un llibre és un plec de fulls plegats 

Objectiu Conèixer que un llibre és un conjunt 
de fulls plegats 

Llibres Llibres il·lustrats amb distribucions 
diverses de textos i imatges

Material - Llibre enquadernat amb cartoné que   
  pugui desmuntar-se 
- Cúter

Aquesta és una activitat introductòria on 
ens preguntem per la definició de llibre. Les 
respostes solen fer referència al contingut 
dels llibres i el que aporta la lectura, però 
no defineixen l’objecte. Llegim la definició 
de l’Institut d’Estudis Catalans (Conjunt de 
fulls escrits posats en l’ordre en què han 
d’ésser llegits, especialment reproducció 
impresa d’una obra en fulls de paper reunits 
per plecs formant un tot) i concloem que 
un llibre és, en essència, un grup de fulls 
plegats i cosits. Per tal de comprovar-ho, 
desmuntem un llibre obsolet enquadernat 
amb tapa dura. I mirem diferents llibres 
il·lustrats per veure com estan distribuïts 
els textos i les imatges per fixar-nos que al 
mig mai no hi ha res de rellevant. Acabem 
amb el comentari que hi ha autors que 
aprofiten el plec per explicar històries i 
convidem a descobrir-les.

Un full plegat és un llibre 

Objectius - Descobrir la funció narrativa del 
plec

- Crear un llibre on el plec tingui un 
paper narratiu

Llibres - Llibres amb plec narratiu 

Material - Full A4 
- Tisores 
- Estris de dibuix o collage

Si un llibre és essencialment un conjunt 
de fulls plegats, proposem crear un llibre 
amb un sol full plegat. Es tracta de fer un 
Basic Instant Book, proposta de How to 
make books (Smith). Plegar tres vegades 
el full per dividir-lo en vuit parts i fer un 
tall amb tisores converteix un paper en 
un quadernet. Després de llegir obres on 
el plec és significatiu o narratiu, animem 
a crear un llibre on aquest element sigui 
important. Nens, joves i adults resolen el 
«problema» de forma similar. Així, trobem 
relats inspirats en els llibres llegits i d’al-
tres que obren el ventall de possibilitats. 
Explicar una història amb tres dobles pà-
gines és difícil, per això hi ha qui utilitza 
les cobertes per iniciar i/o acabar el seu 
relat. No es poden esperar bons resultats 
si no es deixa temps per pensar les histò-
ries, per això recomanem deixar uns dies 
entre la presentació de la proposta i la seva 
materialització.

Es pot plegar?

Objectius - Experimentar el concepte «ple-
gar» en diferents materials

- Crear un llibre de fulls plegats

Material - Tela, cartró, acetat, fulles 
d’arbre, etc.

- 3 recipients
- Papers A5 de diferents colors
- Grapadora

Experimentem la flexibilitat de diferents 
materials i intentem plegar tot el que 
trobem per classificar-ho en tres grups: 
materials que es poden plegar; els que es 
deixen plegar, però tornen ràpidament a la 
seva forma original; i els que no es poden 



plegar. Després de provar com n’és de fàcil, 
plegar un full de paper, comentem que 
un llibre és un conjunt de papers plegats 
i convidem els infants que escullin els 

fulls A5 de diferents colors que vulguin, 
que els posin en l’ordre que desitgin i els 
pleguin. Una simple grapa els convertirà 
en un llibre!
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El forat de les coses perdudes

Objectius - Descobrir la funció narrativa 
del plec

- Crear un llibre on el plec sigui 
narratiu

Llibres - ¡Este álbum se ha comido a mi 
perro! (Byrne) 

Material - Fulls A4 doblegats per la 
meitat 

- Dues cartolines A5 per fer les 
tapes

- Estris de dibuix 

Prenem com a font d’inspiració ¡Este 
álbum se ha comido a mi perro! on el 
plec del llibre s’empassa els personatges 
que van apareixent. Proposem confegir un 
llibre col·lectiu on el plec també tingui 
una funció narrativa. A partir d’un full A4 
vertical plegat per la meitat, els alumnes 
han d’imaginar que el plec és el terra per 
on passegen uns personatges i que a sota 
hi ha un món subterrani. Cada infant di-
buixa un personatge que perd alguna cosa i 
presenta la seva escena a la resta del grup. 
Finalment, entre tots es decideix qui és el 
«lladre», habitant del món subterrani, que 
ha arreplegat els objectes perduts, i un vo-
luntari el dibuixa en el seu cau. La resta de 
nens complementa l’escena tot incorporant 
l’objecte perdut pel seu personatge. 

Ajudar el llop a saltar el plec

Objectius - Descobrir la funció narrativa 
del plec

- Crear el fora de camp d’una 
escena

Llibres - Bouh! (Soutif) 

Material - Llibrets (A3 plegat amb cober-
ta i escenes de Bouh!)

- Tisores
- Retolador blau, negre i vermell

Després de llegir Bouh! i constatar que el 
plec és una paret infranquejable, aturem 
la lectura i preguntem als participants què 
pot fer el llop per atrapar els porquets que 
són a l’altra pàgina fent el burleta. Les 
respostes són similars en totes les edats: 
pot anar per sota fent un forat a terra, pot 

saltar amb una perxa, i, fins i tot pot anar 
per darrere del llibre! Sempre hi ha qui pro-
posa utilitzar una escala i la satisfacció és 
gran quan constaten que aquesta és l’opció 
del llop. El pla escollit per l’il·lustrador no 
ens deixa veure com passa el llop d’una 
pàgina a l’altra. Així que presentem un 
llibret amb el conte reduït a 3 escenes 
on s’ha afegit cel a les imatges. Aquesta 
activitat, a més de fomentar la imaginació, 
incideix en la coherència gràfica que han 
de tenir les imatges seqüencials.

Ajudar la Clàudia a rescatar el seu gos 

Objectius - Descobrir la funció narrativa 
del plec

- Familiaritzar-se amb històries 
metaficcionals

Llibres - ¡Este álbum se ha comido a mi 
perro! (Byrne) 

Material - Un exemplar del llibre de Byrne 
manipulat: pàgines i elements 
eliminats, tall a prop del plec, in-
corporació de solapes per recollir 
els titelles, còpia de la carta del 
llibre amb el text alterat, còpia 
del gos i de Ben

- Titella que representa el medi-
ador

- Cartolines de color clar 
- Tires d’acetat de puntes arrodo-

nides (aproximadament 3x15 cm)
- Tisores
- Cinta adhesiva transparent 

Llegim ¡Este álbum se ha comido a mi 
perro!, que explica la desesperació de 
la Clàudia quan veu que el seu gos ha 
desaparegut pel plec. Aturem la lectura 
quan el Ben, amic de la nena, hi entra per 
buscar el gos. Preguntem què podem fer 
per ajudar-lo i dirigim la pluja de respostes 



perquè, finalment, la solució sigui entrar 
en el llibre convertit en dibuix. El mediador 
mostra el seu avatar de cartolina i l’introdu-
eix pel forat del llibre manipulat. En veure 
que no retorna, pregunta als participants 
si volen intentar rescatar els desapareguts. 
La resposta sempre és entusiasta. Cada 
rescatador crea el seu titella amb l’estil 
gràfic de Byrne. Un cop acabats, es reprèn 
la narració. Els intrèpids exploradors entren 
al llibre a rodolons, d’esquena, saltant… 
Quan són a dins, el llibre escup una carta 
dirigida als lectors que demana que girem 
el llibre. En fer-ho, el gos, en Ben, el me-
diador i tots els que hi han entrat cauen 
a terra. Aquesta acció diverteix tant nens 
com adults. Continuem llegint el llibre que 
depara una sorpresa final.

 
Aquestes activitats, que us animem a dur 
a terme, s’han centrat a demostrar com 
pot ser de significatiu un element dels 
llibres aparentment tan «insignificant»: 
el plec. Amb la lectura compartida i ac-
tivitats de creació intentem provocar una 
mirada «diferent» del llibre il·lustrat que 

ajudi els lectors a descodificar els signes 
visuals i els animi a comunicar utilitzant 
el llenguatge visual.
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Aquest va ser un petit taller d’Art de sis hores on es va treballar a la natura per crear obres 
plàstiques i que, tot i la calor de l’estiu i la presència d’innumerables insectes, va resultar 
una sorprenent «experiència artística». Es va aprofitar l’entorn del Parc de la Ciutadella 
per simular el que seria un espai natural. No era un espai lliure, sinó ordenat i dissenyat 
com un jardí, però sí que hi havia vegetació, i això ja podia servir per viure la natura d’una 
manera artística. 

Caminar com a art, l’art com a camí
Un relat del taller Art i Natura realitzat durant la 50a Escola d’Estiu al Parc de la Ciutadella

MARGARITA MASCARÓ

Artista, exprofessora de Secundària i docent 
d’Art per a adults. Barcelona

<https://tallerdepinturacreativa.wordpress.com>

Presentació del taller

Des del principi vaig imbuir els mestres 
d’un esperit experimental, i he de dir que 
la consigna que els vaig donar era entre 
ambigua i misteriosa: «Caminar de forma 
conscient per l’entorn, escollint les pròpies 
passes com si féssim un dibuix a terra, per 
tal de crear un mapa de camins artístic». 
Sorprenentment, aquesta consigna va ser 
entesa per tothom i acollida amb entusias-
me, i encara que jo ja sabia per experiència 
que els professors que venen a aquests 
tallers valoren les coses noves, no vaig 
deixar de sentir-me sorpresa. A partir de 
l’experiència que varen viure aquell matí, 
cadascú havia de realitzar dues obres plàs-
tiques, que per la seva complexitat i temps 
de factura vaig fer encabir amb calçador.

 
Font d’inspiració

La idea del taller està inspirada en l’artista 
anglès Richard Long, que pertany al movi-
ment artístic Land Art. Aquesta tendència 
utilitza el marc i els materials de la natura 
(fusta, terra, pedres, sorra, roques, etc.) 
per fer instal·lacions i obres de caràcter, 
generalment, efímer. Durant les seves 
llargues caminades per tot el món, Long 
fa línies i cercles de pedres o de passes, 
que després fotografia i abandona. Per a 
ell, l’experiència de caminar no es limita 
al fet físic, sinó que explora les possibi-
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litats plàstiques i poètiques de l’acte de 
caminar. Com ell diu, «Un camí és una 
línia errant. Caminar en línia recta, d’una 
banda a l’altra, fer una línia de pols: crear 
una escultura». Aquesta faceta artística del 
caminar em va semblar l’excusa perfecta 
per fer sortir l’Art de l’aula i per obrir la 
sensibilitat dels mestres a noves i diferents 
experiències i maneres d’expressió.

Sobre l’entorn físic

La zona escollida era un petit jardí des-
cuidat que envoltava una àrea de jocs 
infantils, situat a prop de l’aula. El lloc era 
una mica feréstec i això ens beneficiava 
perquè s’assemblava a l’estructura lliure de 
la natura, encara que mantenia una certa 
ordenació enjardinada. Tot i ser una àrea 
no transitable, estava enmig d’una zona de 
pas, i ens trobàvem que les persones que 
circulaven habitualment per la zona havien 
fet petits corriols o dreceres alternatives al 
carrer exterior, creant una petita àrea de 
camins per descobrir.

Les nostres obres artístiques

Havia programat fer dues obres plàstiques, 
inspirades a la natura. Una «in situ» a 
l’exterior, i una segona a l’aula, ambdues 
relacionades amb el fet de caminar. 

Les obres les vaig plantejar com a llibres 
d’artista sobre paper, en forma de ziga-
zaga, de la llargada del camí escollit (uns 
cinc metres). 

L’obra 1, «Línia de Passes», era un llibre que 
representava el camí real com una línia sobre 
paper, que se situava a l’entorn, per crear 
una instal·lació. El fet de realitzar aquesta 
acció plàstica ens va fer mirar la natura 
d’una manera nova i sorprenent. Veure els 
fulls del llibre a terra formant el nostre camí 
va ser molt revelador, divertit i sorprenent.

L’obra 2 és el «Camí Poètic», igual de llar-
gada que l’anterior i que forma la línia de 

recorregut amb les coses recollides de terra 
(branquetes, fulles, sorra, etc.), en forma 
de collage i afegint-hi pintura, dibuixos 
i escrits de les experiències viscudes en 
recórrer el camí. 

Tot plegat va ser força feina, però els 
mestres van treballar de pressa i amb 
entusiasme, ja que els llibres anaven 
sortint molt bé i el fet d’aprendre noves 
tècniques va entusiasmar una bona part 
dels participants!

Com es va organitzar el treball

El taller tenia assignada una durada de 
sis hores repartides en tres dies. Vàrem 
aprofitar al màxim les dues hores de feina 
diàries per tal de complir tots els objectius! 
El primer dia vàrem observar la natura com 
si les formes aèries (arbres o estructures) i 
les terrestres (matolls, terra...) fossin escul-
tures o pintures plenes de detalls estètics, 

Llibre Línia de Passes a l’entorn.



línies, formes, i colors. Es van recollir coses 
que ens cridessin l’atenció com ara fulles, 
pedres, escorça, sorra o altres objectes, i 
vàrem caminar per tal d’escollir el nostre 
petit camí, que es va traçar en un mapa 
que tothom tenia.

Després, a l’aula, es van ordenar i selec-
cionar els materials recollits, es van posar 
a premsar les fulles dels arbres i es va 
començar a preparar el llibre «Camí Poètic» 
amb tots aquests materials.

L’endemà, vàrem tornar a lloc per acabar 
de definir la llargada i la forma del camí 
amb seccions del fulls de paper per mesurar 

quants en requeria cada llibre. Més tard, 
cadascú va muntar el seu llibre «Línia de 
Passes» a mida real, en taules llargues, i es 
van pintar les línies amb pintura acrílica. 
Aquestes es van treballar de manera molt 
personal, afegint-hi detalls i formes ins-
pirades per la natura i pel plaer de pintar. 
Aquests moments són els que després un 
recorda amb més detall, ja que el fet de 
pintar lliurement, sense la por de fer una 
gran obra, fa que les persones es posin en 
contacte amb els materials més intensa-
ment i també que gaudeixin del moment.

L’últim dia vàrem muntar el nostre «llibre 
de passes» a terra, damunt del camí que 

Llibre Línia de Passes.
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Entorn de treball.

havíem escollit. Com que feia vent, no va ser 
fàcil que els fulls quedessin quiets a terra, 
per això vàrem fer servir petites estaques 
per fixar-los. També ens van picar els mos-
quits, cosa que va impedir que gaudíssim 
plenament de les nostres obres, però sí el 
suficient per observar les possibilitats que 
tenia el treball. Abans de desmuntar l’obra 
efímera, vàrem afegir dibuixos i comenta-
ris damunt del llibre i vàrem fer fotos per 

tenir-ne constància documental. Tot plegat 
va ser molt estimulant.

Després es van acabar els llibres a l’aula, 
amb pintura i collage, tot aprenent noves 
tècniques com ara fer estampacions i mo-
notips. Per acabar, es van enquadernar els 
llibres unint els fulls i afegint-hi les tapes. 
Va ser com un premi emportar-se a casa 
dos llibres com a record de l’experiència.



Les meves conclusions

M’agrada que la gent experimenti amb 
l’Art i que en faci. Amb aquest taller vaig 
confirmar que, a través de la pràctica 
del l’Art modern i contemporani, com el 
Land Art, podem aprendre noves formes 
d’entendre el món des d’una perspectiva 
creativa, perquè ens obre la sensibilitat i 
potencia les nostres capacitats intuïtives, 
manuals, espacials i cognitives. Per altra 
banda, ens fa crítics, en observar l’estat 
de decadència dels espais naturals i 
socials. El ventall de temes i gèneres és 
enorme, des de la crítica a la societat 
de consum (Pop Art) fins a la capacitat 
plàstica del llenguatge (Art Conceptual).  
Per altra banda, el format de Llibre d’Ar-
tista —que a la vegada que es mira, es pot 

llegir— és molt versàtil, funcional i estètic 
a l’hora de recollir tota la feina feta. Permet 
incorporar-hi diferents tècniques i gèneres, 
i donar-li multitud de formes, tant planes 
com tridimensionals.

Per saber-ne més

Kastner, Jeffrey. Land art y arte medio-
ambiental. Phaedon Press Ltd., 2005.

Requejo, Tonia. Land art. 4a ed. Sant Se-
bastià: Nerea (Arte Hoy; 1), 2008.

Roelstraete, Dieter. Richard Long: A Line 
Made by Walking. Afterall Books, 2010.

Llibre Camí Poètic.
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Mirades
L’escola 4.0

ELENA MONTIEL BACH

Educadora social i pedagoga 

T’adones que et fas gran el 
dia que entres al Media-
markt i ets incapaç de 
desxifrar per a què servei-
xen la meitat dels aparells 
que s’hi venen a la secció 
d’electrònica. El dia que, 
encara al·lucinant amb la 
revolució que suposen les 
impressores 3D, llegeixes 
una entrevista a l’Eudald 
Carbonell (El Punt Avui del 
19 d’abril de 2017) on par-
la d’impressores 4D i 5D, 
i et quedes de pedra quan 
explica que aquestes per-
metran imprimir persones. 
Imprimir persones! 

T’adones que et fas gran i 
t’aterreix que el món avanci 
més de pressa del que ets ca-
paç d’assimilar el dia que vas 
de viatge a París i reps un 
avís al mòbil que et recor-
da que hauries d’anar tirant 
cap a l’aeroport si no vols 
perdre l’avió; com ho sap el 
mòbil que vaig a París? El 
dia que t’espantes al veure 
nens de poc més d’un any 
fent anar el dit índex per la 
pantalla d’una tauleta amb 

la mateixa normalitat amb 
què fan la pipa. El dia que 
un amic t’explica que a la 
seva empresa de construc-
ció de maquinària indus- 
trial són incapaços de tro-
bar personal qualificat per-
què els coneixements dels 
alumnes que acaben els 
estudis queden desfasats 
un cop travessen la porta 
de la universitat.

Uau, deixeu-me agafar aire 
perquè tanta evolució em 
supera!

Però no ens enganyem, jo 
també he pujat al carro de la 
revolució digital: em comu-
nico per WhatsApp, estudio 
per internet, compro per 
internet, demano hora per 
renovar-me el DNI per inter-
net i miro quin temps fa per 
internet. Aquesta revolució 
ha canviat els meus hàbits 
i la forma com em relaciono 
amb el món: ja no llegeixo 
els diaris de paper als bars, 
per exemple, perquè les no-
tícies, d’un dia per l’altre, 
han quedat obsoletes. 



La web 4.0, que serà una 
realitat d’aquí quatre dies, 
permetrà construir xarxes 
neuronals artificials que 
s’aproximaran al funciona-
ment del cervell humà. I, 
d’aquí quatre dies, inter-
actuarem amb els mòbils i 
amb els ordinadors com si 
fossin persones humanes. 
És més: haurem emma-
gatzemat tanta informació 
personal a internet que els 
nostres aparells digitals ens 
coneixeran millor que ningú 
i ens oferiran contínuament 
solucions personalitzades 
a tot el que necessitem o 
desitgem. I tot això passarà 
d’aquí quatre dies! 

No cal dir que totes aques-
tes innovacions tecnològi-
ques no han nascut a cap 
grup de recerca de cap uni-
versitat, sinó que han nas-
cut de la mà d’empresaris 
com el Sr. Zuckerberg, el 
Sr. Apple o el Sr. Google, 
amb uns propòsits lucratius 
clars.

Se l’ha batejat com la ter-
cera revolució industrial, 
aquesta, la que ens situa a 
les portes d’un canvi d’era. 
I tot això passa mentre a les 
nostres escoles encara s’es-
tan acabant d’instal·lar les 

pissarres digitals, encara 
es fan servir llibres de text, 
i encara es va a les aules 
d’informàtica.  

Però, com ha de ser l’Escola 
en un món 4.0?
Doncs no tinc una respos-
ta clara al respecte. El que 
sí que tinc clar és que per 
als nens i nenes que om-
plen les aules avui, la vida 
sense internet és en blanc i 
negre (com ho era per a mi 
la infància dels meus pares 
que no tenien llum elèctri-
ca a casa seva): amb inter-
net han nascut, amb in- 
ternet han crescut, i amb 
internet viuen i conviuen 

(com jo vaig néixer i créi-
xer amb llum elèctrica). Per 
tant, no cal ensenyar-los a 
fer anar cap aparell digital, 
ells en saben força més que 
nosaltres, de fer-los anar, i 
tenen una capacitat bàrba-
ra d’adaptar-se a cada nova 
actualització. 

Ara bé,  recordem que 
aquestes innovacions han 
nascut d’interessos empre-
sarials particulars. I si no 
s’ensenya als petis i joves 
(i als grans), a fer-ne un bon 
ús, seran les grans marques 
qui ho ensenyaran, però per 
aconseguir els seus propis 
objectius.
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De la mateixa manera que 
a les escoles es treballa 
l’educació per la salut, 
l’educació ambiental i 
l’educació emocional, és 
urgent començar a treba-
llar l’educació digital: els 
alumnes han de saber què 
és la seva ombra digital i la 
seva reputació digital; han 
de saber que un sol tuit 
els pot portar als jutjats; 
que una foto enviada a la 
persona equivocada els pot 
destrossar la vida; han de 
saber que tenen uns drets 
digitals, com el dret a l’oblit 
(drets que encara estan a 
les beceroles); han de saber 
que existeixen unes normes 
SEO i que res passa per 
casualitat a internet; que 
darrere d’una Influencer 
hi ha una empresa i uns 
propòsits; que les ofertes 
de feina ja no es busquen, 
sinó que són elles que et 
troben si tens un bon perfil 
a Linkedin. 

Els hem d’ensenyar que a 
internet hi és tot i tot és 

possible, però no tot s’hi 
val: hem de lluitar contra el 
ciberassetjament, els jocs 
virals i macabres com La 
balena blava, i els tutorials 
al Youtube que ensenyen a 
autolesionar-se…

Però tanmateix, a internet, 
a banda de riscos, també hi 
trobem oportunitats: tenim 
accés a tota la informació 
que es genera al món de 
forma instantània; tenim 
accés a plataformes que 
ens permeten desenvolu-
par i compartir la nostra 
creativitat de forma fàcil i 
assequible (blogs, canals 
de Youtube, webs…), po-
dem crear projectes de for-
ma comunitària, fer cam-
panyes de micromecenat-
ge… Hi han plataformes 
per fer-ho pràcticament 
tot.

No ens agrada fer-nos grans 
i ens aterreix que el món 
avanci més de pressa del 
que som capaços d’assimi-
lar. Però, posem-hi pers-

pectiva: cada revolució 
tecnològica genera uns 
excessos que cal corregir 
amb la lluita social. Ens cal 
protegir-nos i ens cal edu-
car-nos per a aquest nou 
món, com ho vam fer en 
les revolucions passades. 

Que el món 4.0 no ens agafi 
desprevinguts. Que l’escola 
4.0 estigui a l’altura. I que 
les autoritats competents 
ofereixin a les escoles, als 
mestres i als alumnes les 
eines necessàries (recursos 
humans i materials) per po-
der adaptar-nos i viure dig-
nament en aquesta nova 
era que ens ha tocat.



ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

L’aula: molt més que una 
caixa de ressonància

És sabut que a les acaba-
lles del 2016, el diccionari 
anglès d’Oxford (The Oxford 
English Dictionary OED), 
va triar la paraula «post-
truth» o «postveritat» com 
la paraula de l’any. Entre 
altres coses perquè els res-
ponsables del diccionari 
varen constatar que el terme 
s’havia utilitzat un 2000% 
més que l’any anterior. 
Òbviament la campanya 
britànica del «Brexit» i les 
eleccions nord-americanes 
varen tenir una gran influèn-
cia en aquest ús, perquè 
s’escamparen insinuacions 
i rumors no contrastats o 
directament s’emeteren no-
tícies falses («fake news») 
per influir en els resultats. 
El concepte «postveritat» és 
definit per aquest diccionari 
com la situació en la qual 
els fets objectius influeixen 
menys en la formació de 

l’opinió pública que les 
crides a l’emoció i a les 
creences personals.

Des d’aleshores la qüestió 
ha merescut molts comen-
taris i el concepte ha anat 
guanyant protagonisme 
també perquè ens agrada fer 
servir neologismes, perquè 
volem sentir-nos al dia del 
que passa en la més rabiosa 
actualitat. Però no és un 
fenomen nou: podríem om-
plir pàgines amb exemples 
de la història. Rumors que 
demonitzen ètnies sence-
res, mentides que serveixen 
per iniciar guerres, paraules 
verinoses que enfonsen 
reputacions. Però, avui, la 
potència i l’amplitud dels 
mitjans tecnològics i de 
tota mena de xarxes dona al 
fenomen una nova realitat 
que ha merescut la seva in-
corporació amb tots els ho-
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nors als diccionaris. I crec 
que no ens equivocaríem si 
traduíssim «post-truth» per 
«al marge de la veritat». I no 
és un problema només que 
s’expliqui per l’existència 
de poders ocults a les més 
altes instàncies de les na- 
cions o en les organitzacions 
de la delinqüència orga-
nitzada. També té a veure 
amb la intensificació de la 
propaganda, del consumis-
me i de les dinàmiques del 
propi sistema comunicatiu. 
No només s’abona la men-
tida sinó que es menysté 
la saviesa.

L’enyorat periodista Carles 
Capdevila, que, malaura-
dament, ens va deixar fa 
poc, criticava en un dels 
seus articles la deriva de 
les tertúlies en les quals «es 
premia més la contundència 
que el dubte, i fomenta l’es-
quema dual de bàndols, sí o 
no. […] El damnificat és el 
culte necessari a la saviesa. 
El respecte mínim als savis 
és admetre que no ho som. 
I que per aprofundir en el 
coneixement hi ha molts ca-
mins, però poques dreceres 
[…] I no tot s’entén sempre 
a la primera. I no tot permet 

estar-hi a favor o en contra. 
La saviesa, tan carregada de 
dubtes i matisos, seria una 
mala tertuliana».

Aquests fenòmens deses-
tabilitzen i desconcerten; 
però alhora, n’aprenem per 
viure i educar. És en aquest 
sentit que l’aprofundiment 
en la comprensió esdevé un 
element capital de l’escola 
d’avui. La prioritat de la 
comprensió és clau, com 
ho és una ètica de la com-
prensió, tal com assenyala 
Edgar Morin: «La compren-
sió rebutja el rebuig, exclou 



l’exclusió. La comprensió 
ens demana comprendre, 
reconèixer les nostres in-
suficiències, les nostres 
mancances, reemplaçar la 
consciència suficient per 
la consciència de la nostra 
insuficiència. Ens demana, 
en el conflicte d’idees, ar-
gumentar i refutar, en lloc 
d’excomunicar i anatema-
titzar». Cal combatre els 
obstacles a la comprensió 
que Morin assenyala: la in-
diferència, l’etnocentrisme, 
l’autojustificació, l’auto-
engany que transfereix la 
culpa a l’altre… Correm 
el perill de situar-nos en 
uns filtres bombolla o de 
tancar-nos en allò que els 
experts anomenen «echo 

chambers», espais virtuals 
en els quals les persones 
amb creences similars in-
tercanvien opinions per tal 
de reforçar-se entre elles i 
així creen comunitats vir-
tuals polaritzades. L’aula 
contemporània és molt més 
que una caixa de resso-
nància; és un espai real, 
amb una gran diversitat, 
propici a la confrontació i 
al debat, a l’ajuda mútua 
i a l’aprenentatge. Un lloc 
per compartir i actuar junts; 
per comprendre millor un 
món amb moltes trampes 
parades. 
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ALBA FERRAN

Mestra d'Educació Primària

Amb Miquel Desclot, poemes, Josep Vila i Casañas, 
música, i Cor Infantil Amics de la Unió

Llibre Disc. FICTA

Un barret de cançons

Un barret de cançons no és obra d’un au-
tor, sinó de molts. Aquesta joia no hagués 
estat possible sense els poemes de Miquel 
Desclot, que al Bestiolari de la Clara i a 
Cançons de la lluna al barret ja ens van 
captivar, perquè Desclot mostra el seu 
domini de la paraula tot jugant i teixint 
històries que atrauen petits i grans. Alguns 
d’aquests poemes i cançons, juntament 
amb «Nit de Reis» de Camil Geis Parra-
gueras, van inspirar Josep Vila i Casañas, 
que els ha musicat donant vida a cada mot, 
entrellaçant silencis i sons. El Cor Infantil 
Amics de la Unió, dirigit per Josep Vila i 
Jover i amb Josep Surinyach al piano, ha 
anat interpretat aquestes peces, i va ser 
idea seva enregistrar-les i publicar-les tot 
acabant de donar forma a l’obra que tenim 
entre mans. Finalment, l’equip de Man-
daruixa Design ha fet de cada poema una 
petita obra d’art, amb aires de cal·ligrama i 
il·lustrant punts importants, fent que cada 
poema esdevingui una imatge que el lector 
pot gaudir contemplant.

Així doncs aquesta obra, un poemari 
il·lustrat acompanyat d’un CD, pot ser 



gaudida en molts sentits, tot llegint-la, 
contemplant-la, escoltant-la, observant-la, 
recitant-la, cantant-la… Les possibilitats 
són múltiples i cada un dels 26 poemes 
pot ser descobert de manera diferent. Les 
temàtiques són també diverses, amb can-
çons sobre diferents oficis, tant reals com 
imaginats, poemes de diversos animals, 
referències a jocs i cançons populars… Un 
exemple el trobem a la doble pàgina que 
combina la «Cançó de jugar a soldats» amb 
«Papallona». El primer poema presenta 
un missatge potent, de crítica política i 
reflexió sobre la història contemporània a 
partir d’una joguina propera i un joc infantil 
que pot esdevenir real, i el segon es tracta 
d’una petita endevinalla amb metàfores 
senzilles i fàcils d’entendre en comparar 
una papallona amb un pètal de rosa o 
una ocella de paper. Aquests dos poemes 
també il·lustren la diversitat a l’hora de 
fer poesies, emprant recursos, mètriques 
i rimes diferents.

A l’escola, per exemple, es podria analitzar 
el primer poema amb els més grans i gaudir 
del joc que presenta el segon poema amb 
els més petits, deixant volar la imaginació 
i buscant altres metàfores amb animals i 
insectes propers. Convé tenir en compte 
que si es vol treballar a partir dels poemes 
a l’escola, es poden presentar tal com es 
troben en aquest recull i gaudir de la il-
lustració i treballar a partir d’ella. Però en 
prioritzar aquesta en la publicació, s’ha 
deixat de banda la unió poètica dels mots 
i a vegades queden frases tallades i rimes 
partides que si es volen treballar en detall 
s’hauria d’anar a buscar el poema original 

als llibres ja esmentats. Igualment aquesta 
nova distribució de les paraules dels poe-
mes no deixa veure la mètrica poètica ni les 
síl·labes dels versos i no es pot apreciar la 
diversitat mètrica que Desclot desplega al 
llarg del llibre. No obstant això, en incloure 
la interpretació musical dels poemes es 
converteix el llibre en un indispensable 
de les nostres biblioteques, perquè ja no 
és un recull seleccionat, sinó que es va un 
pas (i dos) més enllà.

FICTA around music, l’editora d’aquest 
llibre disc, el presenta com a «molt més 
que un llibre, un regal ideal per a totes les 
edats», i hi podríem afegir «i per a tots els 
mestres i les escoles», perquè realment 
cada poema té un munt de possibilitats per 
treballar a partir del contingut, la forma, la 
musicalitat, la imatge il·lustrada… Cada 
mestre hi trobarà algun poema per emprar 
amb l’edat i especialitat desitjada, perquè 
són poemes per a petits i grans i perquè el 
recull és molt complet i abraça distintes 
temàtiques de maneres diferents, algunes 
implícites i altres suggeridores. L’edició ha 
tingut cura de tots els aspectes, per aca-
bar sent una petita obra de gran qualitat, 
presentada en blanc i negre, delicada i 
formal, que permet gaudir de les paraules 
i dels poemes un pas més enllà que en les 
edicions originals.
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Escoles inclusives, escoles de futur

Efrèn Carbonell i Paret
Rosa Sensat, col·lecció Referents, 12. Barcelona, 2017

L’Efrèn ha estat per a mi, i per a moltes altres persones, un 
dels grans referents de l’escola inclusiva, però a més, en 
haver coincidit recentment en el Màster d’Educació Inclu-
siva1 de la Universitat de Barcelona, he pogut adonar-me 
de la seva vàlua personal i professional en tot allò que es 
proposa i fa. Company incansable, persistent, optimista i 
generós, és un aferrissat defensor dels drets dels infants 
a una educació inclusiva en el sistema educatiu ordinari. 

En aquesta obra realitza un treball complet i detallat sobre 
el marc jurídic i polític dels darrers trenta-cinc anys en el 
camp de l’educació especial que permet copsar l’evolució 
de la idea d’especialització-segregació cap a la d’educació-
inclusió, a més d’explicar-nos els principis inspiradors de 
l’escola inclusiva, més enllà de la idea d’integració, i deixant 
clar el nou canvi de paradigma de les «capacitats», que no 
de les discapacitats. 

Planteja l’escola inclusiva com un dret per a «tothom» i la 
necessitat que passi de ser un espai educatiu a un espai 
social que prepari els nois i les noies per dur una vida dins 
la comunitat. Alhora, ens fa veure com, gràcies a diferents 
moviments socials, el procés cap a una escola inclusiva ha 
avançat i emfatitza la lluita constant i el diàleg permanent 
de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva a 
Catalunya (i altres entitats de referència en la reivindicació 
de drets a l’estat espanyol) amb les diferents administra-
cions socials, polítiques i jurídiques, la qual cosa obre un 
«bri d’esperança» envers el respecte als drets humans i les 
llibertats fonamentals.

Entén, doncs, la inclusió educativa com l’única via per 
afavorir la dignitat de les persones i per garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a l’educació, posant en evidència 
la necessitat d’uns sistemes de suport (personals, meto-

BEGOÑA PIQUÉ SIMÓN

Departament de Didàctica i
Organització Educativa

Facultat d’Educació
Universitat de Barcelona

1. El Dr. Ignasi Puigdellívol és el director del màster d’Educació Inclusiva de 

la Universitat de Barcelona (<http://www.educacio-inclusiva.net/>).



dològics i materials) que cobreixin el buit 
entre les exigències de l’entorn educatiu i 
les capacitats o potencialitats dels alumnes, 
i contribuint a assolir l’èxit educatiu. En 
aquest sentit ens ofereix suficients eines i 
estratègies per generar oportunitats d’accés 
i d’aprenentatge, fent especial menció al 
projecte Includ-ed i les principals pràctiques 
educatives, i proveint-nos de diferents eines 
tecnològiques d’enorme potencial i capacitat 
per trencar barreres a l’aprenentatge i a la 
participació dels alumnes amb necessitats 
educatives especials. També fa un recorregut 
pels diferents documents que han estat la 
base per regular l’accés a l’aprenentatge 
dels alumnes, des dels Programes de Des-
envolupament Individual (PDI), passant 
per les Adequacions Curriculars Individuals 
(ACI), fins a arribar als Plans Individualitzats 
(PI), posant en evidència la necessitat que 
sigui una eina útil que plantegi objectius 
d’aprenentatge abastables i reflecteixi el 
que realment preocupa l’alumnat.

Ens parla de la immensa i intensa trajectòria 
dels centres d’educació especial (CEE), i de 
com poden enriquir tot el procés educatiu, 
tant en suport com en la formació dels 
docents o en l’adaptació dels continguts i 
de la metodologia didàctica del currículum 
general, amb la qual cosa palesa la neces-
sitat que els CEE es transformin en centres 
proveïdors de serveis i recursos a l’escola 
ordinària (CEEPSIR), un camí recentment 
iniciat per la Federació d’Entitats de la 
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvo-
lupament de Catalunya (DINCAT). D’altra 
banda, mereixen una especial atenció les 
valuosíssimes reflexions de l’equip docent 
d’Aspasim referides a la tasca realitzada per 
oferir als alumnes l’oportunitat d’aprendre 
en un entorn ordinari, així com les apor-
tacions de mestres en formació en relació 
amb les característiques d’una bona escola.

Així mateix, s’atura a desmitificar amb 
rotunditat certes creences a l’entorn de 
l’escola inclusiva sense cap base sòlida i 

que es van transmetent dins la comunitat 
educativa, com ara que «l’escola inclusiva és 
més cara», que «endarrereix el grup», o que 
«és una càrrega per al professorat», entre al-
tres, amb el ferm propòsit de desmuntar-les 
tot assenyalant les barreres actitudinals 
que es troben en les persones, «que ens 
insensibilitza i ens aïlla de l’altre», i com de 
necessari és, per superar-les, una formació 
tàctica i estratègica que permeti construir 
escoles inclusives per poder fer camí plegats 
cap a la dignitat i la no-discriminació de les 
persones amb discapacitat.

L’Efrèn ha fet un treball extraordinari de 
recopilació d’informació i d’identificació de 
coneixements sobre l’escola inclusiva que 
respon a una persona que coneix la realitat 
educativa i que desprèn experiència pertot 
arreu. Abasta tot un recorregut normatiu i 
de referències bibliogràfiques amplíssim, 
que dóna compte des dels continguts de 
jornades i formacions fins a textos d’accions 
ciutadanes passant per sentències judicials. 
Sintetitza en quadres i esquemes conceptes 
que han anat evolucionant en el temps, 
idees i canvis, tot facilitant-ne la compren-
sió. Aporta estratègies i recursos a través 
d’eines específiques i exemples concrets. 
Critica amb decisió i sensatesa algunes de 
les actuacions de l’administració educativa 
que han obstaculitzat, encallat o endarrerit 
el procés cap a l’escola inclusiva, i valora 
la feina dels molts mestres i professionals 
que l’han mantingut viu.

Per acabar, em quedo amb això: «l’escola 
inclusiva no és ni una quimera ni un im-
possible, és un dret, és una inversió a llarg 
termini per gaudir d’una societat on també 
tothom tingui el seu lloc, el seu espai vital 
i la màxima consideració i reconeixement 
com a ésser humà»; em serveix per cloure 
dient que «l’escola inclusiva és el futur»!
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Joc. Certeses i contradiccions
El passat dissabte 18 de març va tenir lloc la jornada «Joc. Certeses i contradiccions», 
organitzades per l’Associació de Mestres Rosa Sensat, al CaixaForum de Barcelona. 

Un dissabte al matí dedicat exclusivament a parlar, reflexionar, debatre i compartir el 
significat que per a uns i altres té el joc. Un fet prou paradoxal, dedicar temps a parlar 
d’alguna cosa que per a la societat generalment té el significat de «perdre el temps».

JUGAR, en majúscules, propi de la cultura de la infància que tantes vegades procla-
mem. Una cultura pròpia i diferent de la que tenim els adults, però també diferent de 
la que els adults preparem per als infants. I és que si una cosa ens va quedar clara a 
les persones que hi vam poder assistir va ser que l’autenticitat del joc, de la infància i 
de la seva cultura resideix precisament en alguns trets que fan que sigui quelcom cert 
i alhora inclogui algunes aparents contradiccions.

La principal certesa, segons l’Alicia Vallejo, és precisament que hem de partir de la incertesa 
per poder entendre la infància, la seva cultura i el joc com la forma natural de relacionar-se 
amb el món en què viuen. Una actitud bàsica per estar oberts a allò que no es coneix prou, 
una forma d’aprofundir en el seus significats per poder atribuir-li el valor que es mereix.

Sembla que està generalitzada una imatge de joc en el col·lectiu social que aparentment 
s’allunya dels seus trets més fonamentals. Una imatge que apareix en un moment de 
la història en què es va començar a valorar el treball per damunt de tot. La revolució 
industrial i el posterior desenvolupament del capitalisme van afavorir una concepció del 
temps lligat a la producció i el benefici material. Una imatge que s’acaba de completar 
amb l’aportació de l’Església, que veia en qualsevol acte que pogués produir plaer una 
cosa impura, que s’havia de prohibir. Arribem, doncs, als nostres dies amb una imatge 
del joc com una pèrdua de temps, una activitat sense valor en si mateixa, perquè jugar 
i sentir plaer quan ho fem no només no permet guanyar res que sigui material, sinó que 
a més situa les persones en una condició indigna, jugar és subversiu.

Davant d’una societat productiva que censura el plaer, el JOC resisteix i s’enforteix de 
forma que incorpora, segons la Søs Bayer, tres elements fonamentals que el mantindran 
viu davant de qualsevol possible amenaça: el poder que pot exercir qui juga, la resis-
tència a viure una vida marcada pels límits i les restriccions dels adults, i, finalment, 



poder buscar i experimentar amb els límits d’allò prohibit, amb el tabú, per la qual cosa 
exerceix una funció certament alliberadora. 

La concepció del joc de què es va tractar implica no només el reconeixement i la neces-
sitat de valorar-lo, sinó que també fa imprescindible la presència d’un adult que d’alguna 
forma sàpiga ocupar el seu lloc. Un nou rol, molt allunyat del protagonisme i de ser la 
persona que determini els límits…, un adult que acompanya però que no guia, que no 
marca els límits i es manté al marge observant però amb un gran interès en l’esdevenir 
del joc, dipositant un respecte màxim i una gran confiança en la cultura d’infància, 
aspecte que veiem molt clar en la ponència de l’Alidè Tremoleda. 

Existeix una gran contradicció entre els diferents significats que s’atribueixen al joc. 
Hi ha «jocs per als infants» i «joc infantil», ja que mentre que els primers estan basats 
sobretot en el fet d’arribar a l’objectiu de divertir-se i sovint tenen incorporats un compo-
nent fonamental d’alliberar tensions, el segon genera pur plaer i implica un alt nivell de 
concentració. Entendre el joc com una manera d’arribar a assolir algun tipus d’objectiu 
o amb una finalitat clara es converteix en una altra gran contradicció, ja que l’escola 
adopta aquesta concepció, sense la reflexió necessària per adonar-se que es desvirtuen 
algunes de les característiques essencials i fonamentals d’aquest. Això no vol dir que el 
plantejament de les escoles que estan possibilitant que els infants i joves puguin viure 
i aprendre a partir d’experiències dinàmiques, actives i lúdiques, no sigui correcte, sinó 
que cal que tinguin present que els infants continuïn tenint temps i espais per al JOC 
real, pur i lliure. Un JOC que sempre és voluntari, doncs, té un temps propi que no es pot 
contenir en una mesura objectiva i a priori. Un temps que esdevé viu i canviant, com el 
mateix joc, en mans de la decisió dels seus participants. La seva dimensió democràtica 
i lliure permet que es produeixi el conflicte d’una forma natural i que esdevingui clau 
la negociació, en què les dinàmiques d’establir normes o regles formen part activa i 
importantíssima del mateix joc.

Tal com va dir la Rosa Ferrer, a la presentació de la jornada, «Cal molta llibertat per 
jugar…», i per tant tenim la responsabilitat de possibilitar i potenciar que el joc continuï 
sent un dels pilars fonamentals de la cultura de la infància d’avui i de demà.

VERÓNICA PIÑERO
Mestra d’Educació Especial

Cap d’estudis de l’escola pública Germanes Bertomeu de Mataró (Maresme)
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Presentació del núm. 393 de PersPectiva Esco-
lar: «La mort, l’últim tabú a l’ensenyament»
Quaranta persones presencialment i més de vuit-centes virtualment van participar en 
l’acte de presentació de la PersPectiva escolar 393 que dedica el seu monogràfic al tema 
de la mort digna. Nani Hidalgo, membre de l’associació Dret a Morir Dignament, que l’ha 
coordinat, en va fer la presentació remarcant que l’objectiu és naturalitzar la mort com a 
part de la vida i que, per aquest motiu, treballen per fer-la present a les aules, no només a 
posteriori, quan es fa necessari gestionar el dol i la pèrdua, sinó també quan es promou un 
ensenyament i un aprenentatge que prepari de veritat per a la vida, per a tota la seqüència 
vital, per assumir conscientment la nostra finitud. Va destacar l’equilibri del monogràfic 
entre els articles més reflexius i els que aporten experiències i recursos, des d’àrees di-
verses, tot i que –com van fer palès algunes de les assistents– el problema és més en la 
mentalitat i les pors dels docents que en la realitat i l’experiència dels infants i joves…

Albert Royes, professor de la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de Bio-
ètica i Dret d’aquesta universitat, per il·lustrar la qüestió, es va remetre als seus records 
d’infància, encara vius, a la mort de la seva besàvia, a la comarca de les Garrigues. Va 
explicar com tots els seus familiars es van poder acomiadar d’ella, com si li diguessin adéu 
abans d’emprendre un viatge llarg, naturalment a casa seva, en un ambient d’intimitat i de 
normalitat. I com aquest fet contrasta amb l’experiència d’una mort medicalitzada i freda, 
viscuda com un fracàs o com un esdeveniment que cal amagar fins al darrer moment, 
sense intimitat i sovint al marge de la voluntat i els desitjos de la persona malalta i dels 
seus familiars. Si maldem per tenir qualitat de vida, també ho hauríem de fer per tenir 
una qualitat de mort. Una mort ràpida i incruenta.

Aquestes paraules van precedir un diàleg plural, interessat i curós entre tots els assistents. Es 
va posar de manifest la banalització de la mort entre els joves, sobretot de la mort violenta; 
la reculada que s’ha viscut a tot Espanya des de la mort de Ramon Sampedro, que va posar 
la qüestió damunt la taula; les iniciatives parlamentàries, moltes de les quals condemnades 
al fracàs atesa la composició actual del Congrés; l’absència del tema de la mort tant a les 
aules universitàries –fins i tot a les Facultats de Medicina– i a les escoles bressol…

Finalment, el director de la revista va mostrar la seva satisfacció per poder servir als do-
cents un monogràfic com aquest, sensible, necessari, actual, i el seu agraïment a tots els 
membres de l’associació Dret a Morir Dignament per haver-nos-hi ajudat.
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