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Declaració de la X Escola d'Estiu de Barcelona. 
Document de treball. 

La declaració feta en la X EscoJa d'Estiu de Barcelona és presentada a la con
sideració pública i pr()fessional com un document obert a.. un treball posterior. 

Situada dins la línia de construcció d'una alternativa de J'ensenyament enfront 
de !'actual situació, línia que s'ha manifestar .darrerament en diversos documents 
e laborats pels CoHegis de Doctors i Llicenciats de Madrid, Valencia i per l'Autono
ma de Barcelona, i que recull les accions i rellexions de molts sectors de la població, 
professionals i no professionals, la X EscoJa d'Estiu de Barcelona, organitzada per 
«Rosa Sensat» i pel Collegi de Doctors i Llicenciats, i que ha reunit tres mil dos
cents ensenyants, ha fet deu grups de treball que han dedicar una sessió diaria a 
la consideració deis diversos aspectes de la problematica de l'ensenyament. Poste
riorment, una assemblea general ha acceptat les conclusions que són presentades 
ara a la present declaració. 

Els participants de la X Escola d'Estiu som conscients que !'escoJa que volem 
sois és possible en una societat democratica amb unes línies com les que han quedat 
plasmades en diverses declaracions recents. 

D'acord amb aquestes línies, els participants a la X EscoJa d'Estiu pretenem 
amb el document que ara presentero fer sentir la veu deis ensenyants com s'havia 
fet quan la Generalitat de Catalunya recollia les conclusions de !'EscoJa d'Estiu de 
Barcelona, per integrar-les a la legislació i a la realització de la seva política escolar. 
En la X EscoJa d'Estiu de Barcelona, que áplega majorilariament ensen~ants deis 
Pa'isos Catalans, pero que acull els d'altres pobles de l'Estat espanyol, la present de
claració es refereix a la problematica general dins de l'ambit de !'actual Estat, i 
dedica prioritariament l'atenció a la problematica concreta de l'escola catalana. 

Som conscients que els ensenyants no som els únics a fer sentir la nostra veu 
per una política d'educació, pero també que no hi ha política d'educació si no 
es té en compte la nostra veu. 

Així, aquesta declaració, que va ser presentada públicament a la ciutat de Bar
celona el mateix dia de la seva acceptació a, l'Assemblea General de l'Escola d'Estiu, 
11 de julio! de 1975, puntualitza i ofereix a les entitats representatives, a tots els 
sectors de la població implicats en l'ensenyam.ent, una línia oberta de treball 
per aconseguir una Nova EscoJa Pública al servei de tots. 

1. Direcció democratica de la política educativa 

La planificació de !'estructura, continguts i metodes educatius ha de ser deci
dida amb la participació de totes les forces socials. 

Com a mesura inicial concreta es proposa obrir un gran debat coHectiu a ni-
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vell de tots els pobles de l'Estat espanyol, debat del qual surtin els fonaments de 
la nova escoJa pública. 

2. Caracter estimulant i no selectiu 

La societat ha d'arbitrar els instruments perque el dret de l'educació de tots 
els ciutadans es faci realment efectiu, no només en igualtat de condicions, sinó de 
manera que compensi les dificultats culturals, producte de les diferencies socio· 
económiques. 

Els ensenyants consideren que l'exit de !'escoJa és aconseguir realment aquesta 
promoció general i compensatoria, enfront del fl·acas d'una escoJa que reprodueix 
les diverses regions. 

3. Caracter públic 

Concebem el sistema educatiu com un deis serveis públics fonamentals. El seu 
finan9ament, administració i control economic, han de ser públics. Cap mesura eco
nomica no ha de tendir a refon;ar !'actual escoJa privada. Caldra, pero, estudiar 
les condicions perque les actuals escoles privades de diferents sectors que vulguin 
entrar a formar part de la nova escola pública, ho puguin fer. Així com també ar
bitrar formes d'administració educativa descentralitzades, a nivell nacional, regio
nal, municipal, etc. 

Les noves formes d'organització política haurien de procurar la distribució de 
fons económics tenint en compte les grans diferencies de desenvolupament entre 
les diverses regions. 

4. Diversificació 

L'adequació de l'escola als trets específics de la societat es tradueix en la 
planificació i administració de l'escola, en la programació deis seus continguts i 
en la !lengua, totes elles adequades a la realitat deis pobles que poden desenvolu
par-se democraticament segons les seves característiques própies i, per tant, cons
truir la seva escoJa. 

La Nova Escola Pública ha de ser, d,9ncs, planificada i administrada dins d'una 
política nacional que ha de determinar els contingu ts i la !lengua de J'escola. 

En !'actual situació, l'Estat espanyol ha d 'arbitrar un tractament diferent per a 
la diversitat de pobles qúe administra, resultant de les característiques socioeco
nómiques, historiques, culturals, etc., un deis exponents més importants de la qua! 
és !'existencia de diverses Ilengües que cal normalitzar. 

5. Gratultat 

La Nova EscoJa Pública ha de ser totalment gratuita, en tots els nivells de 
l'ensenyament; aquesta gratultat es refereix no només a l'escolarització, sinó tam
bé a tots els elements necessaris per portar a terme una practica educativa cor
recta: material, transports, etc. Per aconseguir-ho, és imprescindible una reforma 
fiscal de caracter progressiu. 

6. Contingut, metodologia i programes 

En la Nova EscoJa Pública, els continguts han de ser científics, adaptats al ni
vel! de desenvolupament de J'alumne i Iligats a la seva realitat geografi.ca i Jüstóri
co-social. 

Els organismes generals de planificació i organització educativa han de garan
tir l'assoliment d'uns nivells per a tota la població escolar i unes bases de meto-



dologia pedagogica d'acord amb les adquisicions científiques actuals en el terreny 3 
de l'educació. 

L'equip pedagogic de cada escoJa, d'acord amb el seu context social, pot trobar 
formes i temiHica concrets que s'adaptin a la seva realitat. 

7. Pluralisme ideologic i llibertat d'ensenyament 

L'escola ha d'introduir els alumnes a la realitat social. La pluralitat ideologica 
s'ha de viure a !'escoJa tant pe! que fa a les idees religioses com polítiques; el 
mestre posara el nen en contacte amb les diferents opcions, sense amagar les prO
pies. L'adoctrinament concret ha de quedar fora de l'escola, pero el mestre ha d'es
timular en l'alumne els valors d'una societat democdltica: solidaritat, respecte a 
J'altre, actitud de dialeg, etc. 

Cap ensenyant no podra ser exclos de la docencia per motiu de les seves con
viccions o filiació religiosa o política. Només les actituds antidemocratiques han 
de quedar excloses de l'escola. 

8. lligam de l'escola amb la comunitat 

L'escola ha d'estar lligada al seu context social concret. Aquest aspecte l'ente-
nem en tres sentits: 

que el medi extern en tri dintre el treball estrictament escolar; 
que l'activitat escolar aporti a la coHectivitat elements de promoció; 
que fora de l'horari escolar, el centre serveixi d'estímul cultural del medi on 

l'escola esta situada; d'acord amb els organismes de gestió de l'escola, 
es podrien organitzar activitats culturals, d'esplai, etc., amb l'assistencia vo
luntaria dels alumnes i de tota la població. ~s en aquest context que s'hau
ria d'admetre la lliure expressió de les diferents opcions concretes de ca
racter ideologic. 

9. lligam de l'ensenyament amb altres serveis públics 

D'acord amb les diferents edats i necessitats deis nois, cal que l'escola estigui 
relacionada amb els serveis de: 

sanitat, profilaxi, 
urbanisme: planificació, construcció, 
esplai, colonies d'estiu, temps lliure, etc. 

10. Gestió de l'escola 

La direcció educativa del centre, l'ha de portar el conjunt deis ensenyants. La 
funció coordinadora i executiva ha de recaure sobre un o més deis ensenyants ele
gíts democraticament per un període determinat i revocable. 

Els pares han d'intervenir en el control de resultats de l'escola, així com en 
la correcta aplicació dels fons economics assignats. També hi participaran els 
alumnes segons l'edat, i el personal no docent. 

Perque els interessos personals que inevitablement el pare té respecte de )'es
cola no parcialitzin excessivament la seva gestió de control, cal arbitrar la partid
pació de totes aquelles entitats representatives que estan objectivament interes
sades en el funcionament de l'escola: sindicats, associacions de vei'ns, etc. 



4 ETAPES 1 INSTITUCIONS DE L'EDUCACió 

Dins la planificació escolar hi trobem una sene d'institucions: Guardería, Par
vulari, EscoJa d'Ensenyanr;a General Basica, Centres de Batxillerat i de Formació 
Professional, amb uns objcctius, una situació i unes pcrspectives que revisem i 
proposem . 

.es cert que diversos aspectes de les orientacions gcncra ls i pedagogiques en 
particular apuntades en aquesta declaració estan inclosos en la Llei General d'Edu
cació i en les Orientac ions didactiqut:s que la completen, pero hi hem hagut de fer 
referencia perque no es donen en la realitat majoritaria de l'e::.c.:ola, ni veiem que 
es posin les condicions necessaries perque s'h i donin majoritariament. 

LLAR D'INFANTS 

l. Objectiu 

En la nostra societat cada dia és més necessari e l trcball de la dona, tant per 
raons socials com economiqucs, i la guardería és una institució gairebé impres
cindible. 

Pcr altra banda, per al scu dcsenvolupament, el nen d'l a 36 mesos, a més de 
la relació que ha d'cstablir amb cls pares, necessita poder relacionar-se amb altres 
neos. Aquesta relació es pot aconseguir per mitja de la familia, el vei·nat i, d'una 
manera més instítucionalitzada, en la guardería. 

La guardería, dones, es proposa com a objectiu educar el 11en, tenint en comp-
te els següents aspectes: 

la salut, 
l'activitat autonoma, 
la relació afectiva, 
la sociabili ta t. 

2. Situació actual 

Hi ha poqucs guarderies i la situació en que es traben podríem dir que és cao
tica des de tots els punts de vista. 

A nivell legislatiu, no hi ha unitat entre els difcrcnts ministeris que parlen 
de guarderies infantils i no hi ha cap llei o estatut que protegcixi la mare treba
lladora. 

No hi ha cap planificació. 
Les poques subvencions que hi ha, oficials o privades, són arnsones. 
Les estructures arquitectoniques, tant les que han esta! pensades per a guarde

ría com les aprofitades, són totalmcnt inadcquades i, moltes vegades, irracionals. 
Des del punt de vista del personal, hi ha una total manca de formació especí

fica, així com una situació laboral pessima. 

3. Propostes 

Per sortir de !'actual situació, creiem necessari: 
1 r. Una legislació unificada i racional que doni a la marc trcballadora la possibi

litat de tenir un període més llarg d'excedencia per al naixement d'un fill, i que 
promogui i ordeni la situació de la guardería. 

2n. Una planificació per la qual les guarderies cobrissin les nccessitats reals, 
feta partint d'estudis sociologics i en la qua! les guarderics estigucssin ubicadcs en 
el lloc de residencia i no en el de trcball de la mare. 

3r. Una forta dedicació cconomica a la guardería, de manera que tendís a la 
gratu"itat també en aquesta etapa de l'educació. 



41. La construcció de guardcries no com a grans edificis, sinó com a petits nu- 5 
clis que afavoreixin al maxim les rclacions personals, i en els quals s'evitin els perills 
i s'hi respiri un ambient tranquil i estctic. 

5c. La dcterminació d'uns cstudis amb estreta interrelació de teoría i practica, 
que han de proporcionar el coneixement de les necessitats somatiques, psicologi
ques. pedagogiques i sociologiques del nen d'aquesta etapa. A més d'aquests con
tinguts, la formació ha de proporcionar la capacitat d'obscrvació i de tracte del ncn. 

6c. Una formació deis futurs pares respecte a les necessitats de coneixement i 
tracte del fill, que permeti després potenciar mútuament l'accíó educativa de la 
família i de la guardería a través d'una collaboració efectiva. 

PARVULARI 

l. Objectius 

La plasticitat del nen de 3 a 6 anys es tradJ.Ieix en la seva gran capacitat per 
a l'establiment d'aprenentatges del tipus més variat. es pcr aixo que I'assistencia o 
no a un parvulari estimulant determinara ja d'entrada el major o menor desenvolu
pamenl del nen d'aquesta cdat. 

Com a objectiu general, crciem importan! d'aconseguir el desenvolupament 
harmoniós de la personalitat del nen en els aspectes neurofisiologics, mentals i 
socials. partint de la seva realitat social. 

El parvulari ha de ser un medí estimulant on tots els nens puguin desenvolupar 
les seves aptituds i aconseguir capacítats que més endavant determinaran el seu 
futur escolar; cal programar l'acció educativa a dur a terme, així com estudiar i 
aplicar metodologies científiques que portin cap aquests objectius. En aquesta tas
ca hi participaran, a més deis enscnyants, altres sectors socials lligats a l'educació: 
sanitat, urbanisme, etc. 

2. Situació actual 

La no assisttmcia al parvulari és la primera barrera selectiva amb que es 
trobcn molts nens. 

En la situacíó actual, el parvulari no és gratult ni obligatori: hi ha un deficit 
gran d'aqucstes institucions, i els que existeixen tenen, en general, dificultats eco
nomiques, desorientació pedagogica, etc. Els nens que més reben les conseqüencics 
d'aquesta situació són els fills de les classes de nivell socioeconomic i cultural baix. 

3. Propostes 

Creicm que l'Estat ha de planificar i posar els recursos economics necessans 
per tal que l'educació sigui gratu"ita en tots els aspectes que comporta aquesta edat 
i arribi a tots els nens de la població. 

Partinf de les caracterís tiques del nen que ens ocupa, cal que els objectius pro
posats responguin a la rapidcsa amb que es produeix I'evolució del seu desenvolupa-
ment. · 

L'cducació partira de la globalització de totes les arces a través de la realitat 
del ncn i tenint en compte el nivell en que es troba quan arriba a l centre. Caldra 
prendrc com a base els aspectes sensorials, fent evolucionar cada cop més el nen en 
el pensament concret i l'abstracció, basant-nos en tota la seva activitat i sobretot en 
I'adquisició del llenguatge. 

Veiem també que, perque l'cducació del nen de parvulari sigui completa, cal 
una participació activa deis pares, que els permeti potenciar i continuar l'educació 
que el nen rep a l'escola. Creiem que aixo pot fer-se mitjan9ant una escoJa de pares, 
unes publicacions específiques per a el!s, xerrades, intercanvis, etc. 
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6 PRIMERA ETAPA D'EDUCACió GENERAL BASICA 

Aquesta etapa, que en !'actual lcgislació és l'inici di! l'escolaritat obligatoria, re
cull en la seva realitat les característiques d'un sistema escolar compartimenta! en 
escoJa estatal i escoJa privada i amb greus deficits. 

Marcats pe! seu pas o no a través del parvulari i a partir d'un determinat nivel! 
sociocultural familiar, els nens hi troben, no sempre facilment, un !loe adequat, un 
mestre amb una formació i unes po~sibilitats poc afavorides generalment, unes 
noves orientacion~ i programes limitats en certs aspectes i no sempre integrats, i un 
material escolar car i en general estereotipa!, poc actiu, etc. 

D'acord amb aquesta crítica estructural ja explicitada al principi d'aquesta De
claració, i amb les línies de solució que s'hi apunten, proposem per a la Pr imera 
Etapa: 

l. Programes. S'ha de definir a nivell general els conceptes, el domini de tec
niques i els habits basics a assolir al final de la Primera Etapa. 

A la vegada, dintre d'aquesta pauta general, cada escoJa ha de fer els scus pro
pis programes partint de la realitat del seu medi i arribant a una globalització de 
tots ells. 

2. Horari: Ha de ser flexible pcr a cada area dins d'una orientació general que 
ha de tenir prescnt que, a més de les hores de classe, al mestre li calen unes hores 
per a la preparació de la feina, la gestió de !'escoJa i la formació permanent. 

3. Material. S'ha de seleccionar. Les fi.txes han de ser utilitzades degudament i, 
per altra banda, cal elaborar nous mitjans didactics segons les necessitats del medi 
escolar. Cal un pressupost suficient per a sortides i material. 

4. Crup classe. Cal que el mestre plantegi la classe de manera que respongui 
a les necessitats deis nens com a grup i que resolgui -dins la mateixa dinamica 
del grup classe- els problemes que presenten els nens més avan~ats i els més 
endarreri ts. 

El mestre ha de mirar d'invcstigar alto que els nens són capa~os d'assolir i 
quins són els passos que han de fer al llarg de J'escolaritat per progrcssar en !'auto
nomía personal i coHectiva. 

Es creu millor fer la recuperació fora de !'aula, només en els casos en que es 
necessiti un especialista per dur-la a terme. 

S. Treball en grup i creball individualiczat. Cal que el nen treballi en els dos 
aspectes, capacitant-lo perque pugui sortir-se ell tot sol de les difi.cultats, en funció 
d'un treball de grup rcalment ric. 

6. Nombre de nens per classe. S'ha considcrat que per rcalitzar tot el .trcball 
expressat, cal un nombre redu'it de nois per classe. 

7. Avaluació. S'ha de tenir en compte: I'ambient socioeconomic del noi, la 
vida del centre escolar, la marxa del grup classe i de cada noi dins del grup classe. 

Després cal fer un informe general del grup per als pares, i situar-hi a dins el 
que correspon a cada noi. 

SEGONA ETAPA 

l. Objeccius. A la sortida de l'Educació General Basica, l'objectiu ha de ser 
formar actituds i adquirir coneixemcnts tecnics valids per continuar el procés edu
catiu d'una manera conscient i per inserir-se com a membre actiu en el món so
cial i laboral. 

Aquest objectiu general té ducs vessants íntimament relacionarles: 
aconseguir !'autonomía personal pe! que fa a la formació corporal, educació 

del pensament i sociabilitat; 
aconscguir la capacitat d'analitzar el medi social i natural per sentir-se'n 

part integrant i poder-lo transformar. 
2. Estructura. Per aconseguir aquests objectius, caldra allargar l'educació 

basica i unificar-la. 



L'especialització propia de la Segona Etapa caldra que comenci als 12-13 anys, 7 
considerant els actuals Se i 6e com a cursos de transició entre la i 2a Etapa. 

3. Programació i arees. Cal partir d 'aquests objectius educatius i metodo!O
gics generals i adequar-hi la programació, que sera diferent segons la realitat so
ciocultural deis nois. 

Establerts uns nivells basics (mínims) als quals hauran d'arribar tots els nois, 
podran ser ampliats segons possibilitats i necessitats deis mateixos nois. 

Pcr dur-ho a terme, l'equip de mestres ho d iscutira conjuntament amb els alum
nes, les associacions de pares i altres entitats locals representatives. 

Propugnem horaris estructurats en sessions llargues i flexibles. 
4. Professorat. La relació mestre-classe respecte a l'ensenyant de Primera Eta

pa, caldra que sigui assumida en la Segona Etapa pel grup de professors corres
ponent, que haura de donar als nois una visió integrada deis coneixements, tec
niques i actituds de manera aprofundida i especialitzada. 

Tal com reclama la nostra situació actual i la psicología del noi d'aquesta 
edat, el treball interdisciplinari es fa indispensable. 

S. Metodologia. L'activitat escolar s'ordenara vers l'acció directa de l'alumne 
que condueix a la descoberta. 

Són passos indispensables per a un metode científic: 
centrar els objectius. 
preveure les eines de treball; 
observació i control deis fets; 
conversa amb el professor, altres alumnes i persones que coneguin el tema; 
consulta de llibres i documents; 
recollida de les conclusions. 

6. Avaluació o Valoració 

Veiem l'avaluació com un element més del procés educatiu. 
L'objectiu és arribar a una valoració de l'alumne, del mestre i de la classe en 

runció del treball, de les tecniques i de les actituds, per comprovar la seva ade
quació als objectius proposats. 

Aquesta valoració no suposara mai una d iscriminació durant la Segona Etapa 
que pugui traduir-se en selectivitat al final (ex.: doble titulació). 

ENSENYAMENT MITJA 

l. Situació actual 

L'Ensenyament Mitja es divideix en dues branques (BUP i FP de Ir. grau), se
parades entre elles i concebudes !'una com a teórica i abstracta, i l'altra en el sen
tit de l'antic aprenentatge d'un ofici; constatem que aquesta divisió és discrimina
toria i no té altra funció que la de seleccionar els qui ocuparan diferents llocs en 
!'estructura jerarquica de la societat, ja que no es justifica ni des d'un punt de 
vista educatiu ni tecnic de cara a una real qua lificació de la ma d'obra. 

2. Propostes 

Proposem un tronc comú per a l 'Ensenyament Mitja per tal d'evitar una clas
sificació prematura de l'alumne. 

Aquest Ensenyament Mitja unificat haura d'arribar fins al límit de l'edat obliga
toria d'escolaritat i hauria de ser gratult per a tothom. 

Objectiu 

L'Ensenyament Mitja ha de complir la doble tasca de preparar per al treball i 
de possibilitar la continu"itat en qualsevol estudi posterior. No és, pero, funció seva 



8 la de preparar per ocupar llocs concrets de treball caldra preveure formes pos
teriors. 

Característiques 

Per tal de realitzar un ensenyament que permeti el total desenvolupament de 
les facultats humanes, cal recollir els aspectes següents: 

relació entre l'ensenyament i el treball productiu. Aixo caldra concretar-he en 
funció de les condicions socioeconomiques i de l'organització de la producció, 
sense caure en el pur aprenentatge; 
I'alumne haura de ser capacitat per actuar com a ciutada, tot inserint-se en el 
medí concret on vi u; 
la programació sera flexible, i s'adequara al medi social, geografic i cultural ; 
la concepció educativa no ha d'estar basada en assignatures alllades i materies 
inconnexes, sinó en un procés d'aprendre que vagi des de la formulació d'un 
problema fins a la seva resolució practica, tot integrant teoría, tecnología i 
practica; 
qualsevol diversificació en els programes ha de ser feta de tal manera que no es 
produeixi una diferenciació discriminatoria. 

Professorat 

Perque aquesl ensenyament pugui funcionar correctament, caldra assegurar una 
dedicació del professorat que li permeti jugar el paper fonamental que requereix 
l'elaboració i posada en practica d'aquesta nova concepció educativa. Aquest aspec
te és molt important donada !'actual situació deis cnsenyants d'Ensenyament Mitja. 

Aspectes específics de la gestió de centres en l'Ensenyament Mitja 

Els alumnes, per la seva edat, passen a tenir un paper actiu en la gestió 
deis centres. 

En la mesura que els alumnes són ja responsables i participen també en la 
gestió deis centres, el paper dels pares s'hi veu modificat. 

(ORGANITZACió DELS CICLES 

Les institucions escolars haurien d'estructurar-se i ordenar-se tot al llarg del 
període educatiu d'acord amb el tipus d'activitat que el noi pot tenir-hi. 

En la situació actual, aquestes institucions estan estructurarles segons uns ob
jectius diversificats que no tenen en compte d'una manera adequada les possibilitats 
del noi de cada edat, ni un accés obert a tothom; guarderies i parvularis, acade
míes, coHegis, escoles públiques i privarles de tot ordre, ba txillerat, formació pro
fessional, recobreixen, a vegades doblant-se i sempre amb unes exigencies mitges 
inadequades, una escolaritat obligatoria migrada. 

Proposem, dones, la creació de tots els llocs escolars necessaris per a la total 
escolarització gratuita deis nois, des de la seva ent,rada a la Llar d'Infants, fins a 
les portes del treball. Proposem una ordenació d'institucions segons les necessitats 
i possibilitats educa ti ves del noi: Llar d'Infants, d'un a tres anys; Parvulari, de 
tres a set anys; primer cicle d'ensenyament, de set a deu anys; segon cicle, de 
deu a dotze anys; tercer cicle, de dotze a catorze anys; quart cicle de catorze 
anys en amunt. 

Tots ells pertanyent a un tronc únic, sense separació de sexes, sinó en una coe
ducació en tots els valors generals i tots aquells que s'ha atribui't fins ara a J'home o 
a la dona per separat.) 



LA llENGUA ILA CULTURA CATALANES 

Situació actual 

Constatem la situació de diglossia a ls Palsos Catalans, és a dir, la desigualtat 
de status de les dues llengües, amb absolut predomini del castella (o del frances a 
la Catalunya Nord): única !lengua oficial, domini deis mitjans de comunicació, 
de l'escola ... 

Aquesta situació afecta tant els autoctons propiamente dits, com els immigrats. 
Constatem que aixo es tradueix, pe! que fa al camp de l'ensenyament, en una 

preterició de la llengua catalana i en una marginació de toda la reali tat cultural, 
historica, humana, economica ... 

Aixo perjudica els nens: els cata lanoparlants no hi troben acolli da la propia 
llengua, i e ls castellanoparlants no hi troben la llengua del país -que els ha d'aju
dar a integrar-se-, i cap deis dos no hi troba acollida tola la nostra realitat. 

Les alternatives que proposem per a l'escola cerquen les possibilitats actuals 
de realitzacions dins una perspectiva general de canvi democratic. 

l. La planificació escolar i la formació i reclutament de mestres han d'anar 
inspirat en uns principis basics d'autonomia i de participació democratica deis 
sectors afectats. 

II. Les escoles de Formació del Professorat i la Universital en general hau
rien de ser planificades en fundó de les exigencies de la programació escolar i 
haurien de partir deis principis enuncia ts. Per tant, hauran de ser catalanes quant 
a llengua i quant a continguts. 

III. Per a tota l'escola, cal partir dels continguts economics, polítics, histories, 
cien tífics, literaris, etc., específicamcnt catalans. 

IV. Pe! que [a a l'aspecte lingi.iístic : 

A. A l'escola de majoria de nens catalanoparlants proposem la planificació 
següent : a Preescolar, ambientació general i tasques coi-Jectives ja en ca tala, i la 
relació personal mestre-nen en la !lengua del nen. Cada nen fara l'aprenentatge de 
la lectura-escriptura en la llengua que en aquell moment sigui la seva !lengua domi
nant. Durant la Primera Etapa, cal anar incorporan! al treball en catala els nens 
castellanoparlants encara no integrats. El castella, ja des de Preescolar, queda cen
trat com a activitat específica de segona llengua; els objectius d'aquesta segona !len
gua són la utilització a nivcll de comprensió i expressió oral i escrita del llen
guatge bas ic i usual (la. Etapa) i el cultiu d'un nivel! de llenguatge literari i cientí
ftc en funció de les necessi ta ts actuals (2a. Etapa). 

B. A l'escola de majoria de nens castellanoparlants: a Preescola1·, ambientació 
general i tasques coHectives en castella amb presencia progressiva del cata la, i la 
rclació personal mestre-nen en la llengua del nen. Cada nen fara l'aprenentatge de 
la lectura-escriptura en la seva !lengua. A la Primera Etapa, sistcmatització del 
catala segona llengua fins a assegurar les bases per a un treball escolar en aquesta 
segona llengua. La minoría catalanoparlant ha de continua r el treball en la propia 
llengua, el qual ha de servir també com a treball de scgona llengua per a ls castella
noparlants. Al moment que es vegi oportú, i en fundó de les possibilita ts de cada 
escola, s'ha de poder fer el treball en cata.la per a tothom. 

Aquestes realitzacions, ja possibles en un ambit minoritari d'escoles, poden 
donar la pauta d'una planificació general d'escola pública unificada. 

Aquestes propostes lingüístiques concretes, s'han vist les més adequades al 
Principat de Catalunya. Per al País Valencia i per a les Illes Balears s'indica un 
plantejament diferencial en alguns punts. 

L'ESTATUT DE L'ENSENYANT 

l. Cos únic d'ensenyants 

La Nova EscoJa Pública ha de ser portada per un cos únic d'ensenyants, ca
racteritzat per una formació i unes condicions de treball unificades. 

9 



10 2. Situació actual 

L'actual sistema educatiu imposa una jerarquització en diferents categories, 
salaris, seguretat social, etc., per una mateixa funció educativa, cosa que porta a 
una concepció fragmentada i degradada de l'ensenyament i deis ensenyants. 

3. Objectius 

El cos únic és l'objectiu al qua! s'ha de tendir, oricntant-hi ja des d'ara els ob
jectius intersectorials o propis del sector. En aquest sentit veuríem: 

a) avanc;:ar en la unificació a !'interior de cadascun deis sectors (demanant 
igualtat de sous per a aquells que exerceixen un matcix treball i amb una mateixa 
responsabilitat) i possibilitar que les persones que demostrin una experiencia pe
dagogica puguin obtenir un reconeixement legal; 

b) previsió de places, que hauria de garantir: 
l'estabilitat en la feina, 
la independencia ideologica, 
la participació en la gcstió de !'escoJa. 
Hauria de fer-se, dones, des d'organismes descentralitzats i en els quals hi ha

gués participació deis sectors implicats (pares, claustre i alumnes). 
En finalitzar els estudis, sense cap més proves, s'ha de poder accedir a un lloc 

de treball mitjanc;:ant un contracte laboral, els termes del qua! siguin negociables 
per períodes de temps determina!; 

e) a !'hora de determinar l'horari de treball de l'ensenyant s'han de tenir en 
compte dos aspectes: 

el temps dedicat a l'ensenyanc;:a, 
el temps dedicat a la preparació, programació i gestió; 
d) determinació de continguts de l'ensenyament. 
Els cos únic d'ensenyants hauria de ser representat efectivament en l'organis

me que determinés les línics gencrals deis programes i metodes, i l'adequació als 
cen tres concrets s'hauria de fer des d'organismes descentralitzats que englobessin 
les persones i entitats més lligades a la realitat de cada escoJa, els ensenyants, les 
associacions de ve"ins .... 

e) com a professionals i per la defensa deis nostres interessos, necessitem un 
Sindical d'Ensenyants, que ha de formar part del Sindicat de Treballadors que, a 
més de la defensa de les qüestions reivindicatives (laborals i professionals) tingui 
un lligam amb la població per tal de fer les propostes de continguts i exercir-ne el 
control, i realitzar la gestió de l'escola. 

LA FORMACió DE L'ENSENY ANT 

l. Condicíons acLUals de la [ormació de professorat d'EGB 

Actualmcnt la formació del profcssorat es reaJitza en unes condicions molt 
deficitarics, tant materials com pedagogiques, que es manifesta en una preparació 
de baix nivell científic i professional que no respon a les exigcncies educatives de 
la població. Aixo va acompanyat d'un fort control ideologic per part de l'Estat i 
un funcionament autoritari i jerarquic deis centres. 

Es constata una manca de professionals de l'ensenyament per respondre a l'esco
larització total i en condicions adequades, que fa injustificable qualsevol tipus de 
selectivitat. 

Hi ha un desaprofitament de recursos socials humans en la separació que es 
dóna entre la preparació de mestres i la irracional provisió de llocs de treball. 



2. Objectius en la formació de l'ensenyant 

Les Escales de Formació de Professorat tencn com a fina litat fonamental la 
formació deis futurs ensenyants mitjanc;ant una preparació científica i tecnica. L'ad
quisició d'unes actituds, d'uns coneixements i d'unes tecniques instrumentals és 
neccssaria per complir la funció que la societat els demana. 

Les Escoles de Formació de Professorat vet ll aran també pcr l'actualització de 
la formació deis enscnyants, que es realitzara a través de la Formació Permanent. 

E.s imprescindible trencar amb la ideología monolítica per donar entrada a la 
diversitat ideológica que respecti els objectius asscnyalats anteriorment. 

3. Característiques de la forrnació de l'ensenyant 

La formació deis mestres requcreix un caractcr universitari científic, que im· 
plica, a diferencia d'ara, una plena integració a la Universitat. La titulació única 
deis ensenyants a tots els nivells és un camí per a la consecució del Cos únic d'En· 
senyants. 

E.s imprescindible una au tonomia real en l'claboració deis plans d'estudi ade
quats a la realitat poHtica, social, his tórica i lingüística .. . on les Escales de For
mació de Professorat estan ubicarles. Les especialitzacions que s'imparteixen (Pre
escolar, Terapeutica ... ) estaran en funció de les necessitats de la societat. 

Els coneixements s'adquiriran mitjanc;ant una formulació globalitzada que 
superi !'actual parceHació. S'aplicaran nous mctodes de treball que possibilitin la 
reflexió col·lectiva. 

Seran necessaris altres criteris i formes de valoració del treball de professors 
i alumnes, tenint en compte, no solamcnt l'acumulació de coneixcments, sinó altres 
factors (metodología de treball, participació ... ) que possibilitin la consecució deis 
objectius assenyalats. 

Les escales de Formació de Professorat estaran íntimament lligades a les es
coles per tal d'aconseguir l'experimentació de les materies i una reflexió sobre 
la practica professional. 

4. Organització deis Centres de Formació de Professorat 

Les escales han de tenir una autonomía funcional. 
Sera necessari la creació deis organs (Ciaustre, Departament, Assemblces, 

Comissions, etc.) que pcrmetin una participació democratica en la gestió del Cen
tre, per part de tots els sectors implicats. 

L'elecció de tots cls carrecs de responsabilitat es fara democraticament. 
La contractació deis professors es realitzara segons bases dcmocr}ltiques i 

responent a les necessitats del centre. Es donaran els mitjans suficients que per
metin l'existtmcia d'equips de treball coherents. 

MOVIMENTS DE RENOVACió PEDAGOGICA 

l. Condicions per a una alternativa pedagógica 

Perque es pugui donar una renovació pedagogica són necessaries unes condi
cions sociopolítiques noves de llibertats democratiques. En aquest marc, el movi
ment renovador general sera impulsat coHectivament pels ensenyants juntament 
amb les forces socials. L'educació proposada en aquesta alternativa sera racional 
i basada en la practica amb una flexibilitat i dinamisme constant, que permeti re
visar els continguts basics i la metodología i anar-los adaptant a la realitat can
viant i a les necessitats deis nois. 
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12 Els moviments de renovació pedagógica compromesos en aqucst treball, dins 
d'aquest context, han d'intervenir en la planificació i programació general de la 
'ova EscoJa Pública, així com en la se\'a adequació a !'escoJa concreta. 

2. Situació actual 

Constatem l'existi.mcia actual d'una pedagogía tradicional que prepara els nois, 
majoritariament, pera una socictat jerarquitzada i classista, i impossibilita la seva 
promoció individual i conectiva d'acord amb les seves possibilitats de realització 
personal. 

L'experiencia histórica d'abans de la guerra a Catalunya i a tot I'Estat espanyol 
ens ha ofert una serie d'elements positius que cal integrar i realitzar ja per a un 
projccte fuLUr de canvi. 

lgualment considerem valides i positives les aportacions que a diferents pa'isos 
s'han portat a terme de cara a l'organització deis ensenyants en aquesta tasca re
novadora i de cara a l'organització global de l'educació en funció deis interessos 
majoritaris de la societat. 

Dcnunciem aquelles escoles claramcnt elitistes que, tot 1 prctendre ofetlr una 
educació nova, estan mancades de fct d'un projecte progressiu d'educació, i allo 
que ofen.:ixcn es limita a un canvi de tccniques i de metodología, el mateix que 
proposen les noves orientacions del MEC. 

Creiem que les experiencies actuals de l'escola estatal i privada quant a renova
ció pedagógica són positivcs i poden servir com a base futura si van projcctades 
en una perspectiva d'escola pública i gencralitzable a tots cls nivclls. 

3. Passos per anar construinl l'al!ernativa pedagógica 

De cara als elemcnts histories i d'experiencia actual, que valdría la pena po
tenciar per posar les bases d'una alternativa pedagogica, destaquem com a possi
blcs rca li tzacions: 

lr. La formació permanent deis mestres, a nivell de tecniques i continguts. 
2n. La inclusió i assumpció per part del moviment d'ensenyants de la tasca de 

transformació pedagógica a !'escoJa, dins d'un projecte polític de l'ensenyament. 
3r. El treball en equip deis ensenyants i la relació entre l'cnsenyament i la rea

litat social. 
4t. La coherencia entre l'aplicació d'unes tecniques i el contingut idcologic. 
Se. La tasca de sensibilització per part deis ensenyants i la participació activa 

deis sectors socials implicats en l'educació, en les rcivindicacions basiques de 
l'cnsenyament i en el potenciament de les condicions polítiques i socials per
quc l'extensió d'aquesta renovació pedagogica cap una escoJa pública sigui 
possiblc. 

6e. L'aprofitament de plataformcs legals representatives per gcncralitzar i fer ex
tcnsius els intents de renovació pedagógica encara minoritaris. 

Creiem que un autentic moviment de renovació pedagogica hauria de fer seu 
assumir activament totes les implicacions d'aquest document. 
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Bditorial 
S.A.Casals 

Maternal lámines murals 

Locomotora ( 3 anys) 

Primer trimestre 

Segon i tercer tr imestre 

Guia didactica 

10 Murals (70x100J 

Exercocos de llenguatge 

Catala (col.leció el penell) 

FOC Ir novel! 

MAINADA 2n nivel! 

CORRIOLA 3r. nivel! 

ESCLETXA 4t. nivel! 

EINA Se. nivel! 

CATALA Ge nivel! 

PLEC DE PAPEAS 78. 
en preparació 

CATALA 811 . nivel! 
en preparació 

Preescolat 

Puff (4 any! 
Primer t rome~ t rc 

Se9on i tercer trimest 

Guio didilc tico 

Vivamos los cuent 
(5 any 

Primer tromestre 

Tercer tromestre 

E.G.E 

Els 1 
nivell: 

complert: 

l __ en constant renovació 



El perque d'aquest número 

Aquest número trenca !'esquema ha
bitual de la revista, la qua! normal
ment consta de la part monografica i 
de les seccions. El present número és 
tot ell monogratic. 

En planificar els números de l'any 
1975 es va decidir que el número 4 
tractaria de les Bases d'una reforma 
educativa, com a contraposta a la rea
lital educativa present després de cinc 
anys cl'aplicació de la Llei General d'E
ducació -tema al qua! es va dedicar 
el número 3 de PERSPECTIVA ES
COLAR, aparegut el mes de julio] 
proppassat. 

Entre aquests dos números, el 3 i 
el 4, ha tingut lloc la X Escola d'Es
tiu de Barcelona, la qua!, ja des del 
moment de la planificació d'aquest 
número, pensavem que podía consti
tuir una bona plataforma per a con
feccionar aquesta alternativa a la Llei, 
en la qua! s'integressin en un treball 
conjunt tants mestres com fos pos
siblc i hi aportessin la seva experien
cia, les seves exigcncies i les seves 
lluites. 

Previament es van seleccionar, 
dones, deu temes que, en la nostra 
opinió, comprcníen la problematica 
basica de l'ensenyament í tots els pro
blemes vius, llevat en tot cas deis de 
la Universitat, la qua! al llarg del curs 
havia fct un trcball semblant, com en 
el cas de la Universitat Autonoma de 
Barcelona. 

Els deu temes comprenien basica
ment: un planteig global de l'cscola; 
una analisi, neccssaria en el nostre 
cas, de la problcmatica específica que 
constitueix la seva peculiaritat cata
lana; l'estatut í la formació deis mes
tres; l'organització de les etapes de 
l'enscnyament, i el paper que haurien 
de tenir cls moviments de renovació 
pedagogica. Cada un deis deu temes 
havia de constituir un curs o grup de 
treball a !'EscoJa d'Estiu. 

La seva prcparació va suposar, pcr 
una banda, una distríbució de respon
sabilitats entre els departaments de 
«Rosa Sensat» í altrcs ínstitucions im
plicades en la problematica educativa 
(CoHegí de Doctors i Llicenciats, As
sociacíó d'Antics Alumnes de la Nor
mal i EscoJa Universitaria de Forma
ció del Pro(essorat) i, per altra banda, 
la confecció d'un dossier de material 
per a cada tema, la selecció de ponen
cíes í la metodología de treball. 

Més de cinc-ccnts ensenyants es van 
matricular en total als deu grups de 
tema general. 

Durant els dcu dics de !'EscoJa d'Es
tiu es va dedicar una sessíó diaria a 
cada un deis deu temes generals. Els 
vuít dies primers es va repetir quatre 
vegades el mateix cicle de treball: 1, 
ponencia i consulta de documentació; 
2, treball en petit grup; 3, posada en 
comú i redacció de conclusions par
cials, que es publicaven al «Diari de 
l'Escola d'Estiu». El nove día es van 
redactar, dins de cada grup, les con
clusions finals de cada un i, des
prés, per part deis responsables, una 
declaracíó conjunta final, que es va 
llegir l'endema, últim dia de !'EscoJa 
d'Estiu ( 11 de julio!) a l'asscmblea ge
neral, a la qua! van assistir més de 
mil cínc-cents cnsenyants. Amb les 
aportacions retes pels assistents a l'as
semblea es va fcr una redacció defi
nitiva, que pcr la base que la susten
ta i !'amplitud de la tematica hem cre
gut que havia d'encapc;alar aquest nú
mero. 

Al vespre del mateix dia 11 se'n va 
fer una prcscntació ciutadana a tra
vés d'una taula rodona al Forum 
Vergés. 

Malgrat ser el resultat d'un treball 
de més de mil cinc-cents ensenyants, 
es tracta encara d'un document ini
cial, que s'ha de difondre i obrir a un 
debat més ample i més profund, pero 



que ja des d'hara ha d'impulsar a 
l'acció. 

Per altra banda, els articles que se
gueixen recullen d'una manera més de
tallada i matisada els elements prin
cipals deis acords i de les discussions 
de cada grup de treball i representen 
ja un primer pas d'aquest treball d'a
profundiment, impulsor d'acció. 

Com es diu en la mateixa declara
ció, tot aquest treball s'inscriu en la 
línia d'accions i retlexions fetes aquest 
darrer curs per grups d'ensenyants de 
diversos punts del país. Pero té uns 

trets específics: l'organització d'un 
trcball de base mol! amplia, en la qua! 
han participat mestrcs i cnscnyants 
represcntatius de molts sectors, agru
pats per tot tipus d'interes professio
nal, com es reflecteix tant en !'ampli
tud de la tcmatica com en el tracta
ment pluridimensional de cada tema. 

Aquesta és l'aporració de la X Es
cola d'Estiu en aqucst movimcnt ac
tua l, el qual continua i tindra com a 
manifestacion!> concretes immcdiates 
el IV Congrés de la Formació i el Con
grés de Cultura Catalana. 
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1. Formes de control i de gesti6 
en una escota democrOtica 

per losep M. Masjuan i Ramon Prats 

L'objectiu que es proposa treballar el nos
tre grup tenia un abast general. Ens havíem 
de plantejar un conjunt d'elements que afec
ten !'estructura educativa i el seu funcio
nament i que havien de representar les 
línies mestres d'un projecte de Nova Escola 
com a resposta a la situació actual. 

Dintre del conjunt de temes d'ambit ge
neral, alguns havien estat ja separats pre
viament per la seva importancia específica, 
ja que eren tractats per altres grups de 
treball (la catalanitat de l'escola. J'ensenya
ment mitja , l'estatut de l'ensenyant); en 
aquest sentit el nostre grup, tot i ter alguna 
referencia a aquests temes, en general en 
va prescindir per tal de centrar-nos en la 
resta. 

Aquest article recull els quatre grans 
apartats a partir deis quals es va centrar 
la reflexió: el caracter públic de l'ensenya
ment, . continguts i metodes, la ideo logia i 
l'escola, i l'administració i la gestió de J'e
ducació. 

En el primer apartat de J'article hem in
tentat sintetitzar unes constants que van 
apareixer com a línies de for9a de les dis
cussions. 

l. TRES EIXOS FONAMENTALS 
DEL NOSTRE TREBAlL 

1. la crisi del paper social del mestre 

Els mestres es neguen, cada vegada més. 
a utilitzar els seus sabers per distanciar-se 
de la majoria de la població: no velen esta
blir un dialeg només amb aquells que millor 
poden entendre's en termes de cultura es
colar, i menysprear la resta, com a alumnes 
que la natura no ha dot;¡t suficientment per 
poder seguir el camí. Tot al contrari, ce
meneen a revoltar-se respecte a aquest pa
per que la societat els atorgava i atorga, 

s'adonen que les diferencies entre rendi
ments escolars són la traducció a nivell 
cultural de les diferencies d'origen social 
deis alumnes; que fins i tot les diferencies 
en la motivació a J'hora d'estudiar i en la 
valoració de l'escola tradueixen diferents 
ambients culturals i , com a conseqüencia, 
descobreixen que els seus interessos pro
fess ionals no es poden realitzar d'una ma
nera correcta si no és amb un replanteja
ment de l 'escola. 

L'exigencia d'unes condicions materials 
indispensables per portar a terme !'educa
ció. l'eliminació de les diferents estructu
res escolars que acaben refor9ant el clas
sisme de la societat, una concepció pe
dagogica fonamentada sovint sobre J'exit 
escolar de la majoria deis alumnes i no pas 
sobre J'exit d'una minoría constitueixen ele
ments que es deriven logicament d'una 
posada en qüestió del seu paper social. 

No es tracta només - situació tan dis
tant de !'actual- de treballar i lluitar per 
una escoJa d'igual qual itat pedagogica que 
compensi les diferencies culturals. Els en
senyants no pensen norriés en una igualtat 
d'oportunitats a !'entrada escolar. sinó en 
una igualtat almenys al final de l'escolarit
zació obligatoria, de manera que els condi· 
cionaments socials hagin minvat la seva 
influencia. compensats per una escola en 
darrer terme redistribuida. 

En el terreny deis continguts i . deis meto
des de l'ensenyament, ens importa discutir 
sobre el paper social del mestre. ,¡:;om tam
bé importa que tota reflexió coHectiva so
bre l'ensenyament tingui presents aquests 
punts: la necessitat d'un ensenyament fo
namentat sobre base científica, la conscien
cia del caracter no neutral de la institució 
escolar ni, per tant, del mestre, !'exigencia, 
com a conseqüEmcia d'aixo mateix, del re
coneixement de la pluralitat ideológica po
tenciant una actitud de dialeg i de solidari
tat entre els educadors. etc. 



una finestra oberta al món 

LA BIBLlOTECA DE TREBALL 
t S L'úNICA ENCICLOP~DIA 

CONCEBUDA PEA A úS ESCOLAR 

S'ha iniciat una nova coBecció: la ·Biblioteca de Treball•. ts una coHecció important, per
qué la BT i la BTJ (junior) són instruments de treball que, a partir de l'interes del nen i 
amb la seva col·laboració, Ji permeten d'avan<:ar en el seu desenvolupament d'acord amb 
la pedagogía lliure i popular, propia de I'Escola Moderna. Cada títol de la BT i de la BTJ 
han estat realitzats amb la participació de mestres i alumnes. Cada tema ha estat conce
but per al trebal l lliure deis alumnes a partir deis seus propis interessos. 
La Biblioteca de Treball és igualment úti l per pares i educadors que desitgen alliberar el 
nen deis textos elaborats només pels adults i que cerquen materials adequats a tot allo 
que el nen necessita i espera. Més de trenta anys de tasca pedagogica han fet possible 
la Biblioteca de Treball . 
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2. L'escola, una institució histórica, 
actualment imprescindible 

¿~s possible de tirar endavant un plante
jament com !'anterior en el context d'una 
societat capitalista? ¿No deuen haver fet 
els educadors un plantejament totalment 
idealista? 

Una societat políticament democratice 
continua plantejant problemes fonamentals 
que deriven de !'estructura social : el con
fUete estructural generat per unes relacions 
de producció capitalistas i les seves con
seqüimcies en tots els terrenys de la vida 
social constitueixen un fet reconegut. 

Els condicionants de la societat sobre !'es
cola seguiran essent importants en tots els 
ambits 1 més encara en aquells en que !'es
cola funciona com una institució encarre
gada de configurar unes professions condi
cionadas pel mercat de treball i , consegüent
ment, per la divisió social del treball en una 
societat capitalista. 

Fins on es pot avanc;ar tot mirant de cap
girar la funcionalitat de l'escola és cosa que 
no sabem. En tot cas els ensenyants cons
cients d'aquestes limitacions consideren 
que la resposta políticament valida no és 
pas la negació de l'escola com a institució 
conservadora; els corrents antiescola no 
tenien cap resso efectiu en el coHectiu del 
nostre treball. 

La disjuntiva entre primer canviar la so
cietat o primer canviar l'escola pateix d'un 
mal plantejament d'entrada. L'escola com a 
part de la societat és un terreny de pene
tració i de canvi. 

3. La participació en tots els terrenys 
de la vida social 

Una escoJa democratica de les caracterís
tiques que en pagines successives s'indi
quen només és possible en el marc d'una 
organització política democratice. 

Pero els ensenyants es decantaven per 
una concepció dinamica de la democracia, 
entesa com a control per part de la pobla
ció de les propies condicions de treball i 
de convivencia. Aquest punt d'arribada era 
la resultant d'un llarg procés concebut dia
lecticament, en el sentit que l'acumulació 
quantitativa de formes de control de la po
blació en diferents terrenys de la vida sO. 
cial feia possible també una avanc;ada qua
litativa en relacló a aquells sectors que 
constltueixen els nuclis centrals del sistema 
social. 

Es va posar especial insistencia a parlar 19 
expl ícitament de la construcció d'una nova 
escoJa, com a expressió semantica que ha 
de designar una nova realitat, totalment 
oposada a l'actual estructuració fragmenta-
da, jerarquitzada i burocratitzada de l'escola 
actual. 

11. L'EDUCACió, UN SERVEI PúBLIC 
FONAMENTAL 

La gratu'itat de l'ensenyament és la prime
ra condició indispensable per poder assolir 
els objectius anteriors. Aquesta gratu'itat 
ha de cobrir tots els nivells de l'ense
nyament comenc;ant pels més elementals, 
donada la gran importancia que el que 
s'anomena actualment preescolar té de cara 
al futur de l'alumne. L'escolaritat obligato· 
ria í gratu'ita ha d'lniciarse abans deis sís 
anys, i cal fer possible a més a més que 
els equipaments socials siguin suficients i 
gratu'its des de l'inici de la vida de l'infant. 
Perque sense gratu'itat hi haura selecció. 

La instrucció 1 l'aprofitar'nent al maxím de 
les potencialitats de tota la coHectivitat, 
i aixo no precisament en el terreny de la 
producció, en una societat muntada sobre 
la divisió del treball capitalista, sinó sobre
tot en el terreny global de la vida co l~ecti· 
va. i per consegüent, el financ;ament de l'es· 
cola no és una qüestió privada sinó pública, 
i el sector públic és l'únic que pot garantir 
la gratui'tat. 

El dret a la instrucció, tantas vegades 
proclamat, s'ha de fer efectiu. i aixo només 
és possible si es considera l'educació com 
un servei públic fonamental, que I'Estat ha 
de garantir a tots els ciutadans de la col· 
lectivitat. 

La distancia entre la situació actual i 
aquest objectiu, no se'ns amaga .que és molt 
gran. Cal tenir en compte que el regim ac
tual espanyol és deis que menys dedica 
a l'educació com a proporció del producte 
nacional brut, a una distancia considerable 
d'altres pai'sos, tant deis que s'anomenen 
desenvolupats, com deis que astan en vies 
de desenvolupament. Les irracional itats nor
mals en l'assignació de recursos propis 
de les societats capitalistas s'han agreu
jat de forma desmesurada en el cas de 
I'Estat espanyol, i aixo ha facllitat la par
vivencia deis sectors parasitaria de l'eco
nomia lllgada a l'aparell de I'Éstat, que fins 
i tot han impossibllitat la trmlda reforma 
fiscal que el • Proyecto de Ley General de 
Educación• plantejava coma instrument que 
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ajudés al finan(:ament de J'educació matei
xa. El retard historie és considerable, i les 
necessitats augmenten, més encara si volem 
cobrir els objectius que declarem. Només 
mitjan(:ant una reforma fiscal seril possible 
un avan(: en el terreny de la mlllora de les 
condicions de vida, entre les quals té un 
pes específic la instrucció de la majoria de 
la població. 

~s logic que la gratuitat efectiva a tots 
els nivells plantegi problemas economics 
difícilment solubles, més encara si tenim 
en compte la situació de partida. 

Aixo implica una serie d'eleccions en el 
temps segons un ordre de prioritats, de les 
quals no poden quedar al marge els ciu
tadans. 

D'altra banda. i a més, una societat de
mocriltica ha de fer possible una efectiva 
participació coHectiva en la presa de deci
sions. de manera que els ciutadans puguin 
triar, davant d'alternatlves ciares. un conjunt 
d'objectius socials que han de ser assolits 
progressivament. Cal que la població estigui 
informada de les alternativas que se Ji po
den oferir perque trii en un ordre de prio
ritats. Aleshores és quan es podril anar ela
borant i pressionant perque la gratuitat. com 
un element més dintre d'un conjunt ampli 
d'aspectes coHectius, arribi amb el mínim 
de temps possible a englobar tots els nivells 
de l'ensenyament. 

A curt termini, el que ja no es pot ajor
nar més és l'aplicació d'aquelles mesures, 
promesas pel govern actual i utilitzades com 
a arma ideologica de legitlmització. (Cons
truccions escolars. gratuitat a I'EGB 1 a For
macló Professional de primer grau, etc ... ) 

Si abans hem atirmat que el finan(:ament 
de l'educació s'ha de fer a partir deis re
cursos públics. és logica la conseqüimcia 
que la seva administracló no pot recaure 
en mans prlvades. 

Significa una total contradlcció que els 
recursos públícs afavoreixin o posslbilitin 
el guany mercantil d'empreses privadas des
tinadas a l'educació. La doble estructura 
escolar és un element fonamental del clas
sisme de !'actual sistema educatiu. Si un 
centre privat rep una ajuda deis fons pú
blics que Ji permet abaratlr el cost de l'en
senyament, pero en canvi ha d'assegurar 
un guany al capital, ha de posar en marxa 
diferents mecanismes. com són hores extres 
de classe, o materials, o serveis extraesco
lars, etc ... • l aixo vol dir que les possibili
tats d'accés a aquests centres són diferents 
segons !'origen social deis alumnes, la qual 

cosa contradiu la funció social que hem as
signat a l'escola. 

En el marc d'una empresa privada mal 
no es podril exercir un control efectlu per 
part deis lnteressats en el procés educatiu. 

Quan es tracta de justificar la convenien
cia que I'Estat ajudl amb els seus fans !'es
cola privada no lligada al lucre, s'argumenta 
en termes de la llibertat d'ensenyament tant 
per part del promotor de centres com en 
nom del dret deis pares a escollir centre 
escolar. 

Justament perqué volem que slguln efec
tius aquests dos principis de llibertat, ens 
adonem que de cap manera no poden pas
sar per l'enfortiment de !'actual escala pri
vada, ni tan sois pel seu manteniment com 
a tal o ajudada economicament per I'Estat. 
¿Oui pot pensar, amb un mínlm de coneixe
ment de causa, que davant d'una situacló 
histórica de prlvllegl. els diferents grups 
socials tindran les mateixes oportunltats de 
crear o de mantenlr centres escolars? 

¿Qui pot pensar que al llarg i a l'ample 
de la geografía del país, els pares podran 
triar per als seus fills aquell centre que els 
agradi, en termes de concepció ideologica 
de l'educació, si I'Estat finan(:a els centres 
privats actualment existents? ¿Com queda 
la llibertat de l'ensenyament en el marc 
d'aquests centres? La formulació de les 
preguntes anteriors, que ja pressuposa la 
resposta deis ensenyants, no significa la 
defensa de l'escola estatal com a monopoll 
ideologic. centralitzada 1 burocratitzada com 
en la situació actual. 

En el marc d'una escala única 1 pública. 
que no vol dir uniformada, on el control 
passi pels mecanismes creats a nivell col
lectiu, és on millor es poden salvaguardar 
d'una forma realista els prlncipis de lliber
tat abans esmentats. 

Una polltica clara en favor de la promocló 
de l'escola pública no pot suposar de cap de 
les maneres no tenir en compte la reall
tat actual. El que ha semblat ciar és que 
una política educativa correcta no ha de 
tendir de cap manera a refor(:ar la doble 
estructura d'escola pública i privada actual
ment existent. sinó que ha de possibilitar 
la reconversió en una escoJa unificada. en 
uns terminis que convé estudiar, i preví un 
dialeg amb els afectats de totes aquelles 
escoles que hi vulguin prendre part. 

S'ha de tenir en compte aquelles escoles 
que actualment existelxen com a privacjes, 
pero que han sorgit com a tals davant 
de la impossibilitat de trobar en !'actual 
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22 escala estatal un espai per realitzar una 
determinada concepció de l'escola. i que no 
estan pensades amb afany de lucre. També 
cal tenír en compte altres escales. moltes 
de les quals són de I'Església, arrelades en 
sectors socials més desafavorits i que. a 
part del seu origen historie, han repensat la 
seva !unció social. 

El que cal és formular una política con
creta de transició cap a la nova escala pú
blica. a la qual es puguin acollir totes les 
escales privades que vulguin, i que permeti 
amb uns terminis determinats que els en
senyants puguin integrar-se al cos únic i 
que els edificis i equipament. quan sigui 
possible, també puguin formar part del pa
trimoni coHe.ctiu. 

Sí es donen aquests pressuposits. la po
lítica de subvencions. que tal com ara 
s'aplíca és totalment inadequada en tant 
que contribueix al refon;ament de la doble 
estructura escolar. podría ajudar com a pont 
mentre no es produeixi la total integració. 

En aquests centres escolars en transició, 
la participació i el control deis pares 1 deis 
mestres respecte de l'assignació economica 
estatal podría assegurar un deis pressupo
sits basics d'aquesta política: el guany pri· 
vat ha de quedar exclos del sector educatiu 
sempre que aquest sigui ajudat per fans 
provinents del tresor públic. 

De tates maneres, i paraHelament a !'an
terior. és imprescindible una política de 
construccions escolars que eixugui defini
tivament els déficits existents, i que al ma
teix temps permeti prestigiar l'escola pú
blica. actualment considerada. i no sempre 
amb raó. com l'escola de més baixa qualítat. 

111. ELS CONTINGUTS 
1 ELS METODES 

L'escola ha de deixar de ser lletra marta, 
l'explicació d'allo que no passa maí o l'e
diflcí a'illat. 1 ha d'esdevenir una institució 
lligada a la vida real deis homes. Com díu 
Wallon: ·Un individu és inconcebible sepa
rat del medí on viu i es desenvolupa. !Os 
necessari. dones. obrir ampliament l'escola 
a la vida en la mesura que l'edat deis nens 
s'hi avingui. !Os necessari habituar-los al 
coneixement del medi físic i del medí so
cial.• 

Aixo s'ha d'aconseguir amb !'entrada de 
la realitat quotidiana, deis problemes reals 
deis homes, del treball i de les idees vives 
a l'escola; per arribar-hi, cal pensar en l'a. 

dequació deis continguts i també deis me
todes que permetin aquest apropament a la 
realitat. Cal, per tant, que els continguts 
parteixin de la realitat geografica, historica 
i social del noi. En el cas de Catalunya. és 
ciar que l'escola ha de partir de la nostra 
realitat geogrilfica. historica, social 1 lingüís
tica ; en aquest sentit, hi ha una gran feina 
a fer. 

En aquesta perspectiva no costa de veure 
que l'escola ha de deixar de ser una mena 
de reducte aseptic i obrir-se a la realitat 
social que l'envolta. 

Aquest ll igam entre l'escola i la realitat 
hauria de cobrir diferents aspectes: 

L'escola ha d'entrar en contacte amb els 
homes. El mestre no és l'únic que pot ex
plicar a l'escola, cal que les diferents pro
fessions entrin a l'escola; per aixo. s'hauria 
d'establir la forma perqué els diferents pro
fessionals poguessin col·laborar · amb !'es
cola i introduir de forma viva el nen a les 
diverses problematiques. 

L'escola ha d'estar en contacte amb els 
diferents centres de producció. esplai, ser
veis del barrí , a fi de poder-los aprofitar. 

L'escola hauria de co~aborar en les dife
rents tasques collectives: campanyes cultu· 
rals, serveis, etc. d'acord amb l'edat deis 
nois. 

L'escola ha de ser un lloc coHectiu i ·fa. 
miliar• per al barrí, on es puguin organitzar 
diferents activitats propíes del barrí tant per 
als nens, com per als adults. amb utilització 
deis espais, zones d'esport. biblioteca. etc. 
Tot alxo amb el consegüent control deis 
organs de gestió de l'escola. 

Ara bé, aquest lligam amb la realitat 
proxima sera la base, el punt de partida. 
Caldra que progressivament es vagin am
pliant els coneixements del nen sobre la 
base de les primeres, és a dir, de la realítat 
concreta i immediata , a fi d'obrir-se a reali
tats més llunyanes i diverses del món. 

Ouant als continguts transmesos per l'es
cola, es veu que, d'una manera general. 
haurien d'estar d'acord amb els darrers des
cobriments de la ciencia. En l'estat de la 
nostra escala, cal que els plantejaments 
realment científics vagin desplac;ant les 
idees mistificadores i pseudocientífiques en 
tots els camps del coneixement. 

Pero la ciencia no és un fet a'illat, i per 
tant no s'ha de presentar així a l'escola. 
altrament cauríem en un •cientifisme• igual
ment deformador. Cal veure la ciencia com 
un procés social i per tant ll igat a la histo
ria i a tates les arees de la vida humana. 



El problema no s'acaba amb els contin
guts. perqué els valors no es transmeten 
únicament a través d'ells. també la meto
dología escolar en transmet: l'atenció pas
siva, les veri tats immutables , !'obediencia 
irracional en són mostres, d'aquests valors 
que s'inculca al noi per mitja de la meto
dología. 

Per aixb cal que entri a l'escola la me
todología científica, pero no com un instru
ment purament operatiu i acrític, sinó com 
un metode d'encarar la realitat. La forma 
critica de veure la realitat, que no vol dir 
escepticisme sinó capacitat de valorar els 
fets i de comprovar el seu significat, abo
cara a la formació d'éssers pensants. 

El caracter científic de l'ensenyament, des 
del punt de vista metodolbgic, comporta 
implícitament el lligam deis conceptes tea
ríes amb l'activitat practica. El sentit del 
treball escolar només se'ls aclarira, als nois, 
quan descobreixin que allo que aprenen no 
va destinat a l'escola sinó a la vida. 

Aquest lligam el podran realitzar si tenim 
en compte el sentit de la practica en el 
treball escolar: 

a) La practica com a punt de partida de 
la ciencia; és a dir, tant en el sentit de me
todología del coneixement, com en el de 
fomentar el desenvolupament de les dife
rents ciencies. A classe la practica ha de 
servir per introduir qualsevol coneixement 
nou. és a dir, s'ha d'introduir el tema de 
forma que l'alumne vegi que hi ha proble
mes practics que han de ser resol ts a partir 
deis seus coneixements. 

b) La practica com a criteri directe de 
comprovar la validesa d'una teoría. (La for
ma més senzilla és l'experiment.) 

e) La practica és el camp d'expressió 
de la teoría. Els alumnes han de comprovar 
sempre que sigui posslble que les fórmu
les teoriques tenen aplicació practica l com 
s 'efectua aquesta aplicació. 

l:s evident que tot aixo són postulats 
generals que s'hauran de concretar d'acord 
amb les diterents edats del nen; en tot 
cas. el que tan és marcar una línia general 
per on haurien d'anar les coses. 

Arribats en aquest punt, ens demanem 
qui i com han de planificar els continguts 
i metodologies a seguir a l 'escola. 

Les línies metodologiques generals no 
han de sortir deis laboratoris d'uns tecno
crates. sinó de l'investigació lligada a la 
practica pedagogica deis ensenyants. que 
recullin les últimes aportacions de les cien
eles de la nostra epoca. 

Ouant al caracter que ha de tenir l'esco- 23 
la. •el seu paper haura de ser el de crear 
un medi ric en estímuls que atavoreixin 
l'activitat de l'alumne. Una activitat deguda-
ment orientada. pero que en cap cas no 
pot reduir-se a la mera recepció passiva de 
la informació que el professor transmet ja 
elaborada (com a element característic de 
la pedagogía tradicional). 

•Un ensenyament actiu, realment signifi· 
catiu, exigeix, en la nostra opinió, tot un 
treball coHectiu d'investigació pedagogica i 
didactica•.' 

En aquesta mateixa perspectiva, sera molt 
important abordar el problema deis nens 
que no se'n surten a l'escola. El tracas es· 
colar és, en la nostra escoJa. una constant 
que es pot constatar cada dia malgrat els 
sacrificis deis pares i la bona voluntat deis 
ensenyants. Aquests fracassos tenen un 
caracter massiu i segregatiu: es donen es· 
sencialment en els nens més desafavorits 
des deis punts de vista econbmics. socials 
r culturals. 

Cal situar al centre de la nova escala 
aquest problema i donar-Ji camins de solu
cions. les quals no poden consistir en de
claracions verbals individuals. sinó en mit· 
jans materials adequats junt amb un enfoc 
just del poblema. 

En aquest sentit, parlar d'una escoJa igual 
per a tots és no tenir en compte les des· 
igualtats deis nois que arriben a l'escola. 
fruit de les desigualtats d'origen social. 
economic i cultural. 

Cal, dones. que l'escola es converteixi en 
un medi ric i estimulant que posi en joc 
els mitjans necessaris perque l'exit de tots 
els nens sigui una realitat. 

Cal , dones. que J'escola, el mestre, activi 
l'interes del noi. motivant-lo i obrint-li noves 
perspectives, sense que aquesta direcció 
per part del mestre estigui en contradicció 
amb la participació activa del nen. 

·Per a nosaltres. el procés educatiu és 
globalment directiu, és a dir, no renunciem 
ni al nostre paper d'adults vora els nens 
i adolescents, ni al nostre paper d'educa· 
dors vora els éssers en formació que són . 
Respectar el nen. deixar-li ter la seva propia 
experiencia (en el quadre d'una coHectivi· 

1. Colegio Oficial de Doc. y licenciados, Una 
alternativa para la enseñanza en el Pals Valen
ciano, (p. 21. punts 3.2) Escuela 75. Valencia, 
1975. 



24 lta1j) , ,penmetreW r& lOTmquenir progressiva
lmertt 11-a save ¡pri¡pia JUttfJnomia és una cosa. 
Jl)-ebmr -que SlBITBD1111i en efs seus handicaps 
ao-crooutturol.s .o ier oom si la humanl'tat 
no hagués ex!Stlt obans d ell i com si ell ho 
hagués de reinv.erttar tot és una altra cosa. 
P.eraem que é.s funoró nostra oom a edu
"Catlol'B •Ol'ear •un •m:edi eS'IIrmulant per als 
nens.• 1 

CaldriR, dones. una redeiinició d.els sa
beA>l¡lle s'han de tnmsmatrf' i els metodes 
que perme1in affi nois adqwm-lo.s en les 
mlllors oondrorons. 

Es veu, dones. que -slhan d'assegmar unes 
bases generals, que es podrien corr.cMitar en 
f'establiment d'.uns mvells penarai-s al llarg 
de tot el sistema educutiu que farfa la fun
oió .de carcaas.a o esquelet. ndequats a les 
dlfe~ents edats. tenint en compte que l'edst 
•és un Ellemerrt reft~renoial general ~¡uant 

a la maduraoió del noi, maduració que vin
dra d:aterminada en gran part per la prild11ica 
i les influéncres ambientals a qué hagi estat 

sotmffii. 
Caldra, per tant concebre la planlficaoió 

deis n~vells de forma flexible i dinamica en 
l'evolució del 110í 

En aquesta lrnra aquesta programes cl'o
rientació genent . s'hauran d'adaptar a les 
diterents realitats sociooulturals a fi d'as
se:gurar el llrgam amb la realitat de qué 
p.a~t.avem . Cls nois assollron els dltererrts 
oonceptes ml~jun¡;;ant el material r>er ells 
oorm_gut. amb con1inguts ooncrets que ex
trauran de la seva Tealltat· l'ensenyament 
!ligara aixi amb J'expflnimcra real deis nois. 
fs d::aquesta mamrra que en l'alumne es 
podtil formar el-s .ODnct¡ptes vius i genera
lfuábtes pontint d:Bt:s aF.¡peotes conorets i 

arribar a l'obstraooió i a la generalrtznoió. 
Perqué a(¡ue!lta yrrogramaoió sigui real

rmmt viva i at!Bqwrda a les necefXSttltts de 
la ¡mblaoió, hauril de iiflr teta amb la par-
1ioijl8oi6 defs ensen¡¡ants i de les organit
..z:aoiDrrs sooials de ibase. a ii que lla p~o

<glalmaoió pattei-xi dtJts intereaso-s nmüs de 
ta .adHMlivltat. 

A ni.vell tl'esoola . .a:quests programes els 
haurm de re.v1sar 'fll milleatiu de li:esoola i 
a:de:Qunl'llos metu:IJofogrcament i íliüaalica
,mertt d · aoo,tl arrlb 1 ~es •s:eves rm:oessl'tlitl\, 

:2. <Gm®e firan,r;aisctllliliuca1ion Nnu~relle, 'Líédhe.c 
<e.aa:dtsi-re. 1/Dou.é nu mon di:ouffl, flil:L 'So:óidlell. Pa
rriis, tm74. llP D(}'lómt. 

pero exoloerrt-ne r;indH~o~ialualisme 'llffil 1mestme 
a'illat. 

Aquesta plallHicaoió educativa, 4JL1Ulnt a 
metodes i continguts. com també :eo tDI'l'ts 

d'attres aspectes. pretén superar la :commp
ció individualista parcellada i jerarguioa u:te 
l'ensenyament, on caci" mestre és lflt.Js.Liltruc
tuari de la seva parc;el·la, qL•e <és ll'uiJii1lim 
esgraó d'una piramide que COmeJ!lQ8 flll el 
ministeri i acaba en el seu pupi1re. 

Tal estructura es converteix en una Jrul

quina administrativo-burooratica. en la qual 
cadasoú conserva el seu canrec.. o 'el lmíllo
ra, amb la oondioió de niD ¡plru>ar ltma.ves a 
l'organisme o cárrec superior. 

Cal superar aquestes formes nefastas que 
no miren el bé comú i arribar a regtr col
lectivament el que és collectiu: ta cultura 
i l 'aooés a l 'eduoaoió. 

IV. EL PLURALISME IDEOLOGJC., 
LA LLIBERT.AT D'ENSENYAUENI 

És irnportant saber superar el mite Cle 
l'escola • neutra" que ha servit ni llang¡ dlel 
temps per enoobrir el monopoli imeoJIU,~ic 

d'un sector de la sooietat. 
• Tot ensenyant trasllueix una rdeolo_gia 

en tota la seva practica professional :So
vint ho fa sense adonar-se'n. Pero si es 
pretén o es crrur ''neutre'' , l 'ensen~artt le 
ut:1a visló deformada del seu papar 1i •de 1hl 
seva ~unció; corre el riso de ser "enf!BdlitC' 
o de ser complice de la ideolo_gia sobre la 
qual descansen els interessos deis pos
se'idors que ens governen. • ' 

Cal reconeixer aquest fet i enfocar •el 
pnJIJ)Iema de forma que l 'escola em wma 

sooietat democrbtica introdueixi el nen a 
la realitat pluralista de la societat. 1 a les 
seves múltioles opoions religioses. filosoti
ques. polítiques ... 

Aixo s'ha d'entendre en un sernit lll'1f1pli . 
infonma~illl i de debat, no d:a.G10otnimamentt 
conoret; és per aixo Ql!le C!IP 'Mlnmaoia\ <die 
ti pus reHgiós o poi ític no tindr41 •IIC!lt: ern 
hores esoolars. Cal que el nen er.itri en 
contacte amb el-s diferents oorrertts d'qpi
ni:ó de forma oberta i críti.ca; en llliJUesl 

Sel1titr 1' ellsamyant té ,el pap.er pniiJiilOm!liaJ tdle 

13. •G~Ill!PC Firanr;ais dlliducution illlGJul.I!Jlle. <Q!P

ol't. 



posar en contacte els nois amb les diferents 
reali tats. sobretot partint de la propia opció. 
Perque aixo sigui possible, en el sentit que 
l 'ensenyant pugui expressar lliurement les 
seves opi nions, caldra una veritable ll ibertat 
d'ensenyament, íntimament lligada a les ll i
bertats generals, d'opinió i d'expressió ... 

•Con ella se t rata de garantizar que no 
será violentada la conciencia del maestro, 
y que éste puede cumplir sin coacción de 
ninguna clase su deber de explicar lo que 
considere más verdadero, dentro del rigor 
científ ico exigible en cada nivel, sin otro 
lími te que el respeto debido a todas las 
doctrinas y a la misma conciencia del alum
no ... Del ejercicio normal y generalizado de 
la libertad de cátedra lógicamente resulta
ría, dado el hecho del pluralismo ideológico 
de los docentes. una educación pluralista 
en su conjunto, a través de la cual el alum
no fuera recibiendo durante todo el período 
de sus estudios diversas influencias, lo que 
permitiría comprender mejor todas las op
ciones. El educando poseería entonces, má
xime si es alentado a ello por una meto· 
dología adecuada, una act itud crítica, ana
lítica, comprensiva y sin perjuicio de poseer 
su propia actitud.• • 

D'aquí se'n despren que cap ensenyant 
no haura de ser apartat de la docencia per 
motiu de les seves conviccions o de la seva 
fi liació re ligiosa o polí t ica. 

l 'escola, dones, hauria de ser un element 
de consolidació de la democracia per la seva 
actitud de cara a la societat, per la part i· 
cipació en la gestió de totes les torces 
socials, i pels continguts i metodes, que 
caldria que s'adeqüessin a aquest esperi t , 
elirninant tot monopolisme, sigui en els con
t inguts. sigui en els instruments pedagogics: 
•Son igualmente penosos esos libros de 
texto para los que toda la verdad está ex
clusivamente polarizada en las opiniones del 
autor. y donde se exponen de forma mani
quea. o ridícularmente simplista. toda opción 
adversa.• • 

En definitiva, les úniques postures que cal 
eliminar de l'escola són les no demacra
tiques. 

l'escola. fora d'hores lectives. dins aquest 
esperit , ha d'estar oberta a la realitat de 

4. L. Gómez Llorente. La ayuda del Estado a la 
enseñanza privada. ·Cuadernos para el Diálogo•, 
núm. XVI extraordinario. 1969. 
5. L. Gómez Llorente. art. cit. 

la coHectivitat, sigui política, social o reli - 25 
giosa, i oferir els seus locals per a tot tipus 
d'activitats. 

V. L'ADMINISTRACió 1 LA GESTió 
DE LA NOVA ESCOLA PúBLICA 

Tres aspectes s'han inclos sota aquest 
apartat: la participació deis afectats en l 'e
laboració de la política educativa; l'adminis
tració del sistema educatiu i, fina lment. la 
participació en la gestió del centre escolar. 

la l ey General de Educación va repre
sentar la formulació d'una determinada po
lítica educativa, que en alguns aspectes 
significava un progrés en relació a la si
tuació anterior, pero va tenir com a pri
mera característica el fet de ser elaborada 
sense una participació efectiva ni de l 'en
senyant ni d'altres sectors socials. 

Al cap de cinc anys de la seva promul
gació no constatem sinó un desbordament 
per part de les instancies encarregades de 
l'administració de l 'educació, que podríem 
sintetitzar justament com la manca d'una 
efica<;: aplicació d'una política educativa 
coherent. 

la sensibilització general entorn deis pro
blemes de l'ensenyament ha augmentat con
siderablement. El desconcert, per una part, 
i la pressió, per l 'altra. augmenten dia a dia, 
per tal com es constata que no hi ha real 
ment una política educativa clara que pugui 
respondre mínimament a les necessitats de 
la població. Ha augmentat també la sensi
bilització entorn d'aquells aspectes que ja 
en la mateixa llei venien plantejant de forma 
selectiva i classista, agreujats per una apli
cació contradictoria. que ha portat a la si
tuació actual. 

Davant d'aquesta situació. es formula la 
proposta -que partía de !'experiencia d'al
tres palsos- d'obrir un ampli debat sobre 
els problemes de l'educació. en el qual po
guessin participar tots els sectors socials. 
Sobre !'experiencia del que en podríem ano
menar Primer Congrés Educatiu, es podrien 
pensar els organismes que caldria insti· 
tuir per poder intervenir de forma regular 
en la planificació educativa. 

Som conscients de les enormes dificul
tats econbmiques i humanes de tirar enda
vant un projecte seriós d'alternativa edu
cativa, pero creiem que les potencialitats 
que en aquests moments estan bloquejades 
i que podrien ser utilitzades són també con
siderables. 



26 Cal trencar !'actual forma burocratica i 
centralitzada d'administrar l'educació en 
l'ambit de I'Estat espanyol. La concreció 
política d'aquesta descentralítzació depen 
de la forma com s'organitzin els diferents 
pobles de I'Estat espanyol. En tot cas , cal 
pensar en una fórmula compensadora que 
tingui en compte el desequilíbri actualment 
existent en el terreny socioeconomic en
tre els diferents pobles. que són producte 
d'una historia conjunta. La política educa· 
tiva també hauria de tenir en compte 
aquests aspectes redistributius. 

Les entitats locals o aquellas altres que 
l'organització de l'espai reclamí -pensem 
en les arees metropolitanas, en les comar· 
ques. en els problemas de l'escola rural
haurien de tenir també una autonomía en 
l'administració i gestíó deis propis centres. 
Caldria aconseguir un equil ibri entre aque
llas decisions que pel bon funcionament 1 
l'homogene"itat necessaríes. d'acord amb els 
objectius preestablerts, han de ser tracta
des a un nivel! més ampli, i aquellas que 
cal deixar a mans d'entitats municipals, o 
fins i tot, com veurem a continuació, a nivel! 
de centres escolars. 

Sense que poguéssim arribar a fórmulas 
concretes, la participació en la gestió de 
l'educació no ha de quedar redu"ida als en
senyants, o als pares com a tals, o a les 
entitats locals, a través deis seus meca
nísmes de representativitat, sinó que també 
cal arbitrar mecanismes que permetin la 
participació de totes aquellas organitzacions 
socials que estan interessades objectiva
ment en el procés social de l 'educació, sí
guín els sindicats de mestres, com els sin
dicats de treballadors, les associacions de 
ve"ins, els movlments de renovació pedagó
gica. etc ... 

En darrer terme, ens hem de plantejar 
la gestió deis propis centres escolars. 

Com ja hem expressat anteriorment, quan 
hem parlat deis contínguts i metodes de 
l'ensenyament. els centres escolars han de 
seguir una programació general que no de
pan d'ells exclusivament, pero també han 
de tenir uns margas de maniobra a tots ni· 
vells, que permetin adequar l'escola a la 
realitat concreta en que esta localítzada. 

El conjunt deis professors han de cons
tituir un equip, que de forma coHectiva 1 
amb hores especifiques de l'horari de tre
ball puguin programar i gestionar el propl 
centre. La funció directiva i decisoria ha 
de recaure sobre el conjunt deis ensenyants 
amb possible particlpacló deis pares deis 

1 
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alumnes. i no sobre una persona per un 
mecanisme estrany al conjunt deis ense
nyants del centre. 

La funció de coordinació i d'execució de 
les decisions preses pel consell d'escola, 
l'ha d'assumir un o més educadors. elegits 
pel conjunt i en tot cas per un període de 
temps determinat, i poden ser revocats pels 
organs que !'escullen si ho consideren per
tinent. 

En un sentit semblant, la funcíó profes
sionalitzada deis inspectors de f'ensenya
ment, que d'alguna manera haurien de vet
llar pel bon complíment deis aspectes que 
no depenen del centre en concret, sinó que 
s'han decidit a un altre nivel!, cal replan
tejar-la tant des del punt de vista de la seva 
feina especifica, com deis procediments de 
reclutament per arribar a ocupar aquest 
carrec. 



A nivell del centre escolar, els pares han 
de participar en les tasques del centre. 

Ara bé, la participació imprescindible deis 
pares -no professionals de l'ensenyament
pot plantejar alguns problemes. Els pares, 
com a tals, poden mostrar a vegades una 
preocupació més aviat particularista en re
lació amb els interessos que perceben com 
a importants per als seus fills, més que no 
pas una preocupació pel coHectiu de l'e· 
ducació. la solució d'aquests possibles pro
blemes es veu en una doble direcció: per 
una part, l 'especificació d'un conjunt d'ele
ments que depenen especialment d'un pro
fessional. i per l 'altra !'obertura de la par
ticipació en la gestió de l'escola a d'altres 
torces socials que, com a tals, tenen una 
percepció més universalista del problema 
-posem per cas les associacions de veins 
del lloc on esta enclavada l'escola. 

Els alumnes, implicats en primera perso· 
na en el procés educatiu, han de poder-hi 
dir la seva; la seva partlcipació en el con
sell d'escola s'ha de fer efectiva, sobretot 
quan s'arriba a una determinada edat. 

l'experiencia acumulada els darrers anys, 
amb dificultats de tot tipus, en el terreny 
de la participació en els centres escolars, 
tant pel que respecta a les associacions de 
pares d'alumnes. com pel que respecta a 
les mobilitzacions que a nivell d'entitats 
de barrí s'han dut a terme per una millora de 
la situació poden ser un element valuós 
a !'hora de pensar en una nova forma de 
concebre l'escola en el context d'una socle
tat políticament democratica. 

l'experiencia histórica més llunyana. pero 
no per aixo menys present en la ment de 
tots. de la configuració per la Generalitat de 
Catalunya del Consell d'Escola Nova Unifi
cada. amb la participació de diferents for· 
ces socials organitzades. pot ser un altre 
element que caldra recuperar i aprofitar a 
!'hora de pensar en la participació i el con
trol del conjunt del mecanisme educatiu. 

En tot cas. aquestes reflexions no cons
titueixen un cercle clos i definit, sinó més 
aviat una eina de treball que llancem a tots 
els sectors socials, deis quals ja n'hem 
rebut la influencia. 

Aquestes consideracions només podran 
esdevenir realitat si, un cop reelaborades, 
modificadas i assumides per amplis sectors 
de la població, entren en la roda d'una apli
cació practica en el context d'un projecte 
polític més general. 
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2.Per una escola 
catalana 

per Uuís López del Castillo 

Es tracta d'entrada de conjuminar els dos 
termes •escola• i •Catalanitat•. 

Oualsevol tema que gira al voltant de 

l'escola no és estrany a la concepció que 
es tlngui del paper de l'escola mateixa dins 

de la societat. Així, en el ventall que hi ha 
entre les dues postures extremes: 

l'escola pot transformar la societat, 
l'escola no hi té cap paper, mentre no es 

transformi el context sociopolitic, 

hi ha dos enfocaments possibles: 

debat teóric--. com ha de ser l'escola ideal 
per a la societat ideal 

debat politic --. proposar alternativas de so
lució ara i iqui emmarca
des dins una perspectiva 
general. 

Així, la perspectiva general és la del fet 

catala, considerat íntegrament. No es trac
ta pas solament d'una defensa més o menys 

abrandada del patrimoni lingüístic ( -catala 
a l'escola•, •ensenyament del catala•, •en

senyament en catala• ... ), ni tan sois del 
patrimoni literari, ni encara del patrimoni 

humanistic en general: és una geografía, una 
historia, una economía, unes lleis. una ciim
cfa .. i encara, amb una base en el present 
i una projecció real en el futur. 

EL CONTEXT HISTORIC 

Ara bé, per enfocar les coses amb un xic 
de perspectiva. cal situar aquest let dins 

un context historie (sociopolític) . Cal co
menc;ar per la situació actual: situació lin
güística de diglossia (que repercuteix a 
totes les esteres culturals i socials). amb 

un procés de substitució lingüística més o 
menys accentuat segons les zones de parla 
catalana; i situació de preterició social i 
polít1ca. 

Fent historia de les últimes decades cal-

dra recordar la presencia mínima de la 

llengua catalana als mitjans de comunica

ció social: radio, premsa. cinema, televi
sió; la difícil i penosa ascensió de l'edició 

de !libres en catala; l'ardua penetració de 

l'ensenyament del catala a l'escola; els es
forc;os perque els mitjans de comunicació 

acollissin la reali tat cultural propia. Cal 

considerar. també, fets tan sorprenents 

com la tergiversació de molts continguts 
culturals: els conceptes geografics nous. 

clarament disgregadors, de certs llibres de 
text (Valle del Ebro. región Levantina ... ); 

l'explicació d'una historia d'Espanya estra
nyament unitaria des deis romans, els visi

gots... que traspassen aquesta herencia a 

Lleó i després a Castella. de manera que 
la resta (Corona d'Aragó, per exemple) sem

blen constituir pures anecdotes passatge
res; el silenci sobre institucjons culturals 
prbpies: lnstitut d'Estudis Catalans. defi

nitivament eclipsat per la Real Academia 
de la Lengua, d'abast més universal . que 

englobava de manera uniforme tots els 
espanyols. parlessin la llengua que parles
sin . 1 un llarg etcetera. Les realitzacions 
positivas actuals en tots aquests camps 
- molt deficitarias en conjunt- no provenen 

sinó d'una tossuda pressió des de baix , que 
ha forc;at a un primer pas de permlssivitat 
més o menys ampla. jalonada ja actualment 
d'algun text legal mínim. A més a més, el 
moviment no és pas uniforme: al País Va

lencia i a les Jlles el protagonisme en 
aquesta lluita és molt condicional pels fac
tors sociopolítics i culturals diferencials. 

(El cas de la Catalunya Nord escapa molt 
a aquest esquema: la situació és molt més 
agreujada i la base sociologica és la més 
diferencial.) 

1 amb tot aixo no tem slnó constatar fets 
que algú altre ha recollit de manera molt 
més sistematitzada. 

D'altra banda, hi ha una qüest ió, o pro-



blema: la immigració (una autentica allau 

desp~és de la guerra). que ha estat esgri

mida ¡Der pr.cnl)is i estranys per camuflar les 

caracteristiques propies del nostre poble; 

i a l'inrevés. el fet catala ha estat esgrimit 

davant els immigrats amb unes intencions 

prou clanes tfenfrontar les classes popu

lars. Resultat d'un i altre corrent: en el 

primer cas s'ha caigut en el pseudouniver

salislll'le, q111e no ha fet sinó contribuir a 

desarrelar e'ls autóctons i a impedir l'ar· 

relament deis immigrats a dins d'un context 

sociocultural de característiques encara prou 

espeoífiqLJes malgrat tot; en el segon cas, 

ha estat una cortina de fum més que ha 

provat cl'lmpedir la reflex ió sobre la his

tO>ria (causes} de la propia immigració. · 

Pero és el cas que la situació actual en

tronca directament amb una altra de signe 

contrari --oontrari, malgrat els adobs que 

preteng¡win posar-hi, per exemple, les dema

gogiques ponencies de I'Ajuntament de Bar

celona. constituirles després de l'escandol 

clel unen• ¡Der mirar de paHiar la situació. No 

cal acudlir tant als documents -sempre 

profitosos per les precisions que aporten-, 

com als testimon1s directes d'avis. pares i 

liins g¡ermans i cosins més grans. sobre les 

realitzacions del CENU, del Comite de Llen

gua, del Consell de Cultura - tot de la Ge

ne~alitat de Catalunya-, que es traduí en 

una esoola aleshores modelica. democra

t•ca. positivament integradora deis nens de 

totes les prooedencies geografiques i so· 

oials. AQwe:sta va ser la realitat malgrat les 

limitacions ~ue n'hi hagué; i en desco

brim mes, com més atentament examinen 

l'epoca. 
Eren, certament. les primeres real itza

cions d'un poble que. amb uns caminadors 

molt limitats. havia encetat un camí demo

oratic amb ¡passa decidida. les primeres 

limr:tacions }a venien de la diferent concre

ció que oteña l'estatut d'autonomia aprovat 

per les Corts espanyoles l'any 1932, res

J!M'"Cite lllle l 'estatut, anomenat ·de Núria•, 

aprovat per plebíscit popular l'any anterior. 

Aixi, per exemple, l'oficialitat del catala 

es ,veié restJringida a una cooficialitat del 

catala J de'l castella amb aplicació individua

litzarla a1s ciutadans; l'ensenyament con· 

tmoa a carrec del govem central. pero la 

1QermféiU1ta't era facultada a crear centres 

'esolillars a tots els nivells •i amb recursos 

!pt'opis•... Malgrat tot, hi hagué una visió 

¡:ro1'ittiit:a clara que, al llarg deis anys -deis 

IJD:IDCS arry.s que va durar- . s'1mposa per da
munt de1s papers legals i arriba a realitza. 

cions modeliques si tenim en compte tot 29 
aquell context !imitador. (la barretada que 

ara fem té la garantía de la imparcialitat, 

ja que prové de no-protagonistes directas.) 

Tanmateix val a dir que tot aquell es

clat, que ara meravella els uns, i encara 

exaspera i irrita els altres, no va pas sorgir 

del no-res. El punt d'arribada a formes auto· 

nomes de govern (Generalitat i. abans, 

Mancomunitat) troba un precedent en el 

període immediatament anterior en que es 

viu de manera progressiva una Renaixent;:a 

economica. cultural i política -especial

ment al Principat de Catalunya. Així que, 

quan ve la segona República. troba una base 

ferma per projectar tota aquella serie de 

realitzacions. Aquesta base tindria. aproxi· 

madament, les tites següents: 
a) el coment;:ament de la Renaixenc;a lite

raria dóna unes pistes psicologiques de re

cuperació lingüística (cf. Aribau) que tindran 

una gran influencia al ltarg de tot el procés; 

b) per exemple, la figura de J Verdaguer 

marca la pauta de recuperació de la llengua 

catalana com a instrument adequat d'expres

sió literaria normalitzada; 
e) el 1 Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana (1906) marca la primera irrupció 

popular per participar activament en la Re· 

naixent;:a; 
d) els projectes i realitzacions escolars (i 

d'altres: mitjans de comunicació). especial

ment des de comenc;ament de segle. com· 

porten la necessitat d 'una normali tzació 

cultural i lingüística més extensiva. 
Complementan! tot aixo. cal tenir present 

entre les diversas meditacions i síntesis a 

que ha arribat l'home catala contemporani 

respecte al seu passat. les etapes histori· 

ques bas~ues següents: 
constitució lenta i plenitud de la nacionali

tat catalana (segles X-XV); 

procés de decadencia economica, cultural 

política (segles XVI-XVII): 
període centralista -iniciat el 1714. 

LA REPRESA DEL TEMA 
EN L'ACTUALITAT 

Aquest possible túnel del temps. pero. és 

absolutament superat i anacronitzat actual

ment pel paper actiu que hi prenen, davant 

tot aquest fet. les institucions ciutadanes, 

des deis coHegis oficials d'aixo o d'alto, 

fins a les associacions de vei'ns (comp

tant-hi la deis Nou Barris 1) - i aixo per 

exemplificar-ho al cas de Barcelona. que 
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és el marc on. llmitadament. es mou !'au
tor d'aquest article. No cal dir que tot 
aquest seguit de reivindicacions. adequa
dament encarriladas, estructuradas... han 
de poder constituir una autentica arrencada 
per a una reflexió popular sobre el tema. 

1 el primer punt d'aquesta reflexió el 
constitueix la comparació entre la realitat, 
o situació, actual de la !lengua. la cultura. 
etcétera. catalanes. amb la situació -aqul 
mateix- de la íd .. íd .. íd ., castellanas: entre 
aixo mateix i allo que passava en !'epoca 
immediatament anterior: entre. posem per 
cas. la LGE i el CENU; entre el decret d'a
bril de 1931 i el de julio! de 1975 - tots dos 

procedents d'un semblant organisme cen
tral; etc., etc., etc. 

Un altre punt de reflexió enfoca el pro
blema a tot l'ambit de I'Estat espanyol: Pa'i
sos Catalans. Galícia, País Base .. . amb !len
gua i cultura i altres coses propies. ofe
reixen una problematica encara present i. a 
més, arriben a aplegar ja un 40 % de la 
població espanyola - dada secundaria. si ho 
voleu, pero important i que fa un cert im
pacte a propis i a estranys. Només aixo. 
dones. fa albirar la conveniencia de rees
tructurar d'una manera o altra tot aquest 
ambít. Refon;a aquest •PUnt d'albir • l'es
tudi d'altres realitats semblants: su·issa. 
Bélgica, el Perú, la Unió Soviética ... en que 
s'hi ha aportat -o s'intenta aportar-hi
solucions adequades. 

Un altre punt de reflexió, encara, són les 
conseqüencies diverses que provoca la ig
norfmcia d'aquest fet com a problema. Així, 
dones, acompanyant la marginació real d'una 
llengua i d'una cultura. hi ha tota una si
tuació anomala i molt complexa de pre
domini social, en certa manera. d'aquesta 
mateixa !lengua sotmesa -almenys al Prin
cipal de Catalunya-, i a l 'inrevés: margi
nació social, en certa manera, del castella, 
al costat del seu predomini com a !lengua 
oficial i vehicular en general. Tot un joc de 
corrents en que lliguen causes polítiques i 
relacions de classe social. 

LES REPERCUSSIONS A L'ESCOLA 

Tot aixo. projectat a l'escola, ho trobem 
encara més descarnat si cal: al moment 
actual en que s'estén l'inici de l'escolaritat 
cap a edats més primerenques, és més fort 
el divorci entre el món familiar i !'escolar 
en el cas del nen catalanoparlant que acu
deix a l'escola pública - i també a bona 
part de • l'altra•- : pensem sobretot en 
l'escola pública de la provincia de Barcelo
na. bona part de la de Tarragona. en la 
generalitat del País Valencia i de les llles. 
on per unes causes o al tres el mestre o 
parlara en castella amb els nens. o bé am
bientara en castella la vida de la classe, 
malgrat tenlr al davant un alumnat majo
ritariament catalanoparlant. 1 no hi ha enca
ra cap •llei• ni cap ·decret• que vetlli pels 
drets naturals de l'alumne. 

Hi ha també la mateixa provisió de mes
tres: que vinguin d'on calgui, si és que es 



demostra que el país no en raja més! De 
Castella o de la Xina ... Pero que vinguin a 
servir els interessos d'aquests nens. Els 
mateixos que els seus pares i tots nosaltres 
no parem de definir quins són . No pas uns 
interessos postissos que puguin trabar en 
la inercia - i en els ·drets• adquirits- d'un 
funcionariat l'aliat més addicte. Pero hi ha 
encara la complementació deis interessos 
deis nens d'origen immigrat: una demagogia 
-malintencionada?- estranya o un pater
nalisme fora de lloc pretén defensar-los 
d'alguna cosa. Ben cert que si alguna de
fensa han de menester, ells i les seves fa
milies. no és pas la que n'eviti l 'arrelament 
al lloc on viuen i treballen. amb tot el que 
comporti de denúncia de la seva situació 
actual i de les causes de la seva immi· • 
gració. 

L'escola és. sembla. dones, un deis llocs 
claus d'encontre de tot aquest batibull de 
corrents. 

Un últim punt de reflexió fóra les realit· 
zacions que han sorgit darrerament en el 
món escolar, tates partint d'un ambit es
trictament privat. Aixl les escales privades 
que han anat arribant a una practica deter
minada. limitada. condicionada, i tots els 
etceteres que vulgueu, a partir d'un enfoca
ment global d'•escola catalana•. Les ins
titucions privades que han incidit sobretot 
en el camp de la formació deis mestres, de 
l'assessorament d'escoles, de la investigació 
pedagogica. tot fent una clara i sempre limi
tada tasca de suplencia del MEC, sense que 
ara com ara vegin arribat el moment de 
plegar -ben al contrari! D'altres institu
cions privades. que mogudes per una preocu
pació de vegades massa culturalista. han ar
ribat a realitzacions tan interessants com 
és ara substituir els mestres -castellano
parlants- donant classes de catala dins les 
escales nacionals. les insercions de certs 
estaments oficials o bé oficiosos - ICEs. 
etcétera- no són sinó excepcions que con
firmen la regla ara com ara, i que t rot:ien 
l'explicació en el seu arrelament més o 
menys efectiu, a la practica. 

De tot aquest entrellat de realitzacions 
privades. per aixo. la gent. i especialment 
els professionals de l'ensenyament i altres 
sectors afectats mínimament sensibilitzats. 
arriben a esbrinar ja. hores d'ara. el gra 
de la palla. Podem dir, dones. que la ma
teixa dinamica deis sectors més progres
sius de l'ensenyament ha port¡¡t també a 
aprofundlr la reflexió popular de que par
lavem. 

ALTERNATIVES ACTUALS J1 
PER A L'ESCOLA 

L'escola. així mateix, el mestre - com 
qualsevol al t re estament- ha de concretar 
aquesta reflexió al seu camp específic. 1 un 
cop feta i aprofundida. l'ha de retornar d'al
guna manera a la societat, perque aquesta 
l'assumeixi dialecticament. 

Així. dones. la realitat actual de diglossla 
i l'aculturació subsegüent, han de trabar 
la complementació del • respecte a la cultura 
de les minories immigrades• / •integració 
social deis immigrats •. que a l'escola arriba 
a prendre concrecions tan ciares com és 
la relació individual mestre-alumne. que sol 
coincidir al principi (preescolar-} amb una 
epoca molt delicada i complexa d'afirmació 
de la personalitat, desenvolupament i es
tructuracló del pensament i del llenguatge, 
etcétera, que cal no exagerar pero que tam
poc cal no menystenir. Situació difícil, és 
veritat, incomoda per a molts també, pero 
qixí mateix punt de partida indispensable 
si es vol arribar a res de concret, malgrat 
que no hi hagi els mitjans superiors indis
pensables -n'hi ha encara molts d'interme
dis que cal saber aprofitar. 

Els continguts culturals 

En aquest sentit cal establir (urgentment} 
els continguts especificament catalans que 
l'escola ha de donar com a punt de partida 
cap a continguts específics d'altres comu
nitats que es cregui interessant. bé per ·la 
proximitat. bé pel diguem-ne valor objectiu. 
Així el coneixement del medi ha de lligar 
tots els conceptes geografics, economics, 
histories . humans .. . que són del cas, ade
quats a cada nivell i que arribin a englobar 
a la llarga la totalitat de la, realitat catéllana. 
En aquest sentit cal que els professors es 
formin d'acord amb aquests criteris i que 
aquests ensenyaments s'imparteixin per a 
tots, sempre amb independencia de la llen
gua vehicular que s'utilitzi segons els casos 
(sigui catala o castella}. No cal dir que 
convé, previament o alhora. una tasca de 
desemmascarament sistematic deis fraus 
cientifics i de les tergiversacions que s'han 
produ'it fins ara. Les institucions privades. 
és ciar, hi tenen encara un paper a jugar 
molt important; pero pertoca sobretot als 
ICE i a les Universitats - especialment les 
Escales de Professorat d'EGB- prendre la 
iniciativa més important des de tots els 



32 punts, i no cal dir des de l'economic, si 
poden 

La catalanització lingüística de la Uni
versitat -i, naturalment. deis centres de 
formació de professorat- no pot anar con
dicionada a consideracions pseudopsicolbgi· 
ques de respecte o pseudoestadístiques de 
percentatges d'estudiants d'una altra parla. 
(1 remarquem aixo perqué aquestes consi· 
deracions, encara actuals, parteixen moltes 
vegades des de baix.} El respecte real i 
práctic a l'expressió individual dins els 
medis universitaris -i especialment de for· 
mació del professorat- no ha de condicio
nar gens l'obligació de tots d'assolir una 
práctica d'ús de la llengua catalana a tots 
els nivells (coBoquial. tecnic. científic .. ) 
i d'un domini de la cultura literária que 
aquesta llengua vehicula. Així mateix, l'en
senyant i el futur ensenyant han de partí· 
cipar activament en la reflexió actual de 
tota la problemática que hem exposat més 
amunt i educar-hi la seva actitud. amb tot 
el que aixo comporta de principis que hem 
anat definint o bé insinuant, de situacions 
que cal analitzar. de possibilitats que cal 
assumir. 

La tipología escolar 

!:s importantíssim també. en !unció de 
la tipología escolar existent, segons els 
tants per cent que hi trobem de nens d'una 
parla familiar i d'una altra, enfocar el trac
tament lingüístic adequat que cal seguir si 
volem arribar a una escota plenament ca
talana. Partint, dones, d'aquesta actitud. o 
acceptació. inicial per part de pares i mes
tres, hi ha la línia d'actuació següent. 

1. Cal distingir l'escola de majoria de 
nens catalanoparlants. majoria que pot ser 
absoluta -2. 3 ... nens castel lanoparlants per 
classe. que a la practica s'ha demostrat que 
s'integren rapidament sense problemas- o 
bé relativa -existencia d'un •grup• de cas
tellanoparlants. La practica escolar d'un sec
tor d'escola privada, meditada a fons i 
potenciada, dóna la possibilitat d'integració 
progressiva de la minoría al treball en cata
la. que per a alguns comenc;a ja en la lec
tura-escriptura i per a uns altres es prolonga 
més o menys durant la primera etapa gracies 
a una ambientació general d'escola decidida
ment catalana. 

El domini efectiu del castalia en els nens 
d'aquest tipus d'escola es demostra una 
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Interrogando a la 
atmósfera 
Ugo Pampallona 

Cada dia el meravellós escenari de la natura 

es modifica i assumeix aspectes sempre nous 

i sorprenents. Una presentació deis fenomens 
atmosferics mitjanc;ant l'adquisició de les no
cions físiques de pressió, calor, temperatura, 

molecula ... 

En tiempos de los 
castillos feudales 
Bonis Cuaz 

La vida del castcll feudal basada en gran quan

titat de documents i testimoniatges. Pero el 
castell i el petit món que l'envolta no poden 

entendre's sense enquadrar-los dins la form~ 
d'organització de la societat d'aquella epoca. 
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necessitat des de molts punts de vista: 
!'oficial, l 'opinió deis pares.. . Es tracta, 
dones, de sistematitzar-ne l 'aprenentatge í 
assegurar-hi tots els nivells de llenguatge 
(coHoquial, tecníc. científic, li terari ... ), tasca 
no pas difícil durant vuit anys -almenys
d'escolaritat. si s'hi posa un mínim de 
técnica. 

2. L'escola de majoría absoluta o re la
tiva de nens castel lanoparlants -refrenda
da també per una practica escolar- asse
gura per una banda el treball en catala de 
la minoría catalanoparlant i possiblili ta als 
altres un ús normal del catala. treballat al 
principi sistematicament com a segona !len
gua, i donant-lí després la possibi litat de 
vehicle d'aprenentatge. 

~s cert que cap deis dos tipus d'escola 
no respon als percentatges reals globals 
-en aquest cas de l 'area barcelonina. a la 
qual pertany aquesta tipologia-. encara que 
sí que respon als percentatges de certs 
barrís. Una escola amb percentatges més 
o menys igualats. pero. tampoc no es po
dría apartar massa del primer tipus d'esco
la; el procés d'íntegració li ngüística fóra 
més llarg, és ciar. 

Tot amb tot, i deixant ara de banda con
sideracions sociologiques sobre la polarit
zació que cert tipus d'escoles privarles pro
voquen en funció de la classe social que 
solen atreure. val a dir que, des del punt 
de vista que ara considerem. prou donen 
la pauta mínima indispensable per a una 
escoJa pública unificada. En aquest senti t , 
dones. hi ha molt de terreny a córrer pel 
que fa a les possibilitats immediates: po
tenciar aquests models al maxim. amb tot 
el que comporta d'aprofitament de material 
i de tecniques d'ensenyament. d'estructura
ció deis grups a dins la classe, d'ambientació 
general de l'escola. d'educació de les ac
tituds i de reflexió continua del problema 
(nens. pares. mestres). de formació per
manent del professorat. de coordinació d'es
forc;:os ... Així mateix, !'actual formació del 
professorat ha d'incloure tots aquests ele
ments més específicament tecnics sense 
els quals. pero. no es pot avanc;:ar amb 
seguretat. 
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3. L 'ensenyant, 
un treballador sense estatut? 

per C. Ribaudi, T. Rodríguez, C. Turró, 
de l'AAAN 

Pot resultar perillós parlar massa sovint de 
l'ensenyant com d'un treballador qualifi· 
cat, com d'un professional perfectament en
quadrat en el món laboral. La realitat. en 
canvi, demostra fins a quin punt no és així. 
L'ensenyant en singular, que existeix? 
Tants caps, tants barrets .... tantes circums
tancies, tants t ipus d'ensenyants: diferents 
categories. diferents salaris, retard en el 
pagament, inestabilitat laboral. controls 
ideologics. atur 1 subtreball a qué es veuen 
sotmesos molts professionals de l 'ense
nyament. mentre centenars de milers de 
nois estan per escolaritzar; calia. per tant. 
en aquest curs del tema general, obrir un 
debat amb educadors de diferents llocs de 
I'Estat espanyol. sobre la situació actual 
deis mestres i llicenciats, per tal d'arribar 
a configurar les característiques essencials 
que comportaría l'estatut de l'ensenyant en 
la perspectiva d'una alternativa democriltica 
a l'ensenyan<;a. 
Els possibles punts problematics sotmesos 
a debat. van ser: 

1. Salaris, categories, seguretat social. je
rarquització deis ensenyants. 

2. Sistema de provisió de places, estabil i
tat. 

3. Participació deis ensenyants en la ges
tió de l'escola. antiautoritarisme. 

4. Defensa deis interessos laborals i pro-
fess ionals de l'ensenyant. organització. 

Cada un d'aquests punts afectava els dife
rents sectors i les possibles alternativas 
que separadament cada un . part int de la 
seva situació concreta, s'havia plantejat per 
arribar a la formulació d'alternatives globals 
i comunes. Cada un d'aquests punts. a més, 
marcara els passos i les formes concretes 

que ens havien de permetre arribar a aques
tes alternatives. 
Aquest nou estatut comportaría la impres
cindible digníficació del professional de J'en
senyan(:a. 

Salaris · categorles · seguretat social 

Entront d'una mateixa funció educativa. se
gens el centre on es re&litzi el treball o el 
nivell que s'imparteixi, els ensenyants te
nen una regulacló laboral diferent i són ob
jecte de classificació en diverses categories. 
Així. mentre els ensenyants de les escales 
estatals es regeixen per la Llei de Fun
cionaris, fet que els configura com a mers 
funcionaris civils. els professors de les 
escales privarles es regeixen per l'ordenan
<;a laboral. d'ilmbit nacional, que pot ser 
modificada per convenís de tipus provincial. 

ESCOLES EST AT ALS - INEMS 

Pel que fa a les escoles estatals i als INEMS, 
trobem que hi ha funcionaris de tota mena. 

A Funcionaris de carrera (han passat l'o· 
posició). que poden ser: 
a) propietaris de pla<;a (escoJa estatal 

d'EGB, lnstituts, Numeraris). o bé 
b) propietaris provisionals (agregats) 

(l'únic rellevant com a diferencia
ció (a·b) és que el segon ha de pas
sar-se 4 o 5 anys sense tenir pla<;a 
en propietat). Diferencia: factor 
temps. 

B) Funcionaris d'ocupació (no han fet opo
sició), que poden ser: 



a) interins. susceptibles de ser des
pla<;ats per propietaris en qualse
vol moment del curs, sense dret a 
indemnització. o 

b) contractats. amb un contracte que 
els !liga a l'administració (durant un 
curs prorrogable i que si són des
pla<;ats en aquest temps tenen dret 
a percebre una indemnització. 
Hi ha també les modali tats del 

e) substitut, que fa suplencies tempo
rals, i de 

d) /'idoni, persona que ocupa pla<;a i 
fa les funcions de mestre sense ti· 
tulació. 

ESCOLES PRIVADES 

Per a les escoles privades, I'Ordenanc;:a pre
veu les categories següents: 
Director, subdirector. cap d'estudis, cap de 
departament. professor (titular, agregat, ad
junt), vigilant, instructor, cap de taller o de 
laboratori, coordinador i tutor. 
Dins la privada hi ha. a més a més, una 
altra categoría: /'escoJa subvencionada. El 
professorat d'aquestes escoles no es regula 
ni per la Llei de funcionaris, ni per I'Orde
nan<;a laboral. Cobra allo que estipula I'Es
tat, pero no té cap possibilitat de negocia
ció. Ouan cessa de treballar en aquestes 
escales. no se li reconeix cap ·dret adqui
rit•. 
Les diverses categories tenen estipulats di
ferents tipus de retribució salarial (encara 
que tan una mateixa feina i amb responsabi
litat igual). Com si el criteri de •a feina 
igual. salari igual", hagués estat capgirat. 
La fórmula que s'ajustaria a la reali tat hau
ria de dir: •a feina i responsabilitats igua/s 
salari desigual•. 
Un cop analitzat aquest panorama, ha es
tat facil de concloure que la classificació 
actual deis ensenyants en aquestes dife
rents categories no respon a cap criteri 
objectiu -científic-. ni és fruit d'ocultes 
exigencies pedagogiques, sinó que corres
pon a la concepció jerarquica, degradada í 
fragmentada que imposa !'actual sistema 
educatiu, tant al professional de l'ensenya
ment. com a l'ensenyan<;a mateixa. Enfront 
de tot aquest sistema, que hem qualificat 
com a feudalitzant, i partint del fet que la 
funció de tot educador té idéntica importan
cia i dignitat, sigui quin sigui el nivel! que 
imparteixi, es refusa totalment la jerarquit· 

zació actual. l. al mateix temps, s'afirma que 37 
l 'ensenyament en els diversos nivells exi-
geix tan sois una especialització diferent. 

Un cos únic d'ensenyants 

De tot el que acabem de dir, se'n dedueix 
que !'alternativa global ha de ser el cos 
únic d'ensenyants. Aquest cos únic com
portaría una formació basica única per a 
tots, de nivel! universitari, que aprofundís 
en el coneixement científic global i que 
fornís de solides bases metodologiques. 
així com d'un veritable coneixement de les 
etapes psicobiologiques del noi fins a una 
especialització (segons les arees i amb les 
didactiques corresponents). Aixo no valdría 
dir un allargament deis anys d'estudi ac
tuals. sinó una planificació diferent de la 
formació d'ensenyants, el punt de partida 
de la formació permanent. Aquest cos únic 
seria sancionat per una sola titulació, cosa 
que suposaria una sola categoría i la igual
tat de salari. 
A aquest cos únic s'hi ha de tendir des 
d'ara, orientant-hi les formes concretes que 
es vagin adoptant a cada sector. ÉS del tot 
evident que el cos únic pressuposaria trans
formacions profundes. com poden ser: 

a) un tronc únic d'ensenyament, de la pre
escolar a l'ensenyament secundari, amb 
unes mateixes condicions, període d'esco
laritat obligatoria concebut sota la fórmula 
d'escola unificada , de nivel! i qualitat ho· 
mogenis i sense discriminacions classistes, 
diversíficada, que englobi la real itat socio
cultural de cada lloc; 
b) creació de centres estatals, indispen
sables si es vol que l'escolarització total 
sigui un fet i amb el nombre adequat de 
nens per classe; 

e) gratu'itat total de l'escola. inclosos els 
materials escolars (!libres, fitxes, etc.). 

Mesures transitories 

Per anar creant les bases que tendeixen a 
la consecució del cos únic. caldra arbitrar 
la unificació progressiva de les diverses 
categories a !'interior de cadascun deis 
sectors (igualtat de salari per a aquells 
que ja ara exerceixen una mateixa feina i 
amb la mateixa responsabilitat), l'abolició 
de l 'eventualitat i la interinitat, el reco
neixement legal de les persones que de
mostrin una practica pedagogica, la denún-
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cia de les permanéncies 1 de qualsevol forma 
de pagament a l'escola, un estudi de les 
necessitats reals d'escolarització de cada 
barri o poble. 

INGRÉS ACTUAL A L'ENSENVAMENT 
(estatal l privat) 
1 SISTEMA DE PROVISió DE PLACES 

l'ingrés a l'escola estatal (a partir de la 
primera promoció d'estudiants de magisteri 
amb la promulgació de la lGE) ha adoptat 
dues formes: 

a) Accés directe, per a aquells que acaben 
la carrera, obtenen expedient academlc •so
bresaliente• i han observat bona conducta. 
(Sois un 2 % deis estudiants es troba en 
aquesta situació.) 

b) Per oposició, únic sistema previst fins 
al 1974. (Hi ha hagut dues excepcions. la 
primera, els anys 1931-35. la República es
tableix cursets de selecció professional per 
ingressar en l'exercici del magisterl prlma
ri nacional, a ti de •prescindir definitiva
ment de l'antiquat i molest sistema d'opo-

sicions, i adoptar normes mes racionals en 
la selecció del personal ... oferint al magis
ter i primari una oportunitat de millorar la 
seva formació professional i rebre una orlen· 
tació• ... [Decret de 3 de juliol de 1931 ]. 
l 'altra excepció: el 1940 es va concedir l'ac
cés al magisteri. mitjan{;ant concurs, als 
oficials professionals de complement i ho
norífics de l'exercit amb títol de mestre. 
batxiller. certificat d'estudis i sis mesos de 
servei actiu en el front. Els aspirants eren 
destinats a una escala com a propietaris 
provisionals i, al cap de dos anys de practi
ques. si eren aptes, eren nomenats propie
taris. l a convocatoria va ser de 4 000 pla
ces.) 
El sistema d'oposicions consisteix en una 
convocatoria que no correspon a la reali tat 
de places vacants existents (a les penúl· 
times oposicions hi havia 10 000 places per 
als 48 000 mestres que s'hi varen presentar, 
i sois en .van aprovar 5 800). la mecanica 
consisteix a contestar un temari (el seu con
tingut no respon als estudis realitzats a les 
escales normals) i superar unes proves. 
l 'únic que els examinadors valoren és la 
memoria i un deis seus fruits és facilitar 
la competencia entre els opositors. la prac
tica docent no és valorada, ja que aquesta 



(en el cas d'interins opositors) només que· 
da reflectida a !'informe de !'inspector de 
la zona. que potser no ha estat mai testimo· 
ni de la practica pedagógica del mestre. Hi 
ha, a més, controls ideologics un cop aca
bades les proves escrites i orals i també 
proves de •bona conducta,._ 

Aquests dos sistemes són l'única forma d'a· 
conseguir estabilitat en el lloc de trebal l 
tant pel que fa a l 'escola estatal d'EGB. com 
als instituts. 

Accés a l'ensenyament privat 

A l'ensenyament privat s'hi accedeix mit
janvant un contracte entre l'ensenyant i la 
direcció de l'escola. El sí del director basta 
per a l'admissió de l'ensenyant. Val la pena 
estudiar, en aquest punt, la situació contrae· 
tual deis mestres de l 'ensenyament privat. 
Ouant a la concreció deis termes del con
tracte. pot ser feta per escrit Pero si no 
és així, i s'ha fet oralment, se'l considera 
igualment valid. 
Pot ser limitat en el temps o no. 
El contracte es pot reservar o rescindir. 
Es reserva quan hi ha malaltia, quan s'esta 
complint el servei militar o per obtenir un 
carrec públic. 
En el cas de malaltia, els tres primers me
sos el mestre obté el 100 % del sou, i 
no se sap que cobra passat aquest temps. 
En els altres dos casos es manté la pla9a 
tot el temps que dura el servei militar, o 
cárrec públic més dos mesas. També hi ha 
reserva curta en el cas de natalitat, matri· 
moni . etc. Ouant a la rescissió. el contrae
te es pot rescindir: per part del treballa· 
dor. avisant )'empresa amb dos mesas d'an
telació; per part de )'empresa. enviant 
un acomiadament per escrit. En aquest punt 
és on s'observen més arbitrarietats, ja que 
I'Ordenanva conté una part destinada a des
criure les faltes i sancions en que pot in
córrer el treballador i que el poden conduir 
a un acomiadament. També en aquest cas 
com en les altres branques de treballadors, 
funciona l'anomenat •acomiadament lliure•, 
que encara que sigui improcedent, cosa que 
dependra de Magistratura (a la qual han de 
recórrer els mestres com qualsevol treba
llador afiliat a la Seguretat Social). se'ns 
pot aplicar l'article 103. de l'articulat del 
treball, segons el qual: ·A tota empresa 
de menys de 50 treballadors (la gran majo· 
ría d'escoles). la decisió d'indemnitzar o bé 

de reincorporar-se a la feina queda a les 39 
mans de !'empresa.• 

La provisió de places 

Les alternatives plantejades al llarg del de· 
bat per superar aquest sistema de provi· 
sió de places pretenen de valorar la capa
citació professional, en primer lloc, i al 
mateix temps garantir: l'estabilitat, la in
dependencia ideológica. i la participació. 

Les formes com es realitzaria la provisió 
de mestres a les escales serien: 

a} Un cop acabats els estudis s'ha de po
der accedir a un lloc de treball , sense més 
proves ni requisits que la titulació, la qual 
mostraría la capacitació professional del 
nou ensenyant. 
L'accés directe garantiría el dret al treball. 
La forma de concretar aquest dret seria 
un contracte laboral. els termes del qual tos· 
sin negociables per períodes de temps de
terminat. El contracte hauria de tenir un 
caracter indefinit i hauria de garantir la 
promoció collectiva i la relació deis ense
nyants amb els organismes •contractuals•. 
1 és que un contracte, pel fet de garantir 
un lloc de treball, assegura J'estabilitat. A 
més, hauria de respectar també els •drets 
adquirits" deis actuals funcionaris, de tal 
manera que si aquests reclamaven una pla· 
va que tos ocupada per un ensenyant de 
contractació laboral, aquest hauria de des· 
plavar-se, és a dir. el contracte laboral ga
rantiría un lloc de treball, pero no un lloc 
concret. 
Per poder garantir aquests aspectes. la for
ma de provisió de places s'hauria de fer 
des d'uns organismes descentralitzats en 
els quals poguessin participar-hi els sectors 
implicats (pares, claustre. alumnes) i mit· 
janvant uns criteris de valoració generals i 
concrets que tinguessin en compte la reali· 
tat de cada lloc i estiguessin capacitats per 
decidir quins ensenyants són el més idonis 
per a cada escoJa. 
Les formes concretes d'anar caminant en 
aquest sentit passarien, ara i avui, per un 
sistema de nomenament coHectiu a la dele· 
gació del MEC, que tingués en compte la 
possibilitat d'equips docents a partir de I 'Es· 
cola Normal, els centres de treball (equips 
docents que s'han constitu'it i que són 
defensats per pares i alumnes}. 
Una altra mesura és la d'anar plantejant l'a· 
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bolició de l'eventualitat i la interinitat en 
totes les seves formes i a tots els nivells. 
Per als lnterins d'institut i d'EGB una me
sura concreta seria la de propugnar la in
troducció de diferents punts i modificacions 
en !'actual contractació administrativa, ten
dents a transformar-la en contracte labo
ral. Punts concrets d'aquesta mesura se· 
ríen : 

la contractació per uns quants anys, 
la no exigencia de certlficats de bona 
conducta i penals, 
1 que els ensenyants tinguessin veu 1 
vot en els claustres. 

Els punts que ja des d'ara cal plantejar en 
la negociació del conveni de la privada són: 
Supressió de l'article 103, per tal que sigui 
el treballador qui tingui l'opció de continuar 
o no en el Centre en el cas que Magis
tratura fallí dient que l'acomiadament és 
improcedent. 
Exigencia de seguretat social real i efec
tiva (que cobreixi realment les necessitats 
existents : dret a medicaments, asseguran
~a d'atur i de jubilació). 
Creació de claustres en cada centre. per 
tal de poder discutir tant les qüestions la
borals com les professionals i de gestió del 
centre. 
1, com a garantía previa de tot aixo 1 marc 
on es dugui a terme: participacló 1 gestió 
En la majoria d'escoles, la participacló de 
l'ensenyant en el centre es limita a l'am
bit de la seva classe. No se li dóna cap més 
opcló. La gestió de l'escola recau en una 
sola persona -el director- amb tot el 
que aixo comporta de subjectivitat 1 arbi
trarietat. Els pares en poquissims llocs te
nen possibilitats d'incidir en la marxa i 
gestió de l'escola, i practicament enlloc no 
es dóna la participació deis alumnes. 
El criteri jerarquic i autorítari . segons el 
qual uns estan destinats a manar í uns altres 
a obeir, és el que inspira. ara com ara, la 
gestió de l'escola. L'alternativa general ten
día a posar les bases d'una gestló democrll
tica de l'escola en la qual participessin tots 
els sectors implicats: els claustres de pro
fessors. els pares. els alumne, juntament 
amb els organismes representatius de la 
població, aixi com representants de l'ad
ministració pública. Aquesta gestió democra
tica sera possible amb uns mecanismes 
flex ibles, pero reals. de partlclpacló que 
han d'incidir tant en la concreció d'uns 

programes - adequats a cada realitat so- 41 
ciocultural- com en la gestió general. 
Democratització en la gestió de l'escola 
que ja des d'ara s'ha d'anar introduint de 
forma progressiva 1 que sera possible mit
jan~ant la creació i potenciació de claustras 
com a organs deliberatius 1 decisoris de 
tota la problematica de l'escola, la recerca 
deis canals de participacló propis deis alum-
nes de cada nivel!. la formació a cada cen-
tre d'associacions de pares des d'on puguin 
incidir en la marxa del centre, i els canals 
que assegurin la participació també de les 
associacions de veins. 

La sindicació deis ensenyants 

Per arribar a aconsegulr aquest estatut, és 
necessaria la síndícació deis ensenyants 
dins un marc general democratic. 
Naturalment, el Sindical d'Ensenyants ha 
de formar part del Sindical de Treballadors, 
la caracterltzació del qual passaria per una 
defensa de les qüestions reivindicatives la
borals, una defensa de les qüestions profes
sionals. i el lligam amb la població a partir 
del control 1 propostes de continguts, i de 
la gestió de l'escola. 

El Sindical és el marc organi tzatiu on els 
professionals de l'ensenyament hauran de 
debatre la seva problematica. ts a través 
d'ell i de forma coHectiva que dialogaran 
tant amb els organismes planificadors, com 
amb la població, per tal d'adequar aquesta 
problematica propia a les necessitats reals 
i generals. 
Aquests organismes han de ser prou des
centralitzats perque hi puguin intervenir 
ensenyants, pares. organs representatius 
de la població i els moviments d'investl
gació depagogica. 
Han estat estudiades també les formes or
ganitzatives exístents, que han semblat 
formes embríonaries, 1 'orientació de les 
quals esta configuran! ja el Sindicat d'En
senyants. 
El cami per on haurem de seguir, que po
tenciaría i ampliarla la capacltat d'aques
tes formes embrionaries, és el de les reu
nions a cada centre escolar de tots els 
seus ensenyants. elecció democratica d'un 
representan!, coordinació d 'aquests repre
sentants per zona o població, lligam amb les 
associacions de velns i amb els organs exis
tents de reunió deis ensenyants: A.A.A. 



42 Normal, CoHegi de Llicenciats, ·Rosa Sen· 
sat• i Sindicat, en el sector privat. A partir 
d'aqui, cal intentar confluir, amb objectius 

unitaris. cap a !'autentica organització deis 
ensenyants per tal que aquest Nou Estatut 
esdevingui possible. 

VIATGE 
perla 

HISTORIA 
de 

CATALUNYA 
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nou anys, enlla<;ades amb unes anotacions d'ORIOL VERGÉS. En 
conjunt, una amable visió de la Historia de Catalunya des dels 
seus inicis fins al segle XVH, animada amb les encertades illus
tracions de FINA RIFA. 
Un volum de 228 pagines, 22 x21 cm, rclligat, ptcs. 400 
Edició escolar (llibre de lectura de catala i d'Historia de Catalunya per a Te i 8e) 
dos volums en rústica, cada un ptcs. 160. 

EDICIONS LA GALERA· Art , 79 ·Tel. 255 79 91 ·BARCELONA (13) 



4.1ar d'infants 
per J. Balaguer, A. Boix, T. Majem i P. Odena 

GUARDERIA Sf; GUARDERIA NO 

Abans d'esdevenir un servel social, ins
titu'it i operant, la guarderia ha estat i és 
encara una veritable qüestió debatuda en
t re sociologia i pedagogía. 

Guardería sí 1. diuen els qul veuen en la 
guardarla no solament la solució practica 
deis problemas familiars de les mares tre
balladores. sinó també un instrument valid 
de promoció i desenvolupament de la per
sonalitat infantil, en tant que la guarderia 
ofereix al nen un quadre ampli d'experien
cies socialitzants. 

Guarderia no !, diuen els qui, a partir d'u
na concepció previa determinada i basant-se 
en alguns estudis que fan referencia al des
envolupament ps íquic del nen els tres pri
mers anys de vida, veuen els resultats ne
gatius d'algunes experiencias tetes per ins
titucions que acullen nens d'aquesta edat, 
i són de l'opinió que les guarderies resulten 
nocives al desenvolupament infantil per
qué tranquen el lligam mare-fill, lligam vital 
des del punt de vista psicologic. i per tant 
insubstitulble per a una sana construcció de 
la personalitat humana. 

Examinem, dones, els seus arguments de 
manera objectiva tant com sigui possible i 
intentem de treure unes concluslons acla
ridores. o si més no orientativas. 

La dona casada i el seu dret al t reball 

El dret de la dona al treball extradomestic 
és. sens dubte. legítim i inalienable en la 
mateixa proporció en la qual és injust i ar· 
bitrari el menyspreu tradicional de la dona 
al treball de casa. Pero actualment el fet 
és que a la dona casada se 11 tolera que 
continu'i en el treball extradomestic que 
feia de soltera .;~mb la condició que faci 
també el de mestressa de casa. 

Si la situació de matrimoni en si matei
xa ja pertorba aquest dret al treball extra
domestic, el naixement d'un fill no sois 
pertorba sinó que trasforma totalment la 
lógica d'aquest dret: la mare ha de tenir 
present no només el seu dret al treball , sinó 
el dret del f ill a la mare. 

Una legislacló adequada hauria de re· 
soldre aquests problemas. Pero, ¿és la llei 
qui modifica la mentalitat i els costums. 
o són aquests que modifiquen les lleis? La 
dona es troba en situació de crisi. s'ha de 
demostrar a si mateixa i als altres que és 
capac d'arribar a totes les funcions que se 
li atribueixen. les tradicionals i les darre· 
rament conquerides. Aquí entra en joc el nou 
paper del marit. La mestressa de casa ac· 
tual té problemas pel que fa a la seva for· 
mació personal, a causa de la manca de 
contacte extern. manca que li priva d'ad-



44 quirir una formació de cara a l'educació del 
fill. Aquest fet d'incomunicació amb un 
món més ampli pot comportar, de vegades, 
una situació d'insatisfacció i, fins i tot, de 
neurosi en la dona, que repercuteix en l'e
ducació deis fills. En aquest cas. una su
plencia temporal de la mare és necessaria 
per al bon desenvolupament del nen. 

Actualment la crisi de la familia, els pro
blemas ambientals de tot tipus fan pensar 
en la guardería com un recolzament per als 
pares i com un mitja d'enriquiment del 
nen. 

El nen i el dret a ser educat 

Cal proporcionar al nen un benestar físlc, 
procurar-Ji una alimentació adequada, una hi
giene correcta i una prevenció o profilaxi de 
malaltles i d'accidents. Cal vetllar per un 
bon desenvolupament psicologic del nen , 
tot valorant i estimulant la seva activitat 
autonoma, activitat que li permet d'acumu
lar experiencias. i que afavoreix el seu des
envolupament inteHectual. Perqué l'activi
tat autonoma tingui valor. cal que neixi 
del nen mateix i que el resultat que ell n'ob
tingul l'estimuli a continuar essent actiu; 
aquesta ha de ser per a ell una font de sa
tlsfaccló. 

Ouant a l'educació del nen més petit de 
tres anys, a més de vetllar per la seva sa
lut frslca i psíquica cal pensar en la seva 
necessitat de relacionar-se, necessitat que 
no es limita als pares, sinó que ha de PO·· 
der-ho ter amb d'altres nens. 

Aquesta educació en un context de re
lació, el nen pot trobar-la a la familia, en 
una vida de veinatge en comú i, evident
ment, a la guardería, millor dit a la llar 
d'infants concebuda com a centre educatiu 
per a nens més petits de tres anys. 

INTERROGANTS DAVANT LA SITUACió 
ACTUAL DE LES GUARDERIES 

Gairebé es pot dir que la situació actual 
de les guarderías és •caotica •. 

Caos que comen<;a en la mateixa legisla
ció. on no hi ha unitat de criteris entre els 
diferents ministeris que en parlen. Per 
exemple: 

El Mlnisteri d'Educació no parla en cap 
apartat de la Nova Llei del nen de menys de 
2 anys. ¿l:s que no cal educar els petits? 

¿Com pot ser que tant el Ministeri del 

Treball com el de Governació parlin de 
• Guarderías Infantiles • com a institucions 
que acullen nens fins a 6 anys, quan el Mi· 
nisteri d'Educació dóna orientacions concre
tes a partir deis 2 anys i considera aquesta 
edat com a etapa preescolar? 

¿Per que el Mlnisteri del Treball , en lloc 
de dir com atendre els nens, no protegeix la 
dona treballadora procurant-li un periode 
més llarg d'excedencia pel naixement d'un 
fill? 

Val a dir que la p/anificació és nuHa. Cal 
una distribució de guarderías que cobreixi 
les necessitats reals. Per a la planificació 
sembla un criteri valid que les guarderies 
estiguin ubicadas al lloc de residencia de la 
fami lia i no al lloc de treball de la mare. 
1 aixó, tant per evitar els grans despla<;a
ments als quals es veu sotmes el nen la 
majaría de vegades. com per poder establir 
un contacte real amb el barrí o ambient de 
vida del nen. l'empresa, de tots aquests as· 
pectes, n'és totalment aliena. 

les poques subvencions que hi ha. ofi
cials i privadas. són irrisóries. 

S'ha de tendir cap a la gratu'itat comptant 
amb una subvenció notoria i formal de les 
guarderies. ja que són d'una necessitat 
prou demostrada. 

Si aquesta és la panoramica general de la 
si tuació de les guarderies. no cal ni pensar 
com s'esta a nivel! d'organització. 

Per exemple: e/ personal, ¿quina formació 
té?, ¿quins són els centres especialitzats 
per a aquesta formació? 

Una gran part deis educadors deis nens 
fins a tres anys han cursat només l'ensenya
ment primari. encara que, aixo sí. acostu
men a tenir molt bona voluntat i una gran 
estimació als nens. Pero. és suficient? 

les escales departamentals de puericul
tura depenents del Ministeri de Governació 
són els centres oficials on unes •privile
giades• noies (privilegiadas perqué hi ha 
poques escales i encara amb places limi
tadas) poden cursar uns estudis en els 
quals es parlara una mica de tot, menys de 
com •educar• el nen. 

En l'aspecte económic. algunes guarderies 
privadas sense finalitat de lucre (que en 
realitat estan fent una suplencia. ja que ta
tes haurien de ser oficials) tenen grans 
dificultats per poder subsistir, ja que el man
teniment d'un centre educatiu d'aquest ti
pus suposa grans despases. Aixo provoca 
automaticament unes quotes elevadas, quo
tes que només poden pagar els qui. segu-



rament. necessiten menys la guardería (fa
mílies economicament fortes). 

Els locals són moltes vegades irracionals, 
tant per la manca d'espais lliures, jardí o 
almenys terrassa, com per la poca ventila
ció i assolellament i la limitació de dimen
sions amb escasses depend€mcies. Aquests 
i d'altres aspectes materials deficitaris són 
causa que la majoria de guarderies siguin 
inadequades. 

ALTERNATIVES AL CAOS 

Creiem que l 'objectiu principal de les 
guarderies és educar; per tant, és molt ciar 
i evident que el Ministeri d'Educació i Cien
cia hauria d'ocupar-se d'aquesta etapa i hau
ria d'incloure-la dins la Llei General d'Edu
cació. Tenim un antecedent a Catalunya l 'any 
1936: el CENU, el qual preveía dins el seu 
pla d'ensenyament l 'educació deis nens fins 
als 3 anys en l 'etapa que anomenava ·Es
cola Bressol". 

El Ministeri d'Educació i Ciencia hauria 
d'assumir alguns deis aspectes que tracten 
actualment el M inisteri de Governació (Sa
nitat) i el Ministeri de Treball, respecte al 
nen d'aquesta etapa; s'hauria de planificar 
i ordenar la situació de les guarderies. a 
partir d'estudis sociologics que ens dones
sin per una banda la taxa de població ac
tiva femenina 1, per l'altra. la densitat de la 
població infantil distribu'ida per zones, amb 
uns criteris generals valids per a tot el 
país -la planificació ha de ser teta a nivel! 
local- i per les enti tats locals correspo
nents. 

La creació de patronats oficials institu'its 
en les corporacions locals: ajuntaments i 
diputacions. amb l'ajut economic estatal, o 
bé la formació de patronats privats: caixes 
d'estalvis . bancs. etc .. podrien ser un primer 
pas cap a l 'estatalització i gratu'itat de les 
guarderies. 

L'objectiu principal de la guardería és 
l'educació del nen d'1 a 36 mesos. Els prin
cipis basics d'aquesta educació estan cen
trats en la vida del nen, en el desenvolupa
ment de la seva capacitat física, mental i 
relacional. És per aixo que a cada moment 
i en totes les situacions del nen cal valorar 
el seu estat de salut física: 

el desenvolupament de l'activitat autóno
ma com a font d'experi~mcies i base del 
desenvolupament motriu, inteHectual 
personal; 

l'establiment d'una relació afectiva ade- 45 
quada amb l'adult i amb els altres nens 
que fomenta un desenvolupament emocio-
nal correcte; 
el coneixement d'ell mateix i del món que 
l'envolta. 
Aquests principis s'han de tenir en comp

te simultaniament, í tots per un igual, en 
cada una de les activitats del nen. 

És indispensable una adequada formació 
del personal. Els educadors de la primera 
infancia tenen a les seves mans la formació 
del futur ciutada. 

Per aixo cal un pla d'estudis adequat on 
quedin inclosos tant els aspectes teorics 
com practics de l 'educació del nen petit, amb 
titulació oficial al mateix nivel! de la prepa
ració que reben els ensenyants de les eta
pes superiors (Parvulari , 1a. i 2a. Etapa 
d'EGB). 

Es veu com a indiscutible ·que e/ personal 
de les guarderies ha d'estar íntegrat dins 
el con junt deis altres educadors. en un tronc 
únic valorat i respectat al mateix nivel! deis 
altres en tots els aspectes. 

S'hauria d'insistir molt en el punt que 
els educadors que tenen cura deis més pe
t its han de ser els més ben preparats com 
a educadors a tots els nivells. 

Des del punt de vista organitzatiu , els 
educadors de les guarderies haurien d'estar 
sindicats, junt amb els altres ensenyants. 
A ti que totes les possibles reiv indicacions 
es fessin conjuntament per part deis edu
cadors de totes les etapes. 

El local que ha d'acollir els nens fins a 
3 anys ha de ser especialment pensat per
que compleixi aquesta funció. des de tots 
els punts de vista: situació, orientació. aire 
lliure, ventilació. dist ribució, prevenció d'ac
cidents, etc. En línies generals. el local de 
la guardería ha de ser un petít nucli en el 
qual el nen es trobi com a casa. pensant 
que ha d'afavorir al maxim les relacions 
personals i en el qual es respiri un ambient 
acollidor. tranqui l i harmoníosament estetic. 

No sois el local ha de ser adequat, hi cal 
també un equipament material que respon
gui a les necessitats del nen i deis princi
pis basics de la seva educació. El material 
de joc és un deis aspectes que cal vetllar 
més acuradament, tant en quantitat com en 
quali tat, i sobretot l'aplicació adequada d'a
quest material a les necessitats, possibili
t ats i interessos deis nens a cada moment. 

Cal ter una distribució dins l'edifici. Aques-



46 ta distribució, distribució deis nens, pot va
riar. segons el criteri concret que els edu· 
cadors es proposin seguir. Com a exemple 
apuntem dues alternatives: una agruparía 
els nens de la mateixa edat en diferents sa
les especlalment pensades per a cada etapa. 
les diferents dependencies són de fac il ac
cés per al nen que es mou amb ll ibertat 
per tot el local. l 'altra possibilitat consis· 
tiria a agrupar en una sala nens de dife
rents edats. compart int les activitats -el 
dormir, el menjar, etc.- en comú. 

El nombre de nens ha de ser sempre re· 
dult. a fi de permetre un tracte individua· 
litzat. En la primera alternativa. i a titol 
orientatiu, proposaríem els següents grups: 
6 lactants petits, 6 lactants grans; 1 O de 
mitjans i 15 de grans. No sobrepassant el 
nombre total de 40 nens per llar d'infants. 

En la segona possibili tat una vintena de 
nens amb més d'un educador. 

En l'actuali tat la guardería atén les ne
cessítats de la mare treballadora, per tant 
/'horari de funcionament queda supedita! a 
aquesta premissa. En les circumstancies ac
tuals es fa difícil de pensar en un horari 
adequat a les necessitats del nen. l'horari 
de la guardería respon a les necessitats de 
la mare, és a dir, esta oberta entre nou i 
deu hores diaries. Aixo no vol dir que el 

nen hagi d'estar a la guardería totes aques· 
tes hores. la institució ha d'oferir una certa 
flexibilitat d'horaris tenint en compte les 
possibilitats deis pares en relació al seu 
treball. 

Si bé la guardería pot estar oberta entre 
vuit i dotze hores diaries, el temps maxim 
que el personal educador pot estar amb els 
nens és de sis hores diaries. S'ha compro· 
vat que el fet de sobrepassar aquest perío· 
de de temps comporta una mecanització del 
treball i, per tant. una situació desfavorable 
i adhuc nociva per al nen. 

la llar d'infants com a centre ha de ser 
oberta als pares. ts a dir, ha d'oferir-los la 
possibilitat d'estar-s'hi algunes estones en 
les quals puguin coneixer el t racte que es 
dóna als nens, les activitats que es realit· 
zen . i puguin també contrastar amb l'educa· 
dor els possibles dubtes. i coneixer els com
panys del seu fill, etc. A més a més, la llar 
d'infants ha d'oferir als pares la possibilitat 
d'adquirir i perfeccionar la formació que els 
permeti un millor coneixement i tracte del 
nen, per mitja de petits seminaris, cursets o 
conferencies o altres activitats. 

Com a tots els nivells educatius, caldra 
que la llar d'infants es relacioni amb la seva 
realitat immediata: el poble o el barri. 



Aquesta relació es pot establir a través deis 
diferents estaments (associacions de ve"lns, 
etc.) existents a la zona on está ubicada la 
guardería. 

El nom de •guardería• 

Després de totes aquestes alternatives, 
a través de les quals apareix una nova vi
sió o una concepció diferent de la institu
ció que ha d'atendre les necessitats socials 
de la dona trebal ladora i al mateix temps 
ha d'educar el nen d'1 a 36 mesos, faríem 
la proposta respecte al nom d'aquest tipus 
d'institució. ¿No es podría canviar el nom 
de •guardería· per qualsevol altre que re
flectís millor tots els proposits i objectius 
que hem esmentat? Es podría dir uEscola 
Bressol · o bé •llar d'infants•, com es fa a 
d'altres pa'isos (Creches, a Franc;a; nidi. a 
Italia. etc.). El que no creiem que mal sigui 
adequat és precisament el nom de •guar
dería•. ja que •guardar• els nens és l'única 
cosa que no s'ha de fer en aquestes ins
titucions. 1 no cal parlar deis •parkings 
infantils•. que si bé solucionen alguns pro
blemes als pares, els nens ni tan sois s'hi 
arriben a adaptar. 
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5. Parvulari 
per M. Antonia Pujo/ 

DEFINICió 

Per definir la funció del Parvulari no es 
pot partir de la reali tat d'ara, perqué la di· 
versitat d'interessos i de plantejaments fa 
que hí hagi centres de tota mena, 1 per tant 
resultaría difícil i no permetria d'aclarir que 
ha de ser un parvulari. 

Enfront d'aquesta realitat tan poc clara, 
considerem que és del tot necessaria una 
bona educació sistematitzada, en el nen 
petit, ja que creiem que per mitja de l'edu
cació es resolen els problemas del desen
volupament físic del nen i de relació amb 
el medi. es formen els habits i els costums 
de la seva conducta social , es desenvolu
pen els lnteressos. els habits de treball. la 
capacitat organitzadora i la voluntat. Alho
ra que. amb el treball educatlu organltzat. es 
van formant les noves capacitats individuals 
de l'ínfant. 

La importancia d'aquest medí educatiu de 
l'aprenentatge ve del fet que assegura al 
nen la possibilitat d'avan¡;:ar segons les pro
pies torces. percep allo que va acumulant i 
arriba a uns resultats de treball : aixo és 
el que ajuda al desenvolupament total del 
nen . Per tant, l'educació del nen en aquesta 
edat adquireix unes connotacions propies. 
en contra del falsejament que n'hagln fet 
alguns. 

L'educació preescolar no és una prolon
gació per baix de I'EGB. El nen petit, ben 
al contrari, en funció de la seva edat i del 
consegüent desenvolupament neurofisiolo
gíc. passa per uns períodes optims per a 
diversos aprenentatges. Pertany al Parvula
ri. dones. de fer bon ús d'aquest període 
optim. 1 per aixo caldra adoptar una meto
dología educativa científica 1 una activitat 
constant organitzada. 

HISTORIA DEL PREESCOLAR 

L'exístencia i la necessitat de centres de 
preescolar o parvularis ha estat especial
ment sentida i valorada en determinats mo
ments histories. 

Necessitat que queda testimoniada pel 
desenvolupament que han arribat a tenir 
a tants altres pa'isos. alla on la seva in
fluencia ha estat tan gran a l'hora de pal
liar la manca d'igualtat d'oportunitats que 
en la nostra realitat pretén de donar la 
nova LGE. 

Molts de fracassos escolars vénen per 
un mal comen¡;:ament de l'anomenat ense
nyament obligatori. Cal per tant no oblidar 
que la primera barrera selectiva és l'assi s
tencia o no a un centre d'educació preesco· 
lar. No és gens estrany: per aixo mateix, 
que la necessitat de l'educació preescolar 
sigui una constant histórica. 

En aquest article citarem els textos més 
representatius sobre aquesta etapa. 

La Llei Moyano. del 9 de setembre de 
1857, ens diu: 

Art 105: 

«Con respecto a la creación de las Escue
las de Párvulos, ya desde el plan de 1838 
se trató de ello. Su utilidad y conveniencia 
no pueden negarse y desde luego no hay in
conveniente en asegurar que si hubiera ma· 
yor número de estas escuelas daría mejores 
resultados la enseñanza en las elementales; 
y que bien montadas aquéllas. contribuirán 
poderosamente a mejorar las generaciones 
sucesivas. pues el desarrollo del niño es 
en ellas más armónico, y cuando a los seis 
años pasara a las elementales no tendría 
que hacer tantos esfuerzos para aprender, 
puesto que ya sus facultades intelectuales, 



52 como físicas y morales irían con la prepara· 
cíón conveniente y bien dirigida. • 

El 1936 el CENU presenta un Pla General 
d'Ensenyament, en que va inclos l'ensenya
ment preescolar. Les bases fonamentals són : 

•1. L' ensenyament comen9a be// punt 
neíx l'infant í, sense solució de contínuitat, 
segueix fins a la total formacíó, técnica i 
espiritual, de /'home. 

2. És obligatoria la convivencia d'uns í 
altres, sense distinció de procedencia ni de 
finalitat. 

3. La selecció ulterior es fara a base de 
factors mentals individuals (inte/'ligéncía i 
voluntat).» 

Ouan parla deis nens de 3 anys a 6 ens 
diu: 

·ESCOLA MATERNA.- De 3 a 6 anys. 
Periode deis jocs í de /'aire 1/iure. Els 

nens tenen una gran tendencia a encendre 
la imaginació; cal que el mestre posi una 
gran cura a no exaltar-/a i , dintre d'una 1/i
bertat fins a cert punt salvatge, deíxar a 
/'infant, tot procurant que aquesta activitat 
imaginativa arranqui deis fets reals í con
crets. Els jocs que el nen selecciona són 
suggerits per les coses que coneíx. Aques
tes coses són reals, són /es que utilítza o 
veu utilitzar. Per tant, nasa/tres, no basti· 
rem mai el joc damunt de simbolismes. amb 
el pretext de donar un to espiritual al joc. 
Dewey ha dit que jugar a "fireta", a rentar 
roba i cuinar. no és menys espiritual que 
el "joc deis cinc cavallers". Una tasca és 
prosaica o és espiritual, segons la forma· 
ció de la gent gran. pero, en el petít, les 
coses uti/itáries vénen carregades deis mis· 
teris extraordinaris de tot alió que fan e/s 
"grans", i aixó és prou estimulant per a 
exaltar la seva imaginacíó fíns a símbolitzar 
una cosa real i aparentment prosaica. Per 
tant, el "tema" deis jocs es deixara selec
cionar als nens. Aixó será la garantía de 
1/ur " rea/itat". Els grans. els mestres, pro
curaran de no carregar-los de símbolísmes. 
com esdevé en la major part de programes 
deis Kindergarten alemanys, els quals ser
veíxen per embadalír els pares í desfer els 
nens. Desfer. en el sentit de desvetl/ar una 
" ímaginació" morbosa í exaltada. 

El noi petít sovínt té paciencia per a 
resistir la monotonía d'un mateix joc si no 
s'exalta amb inútils símbolismes, que díver· 
teixen més els pares que els petíts; aíxó 
darrer condueíx a /'hiJbit mental de saltar 

facilment d'un tema a /'altre, fins a un grau 
malaltís. És millar recollir la natural inclina· 
ció deis infants cap a la novetat i cap a la 
verítat. cosa que fan el/s mateixos al seu 
moment just. Ouan el noí canvía la seva 
afinitat és que ja no hi sap ··explorar" més 
coses i per aíxó ho deíxara. L'exaltació de 
la fantasía amb símbolismes ínoportuns ens 
portara, per contra, a un altre resultat: el 
noí ja no fara "/'exploracíó" perqué no Ji 
interessa el tema. 1 aixó és conveníent . 

En la nostra escoJa materna entenem que 
el nen s'ha d'atendre sota el punt de vista 
pedagógic que reclama /'escoJa activa. 

1 aíxó s'aconseguíra "deixant jugar". Si 
bé es procurara que l'impuls inicial surtí del 
nen; després la nostra intervenció s'ha 
d'encamínar a una superació del joc, per tal 
que acabi en un pla superior. 

TENDENCIA 

La distribució de les escales maternals 
ha de relacionar-se amb la futura reforma 
urbanística en les grans ciutats. En les ac· 
tuals í desbaratades aglomeracíons ciutada
nes no és possible projectar insta/'lacíons 
conveníents d'escoles maternals. En la fu
tura distribució racional de J'estatge caldra 
comptar, com s'ha fet en altres ciutats d'Eu
ropa, amb la necessitat d'insta/'lar pavel/ons 
senzills petits. en oposició a les construc· 
cions monumentals; en espais verds ben 
distríbuits. És més interessant l'espai de 
joc, que permet la vida a /'aire 1/iure, que 
la classe, la qual ha d'ésser més aviat refu· 
gi i /loe de descans. 

En els edificis destinats a petítes esco
tes rurals no ha de mancar un local apro· 
piat als infants a que ens referim. 

L'actívitat de /'escolar en aquesta etapa 
de la vida infantil ha d'ésser solament con
trolada i 1/eument dirigida. L'ínfant ha de 
jugar i actuar en 1/ibertat individual o col· 
lectiva, í cal que es respecti la seva agru· 
pació espontimia. El nen ha de integrar-se 
en el seu medí natural, cosa a que tendeix 
la seva entitat biológica encara no ben dí· 
ferenciada. La vida 1/iure en el jardí, entre 
les coses. les plantes. e/s animals (no ha 
de mancar /'espectacle de la reproducció i 
la cría d'anímals doméstics) sera font prí· 
mordía/ d'educació en aquesta edat. Per tal 
d'afavorír el desenrotllament del món mitic 
infantil en aquesta etapa. font de creacíó 
d'energies psíquíques primaries, cal utilitzar 
el conte, la 1/egenda, explicats, reprodults 



amb un art en el qua/ ha de posar-se la més 
gran voluntat de perfecció. En tot aquest 
periode pren una gran importancia la con
versació, l'expressió 1/iure, no pas de temes 
formals sinó de la vida mateixa, font d'in
teres deis infants. Al final d'aquest cicle 
pot iniciar-se /'intent de desenvolupament 
de funcions mentals d 'elaboració, mitjam;ant 
jocs educatius ben seleccionats. 

En aquesta etapa, com en totes les eta
pes, cal prestar una gran atenció a /'actitud 
del cos davant la natura, de manera que 
aquest en rebi l'acció vivificadora a través 
de /'aire 1/iure, la 1/um, espais amples, etc ... 
Al matelx temps, /'alimentació racional ha 
d'ésser un deis aspectes més ben entesos 
per part del mestre i del bióleg. 

Creiem que tant en aquesta com en to
tes les etapes escolars primar/es, les esco
les han d'establir-se en petits centres o 
pavellons, els quals agrupant-se formen en
titats collectives més convenients. Cada 
agrupació de pavellons on assisteixin en 
coeducació nens i nenes d'aquesta edat, 
haura d'anar a carrec d'un mestre o d'una 
mestra especialitzats, auxiliats amb la fre
qüencia que calgui pe/ mestre 1 les pueri
cultores.• 

El 20 de novembre de 1959 I'Assemblea 
General de les Nacions Unides va aprovar i 
proclamar per unanlmitat la Declaració deis 
Drets deis Nens, en la qual es consignen 
els drets i llibertats de que, segons ho ha 
determinat la comunitat internacional , tot 
infant sense excepció ha de fru ir. Partint 
del segon punt en que ens diu : 

•El nen gaudira d'una protecció especial 
i disposara d'oportunitats i serveis. dispen
sats tots ells per la Llei i per altres mitjans, 
perqué pugui desenvolupar-se físicament, 
moralment. espiritualment, mentalment i so
cialment, en forma saludable i normal. així 
com en condicions de llibertat i dignitat. En 
promulgar lleis amb aquest fi, la considera
ció fonamental a que s'atendra sera l'inte
res superior del nen.• 

Per un altre cantó, el Ministeri d'Educació 
i Ciencia de I'Estat espanyol, per mitja del 
BOE del 4 d'agost de 1973, promulgava l 'or
dre ministerial que reconeixia la importan
cia de !'educador preescolar, fent una pre
sentació deis postulats basics i deis progra
mes 1 nivells que cal aconseguir durant 
l'escolarització del nen d'aquesta edat. 

En els postulats basics diuen : 

·El niño en edad preescolar tiene unas 
características psicológicas y un desarrollo 
físico y mental peculiares y exclusivos. 

La rapidez en la evolución de su desarro
llo. tanto biológico como mental y social, 
reclaman un conocimiento de las leyes ge
nerales que rigen esta evolución y unas téc
nicas específicas de flexibilización y adapta
ción de tratamientos. Sólo de este modo se 
conseguirá el ajuste psicológico necesario 
para no producir traumas en su delicada per
sonalidad y resolver los conflictos incipien
tes que pudieran ser causa de fracasos o 
trastornos. 

Existen en esta edad zonas y momentos 
óptimos de aprendizaje. tales como la ex
presión, el lenguaje, que es preciso desa
rrollar para evitar la atrofia por falta de 
ejercicio. • 

Veiem. per tant, que per distints que 
siguin els enfocaments socials i polítics, la 
importancia del parvulari és reconeguda per 
tothom - almenys sobre el paper. Per les 
mateixes caracteristiques evolutivas del nen 
és, per tant, l 'etapa en que el nen ha de 
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54 realitzar la formació de la seva personalitat. 
la seva educació en la vida interpersonal i 
social. l'adquisició d'un nivell de capacitats 
que determinaran el futur escolar. ja que 
sobre aquests primers aprenentatges es re
calzaran els posteriors. 

L'educació preescolar ha de promoure. 
organitzar i dirigir les activitats del nen 
amb la finalitat d'iniciar-los en l'adqulsició 
del desenvolupament harmbnic 1 del control 
de les capacitats corporals, l 'equilibri psico
somatic i la correcta relació interpersonal. 
la capacitat d'expressar-se i comunicar-se 
en formes lingüistiques, els aspectes ini
cials de la capacitat lbgico-matematica. 

L'educació preescolar ha d'organitzar-se 
com una institució caracteritzada per una 
amplia ll ibertat d'investigació i d'experimen
tació. D'altra banda caldra que asseguri la 
igualtat d'oportunitats educativas per a tots 
els nens, eliminant qualsevol forma de dis· 
criminació. que vindra donada i determinada. 
en molts casos, per la manca de mitjans 
materials. 

Creiem que no ens podem quedar amb 
uns documents escrits ni amb unes lleis 
precioses que preveuen unes necessitats. 
pero no posen els elements necessaris par
que es puguin portar a terme. 

EL NEN D'AOUESTA EDAT 

La plasticitat del nen de l'edat de prees
colar (3 a 6 anys) es tradueix en la seva 
gran capacitat per assimilar aprenentatges 
del tipus més variat. 

Si s'apliquen tecniques pedagogiques ade
quades. el nen estableix nous lla~os de 
relació amb l'ambient i realitza activitats 
variades i complementarles. si la comple
xitat d'aquestes augmenta. El nen necessita 
uns models clars i estables, ja que per 
mitja de la limitació interioritza i s'apropia 
noves formes d'actuació. La possibi litat que 
li ofereix el medí educatiu fa que pugui 
desenvolupar la seva necessitat de comu
nicar-se. Per tant, !'entrada del nen a Par
vulari és un fet excepcionalment important 
en el camí de la sociabilització. 

Les seves reaccions davant de noves si
tuacions tan que comprengui la diversitat 
de problemes amb que s'ha d'enfrontar. En 
definitiva. es troba davant de nous patrons 
d'acció i d'interrelació. 

Dins l'etapa preescolar. el nen assegura 
la seva autonomía gracies als aprenentat
ges que fa dins el camp de la pslcomotri· 

citat i del llenguatge. No pas d'una manera 
a'illada, sinó a partir d'unes necessitats i 
un medí determina! que el configura. Per 
un altre cantó. el Parvulari proposa al nen 
nombroses activitats a elegir, unes d'indi· 
viduals i unes altres de col-lectives. pero 
sempre amb metodes actius i estimulants. 

El nen en aquesta edat esta molt influen
ciat pels aprenentatges fets dins la fami lia; 
i cal comptar-hi per poder realitzar una cor· 
recta superposició amb la tasca i les apor
tacions de l'ambient escolar. Cal. per tant. 
coneixer les característiques propies de 
cada infant i potenciar a partir d'aquestes 
tot allb que el nen ha de reforyar amb el 
tracte i la convivencia. tant del mestre com 
deis companys. 

Si es vol fer un intent d'analitzar el pro
cés d'evolucló de la conducta del nen du
rant els primers anys al Parvulari, es pot 
dir : 

.Que va cap a una presa de consciencia 
de la reciprocitat i deis compromisos que 
implica.• (Pjaget.) 

Hem de tenir en compte que el desenvo
lupament de la inteHigencia esta lligat. en 
el nen, al desenvolupament de la seva per
sonalitat total. es dins un medí educatiu i 
estimulant que el nen pot realitzar el seu 
creixement i la seva evolució: en el si d'un 
parvulari ric d'estimuls i amb uns progra
mes i nivells ben establerts i adaptats al 



medi sociocultural en que viu, el nen evo
lucionara 1 rebra una educació integral i 
efectiva. 

Perqué hem de ser conscients d'una part. 
si més no, de la realitat: el nen té una vida 
psíquica que ha passat per alt les seves 
delicades manífestacions. L'ambient de l'a· 
dult no acostuma a ser un ambient gaire 
adequat per a l'infant, perqué sol ser un 
ambient pensat per als adults, i els petlts 
s'hi troben estranys. raó per la qual l'adap
tació del nen es fa més difícil. 

Hem de tenir en compte , per tant, que 
el medí educatiu permet al nen de desen
volupar una activitat laboral regular i va
riada. ja que aquest medi esta pensat per 
al nen i amb el nen, i respon a les seves 
necessitats i possibilitats. El nen no vol 
solament ter. sinó realitzar. Caldra garantir 
una seleccló rigorosa de les tasques labo· 
rals d'acord amb el seu contingut, la dosifl
cació per graus de dificultat i la durada del 
seu compliment, d'acord amb les possibi
litats psicofísiques de cada nen, les condi
cions indispensables per al seu desenvolu· 
pament en tots els aspectes. La repetició 
d'una mateixa exigencia 1 l'augment siste
matic i conseqüent de les seves dificultats 

garanteixen l'avan~t i el desenvolupament 55 
deis infants. 

La diversitat de treballs que el Parvulari , 
els proposa fa que es formin: un sistema 
de coneixements, un sistema d'habits i d'ap
tituds, !'interés pel treball, així com també 
el desig i !'aptitud per portar-lo a terme. 

Una altra possibilitat que el Parvulari ofe
reix és la incorporació estructurada de la 
paraula i del llenguatge a la totalitat del 
procés del treball. Aquest treball li aporta 
la possibilitat de seleccionar, analitzar, agru
par, planificar, en definitiva, desenvolupar, 
totes les seves possibllitats per esdevenir 
un ésser adult. 

OBJECTIUS 

Tenint en compte la influencia que té 
l 'acció educativa del Parvulari. és important 
de tenlr com a objectiu general aconsegulr 
el desenvolupament harmoniós de la perso
nalitat del nen en els aspectes neurofisio
logics, mentals, socials i afectius, partint 
de la seva realitat social. Aixo ho aconse
guirem a partir d'uns objectius concrets que 
podríem resumir així: 

Escola de parvuls Montes
sor/. Lllt;ó de practica do
mestica al menJador. (De 
/'obra d'en Saladrlgas so
bre I'Escola del Mar.) 



56 Ajudar el nen a mantenir-se en bona sa
lut física i mental. 

Respondre a les seves necessitats de 
movlment i explotar-les en vistes a una 
creixenr;a harmonica. 

Ajudar-lo a enriquir el seu pensament i 
llenguatge amb una educació sensorial. 

Que l'activitat educativa sigui global. ac
tiva i !ligada al món que l'envolta. 

Desenvolupar les seves qualitats lntel· 
lectuals de base: interés, atenció, observa· 
ció, precisió, llenguatge i raonament logic. 

Obrir-li !'interés al coneixement del món 
físic i social que el volta. 

Ajudar-lo a adquirir i desenvolupar la seva 
sociabilitat pel contacte amb adults i altres 
infants. 

Ajudar-lo a adquirir i a descobrlr els mit· 
jans d'expressió. 

Aconseguir 1 adquirir els habits: higienics, 
morals. estetics, laborals, mentals i físics. 

Per tant. l'educacló arrancara de la glo
balització de totes les arees partint de la 
realitat del nen i tenint en compte el nivel! 
que té quan ens arriba a l'escola. Caldra 
partir deis aspectes sensorials fent evolu
cionar cada cop més el nen en el pensa
ment logic i en l'abstracció. Sobretot, hem 
Je saber concretar-nos en el llenguatge i 
en 1 'activitat organitzada. 

EL MESTRE 

Tot 1 que pensem que !'educador al Par· 
vulari ha de tenir els mateixos estudis que 
els altres mestres, és a dir, una titulació 
única, creiem per altra banda que el seu 
programa haura de tenir en compte l'estudi 
profund del nen d'aquesta edat, no sois 

teoricament, d'una manera abstracta o prac· 
ticista, sinó amb l'establiment deis lligams 
entre el coneixement teoric profund i una 
capacitat que permeti al mestre parvulista 
d'actuar creativament en l'educació del nen 
d'aquesta edat. deixant de ser per sempre 
més el •parent pobre• de la familia deis 
ensenyants. 

Per tant. creiem que cal una titulació úni
ca pero amb una especialització per etapes, 
que no sois afectl els mestres-parvullstes, 
sinó tots els ensenyants de l'aparell edu
catiu. 

Per altra banda volem reconeixer el ser· 
vei que han fet els educadors que, per 
mitja d'altres camlns, no oficials, estan de· 
dicats a aquesta tasca educativa. Per mitja 
d'un recic latge, tant per als no titulats com 
per als titulats, es podrien oficiali tzar i re· 
coneixer tots els ensenyants que en aquest 
moment tenen sota la seva responsabili tat 
un nombre determinat de nens (excessiu 
moltes vegades). 

Voldríem fer una crida, des d'aquest pa· 
per. a tots els pares. mestres, entitats, 
ajuntaments. etc. que estan lligats d'una 
manera o altra amb el gran món deis in· 
fants, que reflexionessin sobre tot aixo i , a 
partir d'aquí. fessin el que creuen que els 
nostres infants, homes del dema, neces· 
siten. 

Si hem volgut destacar la importancia i 
necessitat que tenen els nens d'una bona 
activitat educativa és perqué hi confiem. 
Creiem que perqué puguin realment tenir 
tots els nens les mateixes condicions i les 
mateixes oportunitats. caldra un lloc per a 
cada un deis infants. gratu'it totalment, per
qué no sigui !'economía familiar la que hagl 
de decidir si el nen pot anar o no a l'escola, 
al Parvulari. 



6. Primera etapa d'EGB 
per Montserrat Badia 

UNA PRO POST A MÉS COHERENT 
EN UN MARC COHERENT 

El període escolar que actualment s'ano
mena Primera Etapa d'EGB hauria de ser 
coherent amb tota la nova línia educacional 
que ens proposem seguir i amb tot el mun
tatge escolar que hem de tirar endavant. 
Podem considerar que tenim en l'ensenya
ment allo que és l'ordit i la trama en el tei
xit: d'una banda hi ha uns conceptes que 
s'imparteixen i unes tecniques, uns valors , 
uns aprenentatges. uns habits que han de 
ser adquirits. 1 tot en una progressió ade
quada. en un temps determinat i amb uns 
instruments que ho converteixen en facil 
i possible. Sense deixar tora la programa
ció i els horaris, el material i el marc on tot 
aixo té lloc: el grup de classe. amb el mes-

tre , en el si de l'escola enclavada en un 
medí concret. que és a la vegada part in
tegrant d'un país. 

ELS PROGRAMES 

Passem a parlar de cada un deis esbos
sats. Els programes, en aquesta nova pers
pectiva, englobaran tots els diversos aspec
tes de l'educació: conceptes, aprenentat
ges, tecniques, habits. valors, com a part 
d'una formació harmonica. Per aixo mateix, 
pensem en uns programes que tenen en 
compte els límits reals d'aquest període 
d'ensenyament: des d'aquell esclat que as
senyala la doctora Montessori que es dóna 
com una florida conjunta de les facultats del 
nen al final del Parvulari. fins a l'inici ja a 



58 l'estadi d'abstraccíó, que coincideix amb tot 
un canvi del noi, i que és ja un altre pe río
de escolar, l'actualment anomenada Segona 
Etapa d'EGB. 1 tot plegat no pendents d'uns 
límits cronologics estrictes i rígids, sinó tot 
assolint cada nivell d'ensenyament. amb una 
maduresa efectiva i comprovada. 

Uns programes que, des d'un punt de 
vista geogratic, veiem realitzables a dos 
grans nivells: el general i el de cada escala 
i en un nivel! intermedi de cadenes d'esco
les corresponents a sectors urbans o rurals 
del país. 

A nivel! general, caldra assenyalar els ob
jectius de cada un deis aspectes i orientar 
validament la seva consecució. 

A cada escoJa correspon elaborar els pro
grames. Amb aquesta mesura es fa un pas 
decisiu de cara a un ensenyament adequat 
a la reali tat del noi. Perque tots els objec
tius de caracter teoric i general són aplicats 
aquí a la realitat mateixa del noi. L'experi
mentació progressiva indicara quins passos 
ha de fer aquest noi, d'aquest medí, per 
arribar, amb exit, a les grans metes d'a
quest període. 

Que els programes estiguin arrelats vol
dra dir que a través d'ells el coneixement 
del medí no és un coneixement fred, sinó 
un coneixement vital. Fins al punt que els 
lligams d'identificació amb el medí aconse
guits al llarg de l'escolaritat poden esdeve
nir ll igams d'un compromís ciutada autentic, 
seriós i responsable. 

Cal també treballar tots aquells aspectes 
que avui es considera que pertanyen a di
verses arees i, o bé són comuns , o bé es 
relacionen, o bé es complementen. Arribar 
a un ensenyament globalitzat és propi d'a
quest període escolar, tant per la coheren
cia de les materies, com per !'actitud que 
el noi té davant d'elles. 

EL MATERIAL 

Els programes requereíxen un material 
que permetl portar-los a terme. Actualment. 
el material que priva, amb excessiva pro
porcíó o gairebé de forma exclusiva, són les 
fitxes de trebal l per materies. En el projec
te de que parlem, les fitxes hi poden tenir 
també un paper: són un mítja valuós de tre
ball en moments donats. En el context as
senyalat és oportú que, almenys la majoria 
d'aquestes fitxes les elabori el mestre d'a
cord amb els passos que esta fent la classe 
i d'acord també amb tota la programació 

d'escola teta a l'entorn del medi. Pero, a 
més, caldra que el mestre i tot l 'equíp vagi 
elaborant molts altres materials didactics, 
a més de les fitxes. Ouant a tot el conjunt 
de material, s'ha d'aconseguir poder envol
tar el noi d'un medí ric en possibilitats d'ob
servació i d'experimentació, de manipulació 
i de creació; un medí, de cap manera luxós, 
sinó que estimuli precisament, per la fort;:a 
de la seva simplicitat i autenticitat. tates 
les capacitats latents del noi. 1 cal tenir 
present que aquest medi ric és la classe 
en la mesura que esta oberta al medí natu
ra l de l'escola: al carrer, el barrí, la co
marca. 

úS DEL TEMPS 

A més deis programes i deis materials, 
cal replantejar, en el nou projecte, la divi
sió o l'ús del temps, les estones que cal 
dedicar a les diferents activitats. 

Tenint en compte la idea de la globalitza
ció, sembla bo de tenir una orientació ge
neral quant al temps que cal dedicar a les 
diferents activitats i a les diferents arees 
a fi d'assolir aquella educació integral i 
harmonica a que aspirem, mirant que no es 
cultivi més un aspecte que un altre. 1 din
t re d'aquesta orientació general , hem d'a
prendre a moure'ns flexiblement d'acord amb 
el dinamisme del grup i de la mateixa acti
tivitat. Sense oblidar un aspecte: /'extensió 
de l'horari. ¿Ouantes hores de classe ha de 
tenir el noi? Aquí hi ha una implicació 1m
mediata amb la persona del mestre. No es 
pot parlar d'horari del mestre. 1 la persona 
del mestre la veiem com la d'un professio
nal que treballa les hores que normalment 
s'estableixen en els horaris laborals - vuit
i que li són degudament retribu.ldes. En 
aquestes hores. a més de l'activítat estricta 
dins la classe, ha de poder fer els progra
mes a nivel! d'escola amb l'equip ; atendre 
la· seva formació de manera seriosa i per
manent; prendre part en la gestió d'escola; 
tenlr les relacions corresponents amb els 
pares: entrevistes , informes , reunions; pre
parar la classe degudament. amb els tre
balls que propasara i el material escolar ade
quat. D'aquest planteig se'n despren, dones, 
que cal reduir les hores de classe, que 
poden ser cinc, tenint en compte que el ren
diment total d'aquestes hores. que són 
menys, sera superior i de molt al de més 
hores, a causa de la preparació de les clas
ses i de les restants condicions de treball 
del mest re. 



Pot semblar, aleshores. que amb un horari 
· així s 'origina un cert buit en la jornada 
escolar del noi, pero aixo permet, ben al 
contrari, certes activitats, molt valides en 
si mateixes pero que en el ritme normal de 
la classe no poden ser treballades a fons: 
activitats d'expressió plastica, de dinamica, 
de dramatítzació, d'iniciacíó a la pretecno· 
logia, d'educació física i altres. Aquestes 
activitats. que segueixen estant presents a 
les hores de classe, poden ser aleshores 
objecte d'uns tallers portats per especial is· 
tes, fora d'horari escolar. 

EL GRUP CLASSE 

Passem a referir-nos. tot seguit, al desti· 
natari de tot aquest conjunt d'elements i de 
treball : el grup classe. Actualment ens ve 
determínat per les anomenades •quintes es
colars•. perque els cursos els formen tots 
aquells que han nascut en el mateix any. 
En aquest projecte caldra anar concretant a 
cada nivell quin és el pas següent que cal 
fer, com es deia quan comentavem els lí
mits de l'etapa, no tant per l'edat cronolo
gica. com per la maduresa assolida i prova
da per l'avaluació. 

No obstant aixo, encara que els grups, 59 
seguint aquests criteris, no siguín tan he
terogenís com ara, també es donara un ter-
me mitja més nombrós, i els avam;ats i els 
endarrerits. en tota una gamma extensa. 

Aquí hi ha una característica fonamental: 
el mestre planteja la classe de manera que 
responguí a les necessitats deis nois . com 
a grup, ja que ells es troben en tant que 
estableixen les relacions amb el grup. El 
seu exit o el seu tracas esta en la mateixa 
línia d'acceptació o no acceptació del grup. 
Aixo és un fet que es dóna i s'ha de partir 
d'aquí. Pero no sois hi ha aixo, sinó també 
una voluntat de formar els nois no de cara 
al seu triomf personal, sinó de cara a un 
servei a la coHectivitat. 1 aquest sera el seu 
autentic triomf. D'on es desprim que a !'in
terior d'aquest grup, dins de la seva mateixa 
dinamica. el mestre procura resoldre les 
dificultats que li presenten els més avan
.;:ats i els més endarrerits d'aquest mateix 
grup. Cal que la classe assoleixi un nivell 
mig molt valid per al major nombre possible 
de nois. Cal despertar estímuls que fomentin 
la coHaboració deis més ben dotats envers 
els altres. D'aquesta manera als uns se'ls 
potencia en una formació més harmonica 
que els madura en altres aspectes i no sois 



60 en l'inteHectual , en que ja excel4eixen, 1 als 
altres, estimulats per l'amblent no de com
petencia sinó de companyonia, i ajudats 
validament, poden superar moltes de les 
seves dificultats. Tot aixo només és possible 
en el cas que el mestre hagi aconseguit 
fer un grup. 1 la inversa: només s'ha acon
seguit un grup quan es dóna aixo. 

Llavors la recuperació queda normalment 
absorbida en la marxa normal de la classe, 
que es considera poc nombrosa. Només en 
casos extrems cal ja una recuperació fora 
de la classe. a les mans d'un especialista. 

Si l 'escola ha de tenir graus paraHels a 
causa del nombre d'alumnes. no pot caure 
de cap manera en la solució facil d'ajuntar 
els més ben dotats en una classe i els 
menys dotats en una altra. Aixo va accen· 
tuant encara la diferencia i la va fomen
tant al llarg de l'escolaritat. Cal procurar 
fondre. tant com sigui possible, tots els 
alumnes. encara que no pugui ser de manera 
total, en el nivell i en la vida del grup clas· 
se, format per la realitat tal com és. 

En el grup classe s'hi desenrotllen tres 
nivells de treball: 

El treball individual: cal que el no1 SIQUI 

capac; de sortir-se de les dificultats ell tot 
sol; que observi, que reflexioni, ell. que es 
potenci'i en funció d'un treball de grup real
ment ric. 

El treball de grup: preparat indirectament 
o directament pel treball individual. En el 
grup classe hi ha els grups de treball a 
l'entorn d'un determinat tema o cent re d'in
teres. amb uns objectius determinats i te· 
nint en compte que les diverses funcions 
en aquest treball quedin sempre ben repar· 
tides i a més siguin rotativas, a fi que tots 
treballin i tots passin per tot tipus de feina 
(feina que sera proporcional i adequada als 
qui l'han de fer i motivada 1 integrada a la 
vida de la classe). 

El treball de classe: hi ha activitats de 
tota la classe a nivell general, resultant i a 
vegades comenc;ament de les feines que 
s'han de dur a terme en els nivells abans 
assenyalats. Treball de síntesi, de reunió 
de les diferents aportacions, treball d'orien
tació per a noves adquisicions. Es en aquest 
nivell general de classe també que es van 
fent els passos -1 cal estudiar ben bé quins 
han de ser- de cara a anar assolint, amb 
total maduresa i responsabilitat, l'autoges
tió del grup. 

l' AVALUACió 

Finalment podem parlar de /'avaluació, 
que és el mecanisme que vol detectar si 
aquel! ordlt i aquella trama que deiem al 
principi van fent realment un teixit, i si el 
teixit resulta consistent o no. i trobar per 
que fa lla, a fi de poder-les superar. 

L'avaluació és per assegurar el triomf 
escolar del noi, pero no perqué es firma un 
paper, sinó perque es vol assegurar de ve
ritat. 1 com que el fracas escolar del nol 
és el fracas del muntatge escolar, en certa 
manera s'ha d'anar modificant aquest en la 



mesura que calgui. L'avaluació ha de portar 
a refer el pla de classe. segons la resul
tant obtinguda. L'avaluació ha de tenir molt 
present. perque sigui valida, tots els con
dicionaments ambientals del noi, que juguen 
un gran paper en el seu rendiment escolar, 
i tots aquests s'hauran de tenir en compte 
a l 'hora de refer el pla de classe. 

L'avaluació ha de mani festar, a més, la 
vida del grup classe i els seus coneixements. 
Ha d'arribar a donar les dades valides per 
un informe general del grup classe i per 
poder-hi afegir el de cada nol enfront d'a
quest mateix grup. 

Al final del període escolar que tractem 61 
cal arribar a una avaluació acumulativa de 
dades que. donat una perspect iva, pugui ex
pressar tecnicament l'estadi assolit aquests 
anys en tots i cada un deis aspectes fona
mentals assenyalats. Estadi que, a la vega-
da, ha de coincidir amb el que es requereix 
a l'inici del període següent , avui anome-
nat Segona Etapa d'EGB. el projecte del 
qual. en aquesta alternativa, ha d'incidir en 
aquesta etapa anterior que hem tractat. De 
l'exit d'aquesta Primera Etapa dependra !'ac-
titud davant la Segona, i, en definitiva, de 
cara al futur. 

ESCOLA XAMFRA 
Educació especialitzada per a nens i nenes 

amb dificultats d'aprenentatge. 

1 O alumnes per classe. 
Edats : de 7 a 14 anys. 

Sant Just Desvern 
Psg. Sagrera, n.o 10 

Tel. 371 47 55 

Visita : hores convingudes 



7.Segona etapa d'EGB 
per Montserrat Casas, 

amb la coNaboració de J. Maduell, A. M. Roig i M. Teixidor 

Ouan els ensenyants de Segona Etapa in
tentem fer una reflexió seriosa sobre el 
funcionament d'aquesta, els problemes que 
sorgeixen són forc;a semblants (objectius 
poc clars, massa professors, horaris frac
cionats, metodologia poc adequada, etc.). 
En aquest article intentarem esmicolar-la 
tant com sigui possible, per tal de recons
truir-la tot seguit, suprimint aquelles coses 
que ens facin nosa i proposant-ne d'altres 
que suposin una alternativa al moment pre
sent. 

OBJECTIUS 

Si comencem pels objectius, puntal ba
sic per saber on anem i que volem, no els 
trobem pas aclarits ni en la Llei ni en •las 
nuevas orientaciones .. que en propasen de 
molt generals pero que, a l'hora de concre
tar-los per a la Segona Etapa, es limiten a 
centrar-los en la sistematització deis conei
xements per arribar a un cert grau d'abstrac
ció i de síntesi. 1 aixo que pensem que és 
veritat. resulta, pero, insuficient. les pre
guntes que sorgeixen intenten d'esbrinar 
cap a on hem d'orientar els nois, si l'objec
tiu immediat és una lntegració en el món 
del treball, o l'ingrés en el món anomenat 
intellectual, o totes dues opcions indistin
tament. Ens preguntem també com tindrem 
present el medi ambient on el noi esta 
immers. 

Tates aquestes preguntes i moltes d'al
tres són les que tenim plantejades i a les 
quals intentarem donar resposta. 

L'objectiu general i basic sera dotar el 
noi d'unes eines 1 d'una autonomia suficient 
per integrar-se en el món del treball, en 
l'inteHectual i en el de les relacions, sense 
adquirir dependencias inconscients. 

Tendirem a la formació d'actituds i a l'ad· 
quisició de tecniques valides, mitjanc;ant una 
continuació conscient del procés educatiu, 
per tal que el noi participi com a membre 
actiu en el món social i laboral. Aquest ob· 
jectiu general té dues vessants íntimament 
relacionadas: 

a) aconseguir !'autonomía personal pel 
que fa a la tormació corporal, a l'educació 
del pensament i a la sociabilitat: 

b) aprehensió del medí social i natural 
amb capacitat d'analitzar-lo. sentir-se'n part 
integrant i poder-lo transformar. 

AUTONOMIA PERSONAL 

El primer punta tractar dins d'aquest apar· 
tat sera la formació corporal. 

lncloura. per un costat. el coneixement 
de les possibi li tats i necessitats del propi 
cos pel que fa a una alimentació sana. equi· 
librada. i a un coneixement deis productes. 
nocius més o menys habituals en el mercat 
(cate, tabac i al tres ti pus de drogues, .. . ) i 
a la valoració de les primeras cures. 

Per altra banda, es tindra present l'edu
cació sexual en els aspectes de coneixe· 
ment del propi sexe i de l'altre. tant des 
del punt de vista fisiologic com afectiu. Aixo 
ha de comportar una valoració de les vi
vencies sexuals, valoració que no pot ser 
únicament producte del raonament inteHec· 
tual. S'intentara contrastar la subcultura se· 
xual (acudits o revistes portades a classe). 
i es dismltificara el rol social 1 tradicional 
del noi 1 de la noia. 

Les actituds que caldra desenvolupar se· 
ran: valoració de la salut física. acceptació 
i potenciació de les propies limitacions, va
loració de la neteja del cos, deis vestits i 



de l'ambient, i respecte, normalitat i esti
mació davant les transformacions del propi 
cos i del cos deis altres, i davant les ne
cessitats sexuals. 

Del segon punt en direm educació del 
pensament i comprendra diferents apartats: 

a) Potenciar al maxim el pas de les ope
raclons concretes a les formals. pas que 
conslderem fonamental i específic d'aquest 
període escolar. 

b) Aconseguir una educació científica , 
que porti al rigor i a la precisió en el pen
sament. 

e) Tendir cap a la flexibilitat o rever
sibilitat en quant aixo suposa la permeabi li
tat enfront deis raonaments deis altres 1 la 
capacitat per saber posar-se al seu lloc. 

d) Suscitar l 'interes per la coherencia 
en quant aixo vol dir lligam i compromís 
entre el pensar, el sentir, el dlr 1 el ter. 

e) Aconseguir que el sentit crític ten
deixi a l'objectivitat . la valoració subjectiva 
deis fets ha de donar pas a una valoració 
cada vegada més objectiva i científica. 

f) Aconseguir el sentit del temps, tant 
del que aquest temps suposa d'organització 
personal, com pel que fa a situar-s'hi, ele
ment basic per entendre els fets histories . 

g) Fomentar la creativitat quant a acon
seguir una sensibil itat critica davant de les 
manifestacions estetiques (plastiques, lite
raries. sonares, ... ), i una capacitat per saber 
gaudir en les diferents expressions segons 
aptituds. necessitats i gustos. tant perso
nals com de grup. Haura de ser capac;: de 
saber esplaiar-se i de saber alliberar-se de 
tots aquells prejudicis que suposin una re
pressló per a les manifestacions personals 
i espontanies, i deis que suposln una co
pia i execució alienadora. 

les actituds que pretenem desenvolupar 
seran de cooperació, solidaritat, reciproci
tat, realisme. confiam,:a i analisi precisa deis 
fets i de les situacions. Saber escoltar i 
observar per tal d'evitar dogmatismes. En 
definitiva. sera capacitar-los per a la deseo
berta de la seva realitat més proxima. en 
la qual caldra que prenguin partit; en la qual 
s'hauran de plantejar si lluiten o no en favor 
de la justicia. 

El tercer punt. la sociabilitat. el concre
tem en la capacitat d'establir re lacions que 
cobreixin les necessitats afectivas del noi. 

Sera imprescindible que conegui les propies 63 
capacitats i reaccions afectives i sigui cons-
cient de les seves situacions emocionals. 

S'ha de saber relacionar. expressar i co
municar amb l'entorn, a la vegada que ha 
de ser capac;: de formar part d'entitats orga
nitzades en el moment que ho cregui con
venient i necessarl. No podem oblidar que 
la majaría d'aquests nois i noies parteixen 
del nucli familiar, font de vivencies i ten
sions. i que aquesta partida l'han d'anar re
solent des de l'adolescencia. 

APREHENSió DEL MEDI NATURAL 
1 SOCIAL 

Suposara un coneixement experimental del 
medi físic, demograflc. economic. polít ic i 
social on es mouen . Els coneixements his
tories els serviran per entendre el propi 
passat i poder-se situar millar en el pre
sent. 

Aquest coneixement capacitara l'alumne 
per analitzar la seva realitat, poder-s'hi in
serir i transformar-la. 

També caldra introduir-lo en el món del 
treball: importa molt que sigui capac;: d'ana
litzar una situació laboral concreta i pugui 
actuar-hi més tard. Tot i que. ara com ara. 
no veiem la forma practica de fer-ho. Per
qué si per un costat es veu la necessi tat 
d'ensinistrar l 'alumne per entrar en el món 
de la producció, per l 'al tre, les dificultats 
que aixo planteja són considerábles. Aquest 
punt, dones. si bé el deixem com a tema de 
posteriors discussions, a la vegada n 'obre 
un altre: l'educació económica del noi. as
pecte molt lligat al valor social d'una acti
vitat i a la independencia per adquirir ob
jectes materials. 

En general. per tant, les actituds que pre
tenem desvetllar són aquelles que suposen 
una atenció 1 una valoració deis fets que 
P.assen cada día. tant en el seu medi més 
proxim com en el més llunya (lectura de la 
premsa, radio, TV, atenció a noticies locals, 
nacionals. internacionals. etc.). 

LES POSSIBILIT A TS 

Pensem un moment en !'actual Segona 
Etapa i intentem fer un estor<;: per imagi
nar-nos les posslbilitats que tenim perque 
aquests objectius es compleixin. 

No ens cal posar-hi massa atenció per 



veure que els interrogants són nombrosos. 
El trencament de la 1a. o 2a. Etapa ¿es 

produeix d'una forma correcta i en el mo
ment més oportú? ¿~s adequada l'edat de 
14 anys per acabar l'escolaritat obligatOria? 
¿~s possible que en aquesta edat el noi 
hagi assolit la formació i la informació SU· 
ficlent per poder decidir el seu futur pro· 
fessíonal? 

Al costat d'aquestes preguntes. que afec
ten la mateixa estructura. en podríem formu
lar d'altres no menys importants. ¿Com és 
possible aconseguir un desenvolupament 
integral de tates les possibi litats del noi 
amb uns horaris trencats. atape'íts d'arees 
diferents i diferents mestres, horaris que 
tendeixen a una excessiva especialització i 
que en molts casos impedeixen fins i tot un 
treball en equip per part del professorat? 

fsco/a Horaciana, 1910. f/s alumnes enllesteixen 
els murels que formen part de la classe d'Art i 
Dibuix, (De /'obra d'en Sa/adrigas sobre /'EscoJa 
del Mar.) 

!Os cert que les noves orientacions rece
manen un nombre redu'it de professors, una 
certa relació entre les diferents arees i 
altres coses que potser no cal enumerar 
perqué tots ja coneixem. 

Pero .. í en les nostres escoles ¿ho tenim 
realment solucionat? Després de pensar que 
una reforma educativa no es fa només so
bre del paper, sinó que calen mitjans su· 
ficients per portar-la a terme, convidem els 
mestres a cercar conjuntament una possible 
alternativa. 

ESTRUCTURA 

L'escolaritat obligatoria i basica cal aliar
gar-la fins als setze anys. donat que l'alum· 
ne. noi o noia, als catorze, no ha assolit 



tata la informació, els criteris i les destre
ses que es consideren basics per funcionar 
i elegir dins d'un grau d'autonomia. 

Haura d'acollir tots els nois que vénen 
deis cursos elementals i els ajudara a des
cobrir les seves aptituds i preferencias per 
anar avan<;:ant progressivament. 

L'entrada a l'especialització, propia de la 
Segona Etapa. sera fixada cap als 12-13 anys. 

Considerem els actuals Se. i 6e. com a 
cursos de transició entre la 1 a. i la 2a. Eta
pa. Serviran tant per sedimentar habits. tec
niques i continguts propis de la Primera 
Etapa. com per proporcionar a l 'alumne 
aquelles destreses basiques que li seran 
necessaries per continuar un treball propi 
de la Segona Etapa, en la qual se li exigira 
un grau més elevat d'abstracció, sistema
ti tzació, especialització, investigació i con
trastació deis conceptes descoberts 
apresas. 

PROGRAMACió 1 AREES 

També en aquest punt compten amb una 
referencia: • Las nuevas orientaciones •. que 
veiem que ens cal modificar. 

Els programes vigents. els considerem 
excessivament amplis i fe ixucs parque es 
pugui arribar a fer un treball profund i 
sistemiltic. Per altra banda. tampoc no res
ponen a la realitat sociocultural de l'alumne 
ni als interessos deis mateixos nois. 

~s cert que sobre el paper existeixen pos
sibili tats d'adaptació deis programes . pero 
només cal fer una repassada a les poques 
o moltes escales conegudes. per adonar-nos 
que no és pas freqüent de trabar progra
macions adaptadas a les diferents realitats 
lingüístiques. geografiques. historiques. so
cials. etc. 

Si intentem preguntar-nos els perqués. 
t robarem tata mena de respostes. En uns 
casos. per manca de material adequat (les 
fitxes i els llibres del mercat es fan servir 
tant per als nens de Catalunya. com per 
als de Galícia i també per als de Castella). 
en d'altres per por de no complir tot el que 
marquen els qüestionaris oficials. en d'al
tres per excessiu interés d'ensenyar tot allo 
que nosaltres sabem o voldriem saber. 

En definitiva. les programacions de les 
escales continuen essent allo que pensem 
que no haurien de ser. 

¿Ouins criteris cal seguir per sort ir d'a
quest cul de sac i trabar uns camins nous? 

Com a punt primer, podríem dir que cal 65 
fixar a priori els conceptes que creiem ba-
sics. fonamentals i valids per a tots els 
nois. 

El segon pas sera determinar els contin
guts que concretaran la programació. Aques
ta partira de la realitat del noi i sera flexible 
per tal d'acollir els suggeriments que fac in 
els alumnes i que sense cap mena de dubte 
respondran als seus interessos. 

Al moment de concretar programes. es
tablirem uns nivells basics, que considera
rem els mínims i fonamentals. als quals 
hauran d'arribar tots els nois i sobre els 
quals centrarem l'avaluació. 

Aquests nivells podran ser ampliats se
gons possibilitats i necessitats deis matei
xos alumnes. La programació sera elaborada 
per l 'equip d'ensenyants. pero es posara a 
discussió entre els alumnes. associacions 
de pares i altres entitats representativas 
locals. Tot un camí per encetar. 

Proposem horaris estructurats en blocs 
llargs i flexibles que permetin l 'elaboració 
de treballs monografics interdisciplinaris. 
sense oblidar que cada área té uns contin
guts i unes tecniques propies que els nois 
han d'assolir, i que cal dedicar-hi un temps 
especial. (Exemple d'horari: 9-11 , monogra
fics interdisciplinaris; 11·13. conceptes í tec
niques de Matematica i Llengua; 15-17. con
captes 1 tecniques de Ciencies Naturals. 
Ciencias Socials. Plastica. Pretecnologia. 
de manera que es pugui dedicar una tarda a 
cada area. lncloem en aquest horari la !len
gua estrangera. l'educació física i l'educació 
musical.) 

Els programes i els horaris preveuran el 
temps i els mitjans necessaris per a l'edu
cació tecnologico-practica. en els tallers o 
en les empresas. si és posible. sobretot els 
últims anys de l'escolaritat obligatoria. Es 
reservara un lloc important al coneixement 
de diferents professions. del seu paper, de 
la seva evolució, de les condicions en que 
s'exerceixen, del paper fonamental deis tre
balladors, etc. 

Caldra també preveure temps perqué els 
alumnes es puguin organitzar. puguin plan
tejar i resoldre els problemas relacionats 
directament amb la classe i puguin partici
par en la gestió de l'escola, especialment 
als últims graus. 

Perque no podem oblidar que la practica 
democratica a !'escala haura de suposar un 
aprenentatge valid i efica<; per a la vida 
de ciutada responsable. 



66 METODOLOGIA 

L'activitat escolar s'ordenara cap a l'ac
ció directa de l'alumne que condueixi al 
redescobriment. i potser en alguns casos 
al descobriment com a perspectivas meto
dologiques. 

Són passos indispensables per a un me
tode científic í basat en l'actívitat de l'a
lumne: 

a) centrar qüestions, b) formular hipote
sis, e) preveure les eines de treball, d) ob
servar i controlar els fets, e) parlar amb 
els professors, altres alumnes i persones 
que coneguin el terna, 1) consultar !libres i 
documents, g) recollir les conclusions. h) 
comprovar les hipotesis.' 

Les fitxes. com els llibres de consulta 
que les acompanyen , faran la funció d'una 
eina més de treball, pero en cap moment 
substituiran el treball d'investigació i de 
recerca directa. 

Es tracta d'adquirir metodes de treball. 
no només coneixements concrets. El camí 
a recórrer és més llarg i més lent quan se 
segueix un ensenyament actiu que no quan 
el mestre engega una exposició dogmatica 
o exigeix un treball de fitxes, pero creiem 
que val la pena reduir la quantitat i aug
mentar la qualitat. 

D'aquesta manera, es fonamentara el sen
tit de la creativitat i de la responsabili tat, 
i es desbancara tot allo que pugui suposar 
prernis, castígs o puntuacions que pravo
quin estirnulacions bordes en els alumnes. 

No podem oblidar que la metodología 
aplicada determina la re lació noi-rnestre. En 
aquest camp, voldríem deixar ciar que el 
mestre és l'adult del grup i la seva funció 
específica sera la de motivar. orientar i 
controlar totes aquelles activitats directa
ment relacionadas amb el fet educatiu. i 
ajudar a una bona adquisició d'aquells co
neixements que considerem basics, sense 
que aixo suposi coartar la llibertat ni de 
l'alumne ni del grup. 

Es tendiril a la valoració del grup, sense 
deixar de banda els estímuls personals sem
pre necessaris. 

El treball de grup pot ajudar enormement 
el noi que surt d'una classe de mestre únic 

1. Voldrocm recordar aqui l'article aparegut al 
número 3 d'aquesta mateixa revista. quan es fa 
el balan<; pcdagogic de la Llel. en l'apartat que 
es fa rererencla a les fitxes de treball tan cone· 
gudes per tots i segurament usades per molts. 

i es troba perdut davant el tracte diferent 
deis diversos professors. El grup l'ajudara 
a situar-se í a establir un dialeg permanent 
amb el professor, a la vegada que suposa 
un esforc; i un aprenentatge per entendre's 
amb els companys , saber escoltar. opinar 
prendre responsabilitats. 

AVALUACió 

Ouan parlem d'avaluació. de seguida ens 
vénen a la memoria munts d'exercicis per 
corregir, dubtes sobre quina nota o quina 
lletra posar, quina repercussió o influencia 
té en els nois. A vegades ens preguntem 
quina utilitat tenen les avaluacions. si cal 
ter-ne, per a qui les fem , quines coses 
avaluem i qui hauria d'intervenir-hi. 

lntentarem exposar el nostre punt de vis
ta. Veiem l'avaluació com un element del 
procés educatiu. Aquesta valoració no s'hau
ria de limitar a les arees. hauria d'englobar 
tota la persona i la seva relació amb el grup. 
Aixo pensant tant en l'alumne com en el 
professor. Aquest darrer per saber si es van 
complint els objectius proposats, tant pel 
que fa a les actituds, com pel que fa als 
rendiments. i si aquests s'orienten en fun
ció del treball i no en funció de l'ensenyant, 
i pel seu caprici. 

La valoració real motivadora només pot 
donar-se dins d'un marc d'entesa basica en
tre tots els actors del grup classe: nois i 
mestres. Com a segon pas fonamental veiem 
que cal que el grup classe assumeixi i 
acceptl tant els objectius com les accíons 
que hl porten. L'avaluació "a tra'ició• no és 
valida. 

Ara bé. aquests objectius només poden 
ser definits després d'una analisi de la reali· 
tat que tenim davant: nivell de relació. ni
vel! de continguts i normes d'aprenentatge. 

Per part deis mestres. segur que aixo 
d'avaluar ho han de fer en equip, ja que 
tots junts. de cara al noi. són el món adult 
que no hauria de ser discordant en aspectes 
basics. 

L'objectiu de l'avaluació ha de ser l'a
lumne i la classe. com a punts principalís
sims. Si aquesta vol fer-se arribar fora d'a
quests ambits (resta d'escola. pares. etc.}. 
només sera per confirmar l'ajuda a l'alumne 
i per obtenir una visió més general de la 
seva roalitat. 

En el cas d'una avaluació insuficient. 
aquesta ha d'anar acompanyada d'una ex-



plicació completa del procés que permetra 
recuperar-la. Mai suposara una discrimina
ció durant la Segona Etapa ni una selecti· 
vi tat al fina l, com ho és la doble titulació 
vigent en aquest moment. 

L'alumne, a més del que es despren deis 
alt res punts. sempre tindra el dret a ser 
respectat com a persona, a demanar explica· 
cions i a manifestar el seu desacord amb 
l'opinió del mestre. 

Ha de ser present als !loes i en els mo
ments on es planegin actuacions que afee· 
tin el seu desenvolupament personal total 
(entrevistes amb pares. reunions conjun
tes . . ). L'autoavaluació ens és valida, pero 
no la proposaríem com a única forma. La 
veiem molt important com a font personal 
de participació en la crít ica dins del grup. 

Les limitacions per ter aquest tipus de 67 
valoració ara ja, sense més canvis, són di· 
verses: 

a) pedagbgiques (manca de treball en 
equip, confianca i convenciment en un ma
teix, capacitat de jugar un paper en el grup); 

b) estructurals (nombre d'alumnes per 
classe. horaris poc flex ibles i compartimen
tats); 

e) socioculturals (demandes deis pares 
i de la mateixa societat). 

1 també hi podem. afegir les exigencies 
del Ministeri quant a fer servir una nomen
clatura determinada i a la seva funció fis· 
calitzadora. 

Tot i amb aixo, intulm que el camí del 



68 futur estara fonamentat en un treball d'e
quip entre el professorat per tal d'establir 
criteris i formes adequades. A la vegada, 
caldra fer un treball profund de sensibil it
zació de cara als pares. 

PROFESSORAT 

De tot el que hem dit fins ara es desprén 
la necessitat d'un t reball en equip per part 
del professorat. 

Aixo no és facil, ja ho sabem. i sobretot 
a Segona Etapa, en qué t robem diferencies 
fins i tot en l 'aspecte de titulació i en con
seqüéncia laboral. Des de les diferencies 
salaríais per a un mateix treball (segons la 
ti tu lació que es posseeix), fins a diferent 
dedicació en el centre. amb el que aixo su
posa de dificultat a coincidir amb els altres 
companys i posar en comú les experiéncies, 
dubtes i problemes que es van plantejant. 
La dificultat no suposa, de cap manera. la 
impossibilitat . 

La relació mestre-c lasse respecte de l'en· 
senyant de Pri mera Etapa, caldra que sigui 
assumida en la segona pel grup de profes· 
sors corresponents. Aquest equip haura de 
donar als nois una visió integrada deis 
coneixements, técniques i acti tuds d'una 
manera prou aprofundida i especialitzada. 

Per tant. el t reball interdisciplinari i en 
equip es fa indispensable. Cal afegir que 
el treball en equip és fonamental pel que 
suposa de planteig global i comú de tots 
aquells objectius d'aprenentatges, cont in
guts i actituds. ja que la cultura és la suma 
dinarnica de diferents aspectes del saber, i 
aix í s'ha de donar als nois i noies. 

El treball en equip beneficia no solament 
els nois, sinó que influeix en els educa
dors. els fa menys dogmatics i més oberts 
en la seva funció específica i els possibili ta 
per a exercitar aquells drets i deures que 
tenen de cara a la gestió de la insti tució 
escolar. 

Un aspecte que es posa en qüestió és 
la tutoría del grup. 
¿~s millor una tutoría compart ida? ¿~s 

més agil i més adequat un tutor per cada 
grup-classe? ¿Oui escull el tutor? ¿Ouines 
funcions ha de tenir? Moltes d'aquestes pre
guntes no es poden contestar d'una forma 
dogmiltica, perqué es t racta, ara com ara, 
d'una qüestió poc debatuda i que podría 
ser objecte d'un estudi profund. 

Hi ha algunes experiéncies tant de tutoría 
compartida com de tutoría única, així com 

n'hi ha algunes sobre la tria de tutor per 
part deis mateixos nois. 

Partint del fet que són insuficients per 
marcar camins massa clars. les conclusions 
podrien tendir cap a la tutoría compartida 
i formada per professors i professores que 
puguin anar seguint els nois durant tota la 
Segcma Etapa. Es tendiria a suprimir la f ¡. 
gura del tu tor com a responsable de la 
forrnació deis nois. i es traspassaria aques
ta responsabili tat a l 'equip, que es propasa 
fer-se d1rrec de la tu toría. 

Aquest equip s'interessara per la marxa 
general deis estudis i pels problemes par
t iculars de la formació t:els alumnes que 
tenen al seu carrec . 

Dlscutira amb els nois tant la marxa indi· 
vidual, per orientar el seu desenvolupament. 
com el procés del grup per animar, dina
mitzar, coordinar i anar creant consciencia 
de grup. 

També sera el responsable d'establir amb 
els pares aquelles relacions que es despren
guin de les funcions educatives que té 
entre mans. lnsistim que hi ha en aquest 
camp moltes intu·lcions i poques experién
cies codificades. El fet és que encara hi 
ha mol tes escotes on el tutor es 1 imita a 
recollir les notes deis altres companys i 
traspassar-les a un «butlletí de notes ... 

Malgrat aquest panorama, estem obli
gats a discutir-ha amb esperan~a . ja que, 
per al noi més gran. l'escola ha de ser una 
unitat de persones en la qual es creix glo
balment . 
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8. L'ensenyament mitja 
per Jordi Vives 

i deaprés de la C.G.B. 
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Ole l :usoci&eiÓ d.t veins de Sa.ttt a.nton1, vl.IU..t.ll · 

La reflexió sobre els problemas de l 'en
senyament mitja no ha assolit el mateix 
grau d'elaboració i aprofundiment que en 
d'altres nivells. 

En el cas de Catalunya. la trabada durant 
aquesta X Escala d'Estiu d'un grup d'en
senyants. tant de batxillerat com de formació_,. 
professional. constitueix probablement una 
fita molt important, ja que dóna un marc 
mínim de referencia amb el qual tothom que 
hi ha participat hi esta d'acord. 

Potser el lector considerara estrany. o 
poc comprensible, el fet de reunir professio-

nals de dos tipus d'ensenyament tan dite
rents per discutir d'uns problemas suposa
dament comuns. Com a raó mínima po
dríem dír que un primer denominador comú 
el constituelx la mateixa edat deis alumnas 
deis dos típus d'ensenyances. 

No obstant aixo. el primer problema que 
suposa discutir sobre ensenyament mitja 
és el d'aclarir que és aquest ensenyament 
mitja. cosa no tan clara com pot semblar 
a primer cop d'ull. En efecte. un ensenya
ment mitja suposa un típus d'ensenyament 
anterior, primari, i un altre de posterior, 
superior. Ara bé, el que s'entén per en
senyament primari no és el mateix als di
ferents pa'isos. ni ha estat sempre el mateix 
al nostre. La primaria havia existit com un 
ensenyament parallel al batxillerat elemen
tal abans que la Llel d'Educació ho unifiqués 
en un tronc formalment únic (I'EGB) fins a 
14 anys. 

Per altra banda, no hi ha un ensenyament 
mitja. sinó que n'hi ha molts. Sense valer 
ser exhaustius. es podria citar el batxillerat 
general i el tecnico-laboral. la formació pro
tessional industrial. la nautica i la pesquera. 
la capacitació agraria. les escales d'ATS. 
els estudis de comerc;: (en els seus diferents 
graus). el magisteri. les ensenyances artís
tiques (arts i oficis. etc.) i les tecniques 
de grau mitja. Naturalment, la significació 
social d'aquestes ensenyances és molt di
versa. i, a més. la seva posició dins el sis
tema educatiu ha anat variant amb el temps. 
La tendencia a l'allargament de l'escolaritat 
sembla haver produ'it que algunes d'aquestes 
ensenyances comencessin més tard i s ·a
nessin assemblant cada cop més a uns 
estudis superiors de menys categoría (ma
gisteri. estudis tecnics de grau mitja). 

Aquesta diversitat és plenament explica· 
ble si partirn de la constatació, facil per 
alt ra banda. que el batxillerat era l 'ensenya· 



70 ment mitja per antonomasia, d'on provenien 
la majoria deis futurs universitaris (principal 
canal d'accés a la Universitat). Els altres 
eren diverses sortides de cara al mercat 
de treball, que requereix, per la seva es
tructura jerarquice, sortides a diferents ni
vells i amb diversos graus de qualificació. 
1 hem de pensar que el mercat de treball 
no existeix només en el camp tecnic, el 
camp de la indústria, sinó que és molt més 
ample. Hi ha un mercat de treball de mes
tres, de metges, etc., etc. 

LES CONDICIONS 1 LA FUNCió 
DE L'ANTIC ENSENVAMENT MITJA 

El batxillerat tenia una funció clarament 
selectiva, en el sentit d'actuar de sedas 
per als qui volien arribar als estudis supe
riors, que durant tants anys han aparegut 
com la clau d'accés als llocs dirigents. o 
almenys privilegiats, de la nostra societat. 

Val la pena d'explícar amb un cert detall 
aquesta afirmació del caracter selectiu del 
batxillerat. 

Agafem una promoció qualsevol d'alum
nes, els que en el curs 1959-60 es van pre
sentar a les preves de •revalida• del bat
xillerat elemental. Eren uns 100 000 aproxi
madament. N'aproven un xic més de la 
meitat: 53 000 Dos anys més tard (en el 
curs 61-62) ja són menys els que es pre
senten a les preves de la •reval ida· del 
batxillerat superior. ara són 43 000. En tornen 
a sortir aprovats una mica més de la mel
tat: prop de 27 000. La cosa va baixant. L'any 
següent (curs 62-63) passen a les preves 
de •madurez• de la Universitat uns 37 000 
alumnes. N'aproven, com sempre, una meitat 
aproximadament : 18 410. 

En resum, en el breu terme de tres cursos 
una generació escolar ha quedat redu'ida 
al 18 %. Només aquesta exigua minoría en
tra a la Universitat. 

Curs 1959-60: 

Matriculats a la • revalida• del bat-
xil lerat elemental 100 321 

Aprovats . . . . . . . . 53 751 

Curs 1961-62: 

Matnculats a la •revalida· del bat
xillerat superior 

Aprovats . . . 
43 358 
26 918 

Curs 1962-63: 

Matriculats a les preves de •ma
durez• . . . . . . . . . . 

Aprovats . . . . . . . . . . 

Font: lnstitut Nacional d'Estadística. 

37 257 
18 410 

1 no és que aquesta generació sigui es
pecialment pobra en resultats academics. Si 
s'agafen altres generacions, s'obtenen re
sultats del tot semblants. 

Naturalment, es podría analitzar més les 
circumstancies en que funcionava aquest 
batxil lerat, el seu caracter teoric (cosa que 
comparteix amb el futur BUP), etc. Pero 
potser són coses prou conegudes. Ara bé, 
al seu costat hi havia una formació profes
sional industrial (que havia estat regulada 
el 1955). Repartida entre mans molt diver
ses, tenia totes unes altres lleis de fun
cionament. 

La seva vinculació amb el procés d'emi
gració del camp a la ciutat és forc;a consi
derable. En aquelles zones rurals en que 
hi havia molta gent. per a qui el batxillerat 
no oferis cap sortida real, la FP (estudiada 
en regim diürn) servía de trampolí per in
tentar el salt a la ciutat sense caure en el 
peonatge. 

A la ciutat. la formació professional ha 
estat fonamentalment un ensenyament noc
turn dirigit a treballadors joves que inten
taven per aquest camí canviar d'ofici. També 
ha estat una vía d'intentar arribar a estudis 
tecnics superiors per als fracassats en el 
batxillerat. 

Aquesta formació professional pretenia 
ensenyar un otici, fonamentant-se com a 
eines didactiques en la tecnología, les prac
tiques i el dibuix tecnic. Potser la crítica 
més immediata que se li podría ter és que 
generalment no ho aconseguia. Diverses 
raons s'hi ajuntaven: la manca de prepara
ció previa de l'alumnat. la seva heteroge
neftat, el poc temps disponible per estu
diar per part de la majería, etc. Pero el 
problema més greu potser no és aquest, 
sinó la inutilítat de voler ensenyar .. oficis• 
tradicionals en un món en que estan desapa
reixer.t. Com a preva d'aquesta inadequació 
amb la reali tat de les necessitats del món 
de la producció es pot mencionar que, se
gens les xifres oficials, l'únic ensenyament 
clarament subutilitzat en el moment actual 
sigui la formació professional. En aquests 
temps de creixement extraordinari de les 
demandes educatives. el simple fet de la 
subutilització és prou significatiu 



Espanya 

Població (1970) 33 823 918 

Alumnes de B. Sup. 
Preu .. 293 581 

Percentatge sobre la 
població total . 0,86 

Alumnes de •Oficialía• 101 864 

Percentatge sobre la 
població total 0,30 

Alumnes de FP 119 483 

Percentatge sobre la 
població total . 0,35 

Aquest problema no ha estat resolt per 71 
la nova Llei, com veurem més endavant. Per 
confirmar-ha. és molt interessant saber com 
ho veuen els sectors economics més dina-
mics. En un recent simposi sobre aquesta 
problematica, un representant de la indús-
tria química parlava clarament de la neces-
sitat que l 'escola danés una formació basica 
amplia, que permetés a l 'individu adaptar-se 
a noves situacions al llarg de la seva vida 
productiva. L'especialització necessaria per 
ocupar llocs concrets de treball no és tasca 
del sistema escolar. Es més. va dir explí
citament que entre un alumne de formació 
professional de primer grau (d 'alguna de 
les especialitats químiques) i un alumne 
de batxillerat. triaría aquest últim.' 

Per comprovar la marginalitat err que, per 
totes aquestes causes, s'ha trobat aquest 
tipus d'ensenyances és iJ.Iustratiu comparar 
els alumnes deis dos troncs de l 'ensenya
ment mitja (batxillerat i •oficialía·) . 

1. Instituto de Ciencias de la Educación. Univer
sidad Politécnica de Barcelona, Los problemas 
de la F. P. Sesiones del simposio sobre la F.P. 
en Cataluña y Baleares. Barcelona. 1974, pp. 158 
i 179, exp. 

Barcelona Giro na Lleida Tarragona Balears 

3 929 194 414 397 347 016 431 961 558 287 

34 687 2 499 2 952 2 959 3 919 

0,88 0,60 0,85 0,68 0,70 

14 923 356 685 2 670 925 

0,37 0,08 0,19 0,61 0,16 

17 711 356 750 2 999 1 017 

0,45 0,08 0,21 0,69 0,18 

Font: ICE-UPB. Aproximación sociológica de alumnado de Formación Profesional de Cataluña y Ba-
leares. Barcelona. 1973, pág. 4. 



72 Tenint en compte la base potencial d'a. 
lumnat de la FP, les dades resulten prou 
eloqüents. 

L'ENSENVAMENT MITJA PREVIST 
PER LA LLEI D'EDUCACió 

Com ja és conegut, la Llel unifica la gran 
dispersió existent en dues vies: el batxille
rat (que segons l'article 21 de la Llei ha 
de ser uniflcat i polivalent) i la formació 
professional de primer grau. Més amunt en 
queda una altra: el segon grau. 

En el número anterior de la revista ·Pers
pectiva Escolar• (el núm. 3) s'intentava fer 
un esbós del que significava de canvi en 
!'estructura educativa d'aquest nivel! de 
l'ensenyament. Es poden consultar els arti· 
eles: Per fi e/s programes del BUP! (Comis· 
sió del BUP del CoHegi de Llicenciats) i 
Una formac/6 professional •nova·? (Joan· 
Eugeni Slinchez). 

intentant una breu síntesi, es podría dir 
que el futur batxi llerat manté el se u carac
ter teoric i enciclopedlc. Els seus programes 
són clarament oposats als del primer grau 
de FP. Des d'un punt de vista metodologic, 
no es recull cap deis avanr;os que hagi per· 
mes I'EGB. Es continuarli amb les assigna
tures tradicionals, i tal com han sortit els 
programes, sembla haver-se fet un pas en
darrere del que preveía la mateixa Llei (que 
parlava d'arees d'ensenyament). l'allarga
ment en un curs de la seva durada i la 
no-gratu'itat (oferint els instituts només una 
part redu'ida de les places escolars en les 
zones urbanas) confirmen que la funció del 
batxillerat no haura canviat fonamentalment: 
seleccionar els qui podrien arribar a la Uni· 
versitat. 

En la FP els canvis formals són més im· 
portants: el primer grau es converteix en 
gratu'it i obllgatori (així ho diu la Llei) per 
a tots els qui no facin el BUP. Ara bé, els 
programes previstos actualment reproduei· 
xen en gran manera els antics (i eis empit· 
joren en alguns casos). El camp s'ha ampliat 
tant al sector serveis, com al món agrarl. 
Pero la concepció de l'antiga formació pro
fessional, basada en els oflcis a l'estil del 
primer capitallsme, es manté intangible. 

El que resulta nou és la funció ideologica 
que s'espera de la •nova• FP. Donar la im· 
pressió que s'anira més preparat al món 
del treball, i amb més posslbilltats de trabar 
feines qualiflcades (cas del primer grau); 

oferir una sortida ·laborable• als alumnas 
que havent acabat el batxillerat no puguin 
anar a la Universitat ( cas del segon grau). 

ENSENVAMENT MITJA 
1 MERCAT DE TREBALL 

Potser més aviat caldria parlar de les re
lacions entre sistema educatiu i sistema 
productiu. Que aixo té a veure amb el tema 
de la FP, és facil de veure. pero a molts 
els costa més en el cas del batxillerat. 

Que el sistema educatiu ·depen• del sis· 
tema productiu, que no és una dada inde
pendent, ha estat posat en relleu fa ja molt. 

En la nostra situació, el sistema produc
tiu esta dominat pel sistema capitalista de 
producció. la divisió del treball (en els seus 
aspectes de divisió técnica. social i jerar· 
quica) obeeix a la logica propia d'aquest 
tipus de producció. No podem, pero, oblidar 
que estem inserits dins una divisió interna· 
cional del treball, ocupant una situació de 
dependencia economica i tecnologica. En 
aquest muntatge ens ha •tocat• el paper de 
comparsa. la major part de la nostra con
tr ibució es limita a ter treballs productius 
del tipus d'execució. Els elements tecnolo· 
gic i científic són galrebé absents. Només 
cal. aixo sí, certes tasques de control i 
organttzació del treball d'execució. 1 tot el 
que sigui necessari per vendre el producte . 

El que és molt important de comprendre 
és que en !'actual fase de desenvolupament 



de la producció capitalista, les feines d'e
xecució requereixen una qualificació molt 
baixa. El treball deis peons i deis especia
listes no necessiten cap aprenentatge llarg 
i dificil. Des d'aquest punt de vista no cal 
un ensenyament professional de dos anys. 
Si aixo tos veritat, els llocs de treball es
tarían molt més valorats pels especialistes 
encarregats de definir-los (ja que el temps 
necessari d'aprenentatge és un deis ele
ments més importants). Els oficis tradicio
nals han estat superats historicament per 
l'evolució del procés de treball. 

Si aquesta analisi és correcta. apareix 
immediatament una pregunta: ¿per que. 
dones. calen dos anys de formació profes
sional obligatoria? 

Hi caben diversas respostes que es com
plementen. Per una banda, 1 'actual tenden
cia contractiva del mercat de treball, que no 
pot oferir llocs de treball en la mateixa 
progressió en que creix la població. La re
lació entre població activa i població total 
ha anat disminuint a Espanya del 1960 al 
1970. Aixo s'aconsegueix mitjanc;:ant: a) una 
reducció de l'ocupació juvenil, b) un avanc;: 
de l'edat de jubilació, e) una disminució 
de l'activitat en totes les edats. Segons les 
dades disponibles. entre 1965 i 1970 ha 
augmentat sensiblement el nombre de jo
ves desocupats que cerquen feina. Aixo 
afecta simultaniament els t itulats i la gent 
sense titol. L'escolaritat allargada serviría. 
dones, per encobrir l'atur.' 

Per una altra banda, durant uns anys, s'ha 
cregut als pa'isos de I'OCDE en l'eficacia 
gairebé directa de les inversions en edu
cació. com a instrument de creixement eco
nomic. Avui, aquesta creenc;:a sembla havar
se esmorteit. Res de més significatiu que 
la conferencia que un deis •experts• més 
reconeguts. mister M. Blang, va pronunciar 
a Barcelona recentment. en que es retracta
va gairebé de tota la seva obra anterior. 

En tot cas. el que també és molt ciar 
és que la divisió en dos troncs serveix per 
jerarquitzar la futura ma d'obra. Els alum
nas del primer grau de FP seran majorita
riament els futurs executors de tasques 
productivas. 

2. Cl. l'apbndix de Joan Eugeni Sánchez al lllbre 
de R. Emna i M. Rostan, Educación y mercado de 
traba/o. Nova Terra. Barcelona. 1974. 

LA MILLORA DE l'ENSENVAMENT 73 
MITJA: El TRONC COMú 

Donada l'actual situació, ¿que es pot fer 
que representi un pas endavant. un avene;: 
qualitatiu important? 

Si acceptem les premisses de l'anallsi 
anterior. l'única alternativa que suposa un 
progrés decisiu és la d'unificar els dos en
senyaments (batxillerat i formació proles· 
sional de primer grau) en un tronc comú, 
que combini teoría i practica. 

Els avantatges d'aquesta unificació serien 
(entre d'altres de possibles): 

al allargament del tronc comú de la ba
sica. que permetria disminuir l'efecte selec
tiu {segons l'origen social de l'alumne) que 
té actualment l'escola. Naturalment aixo 
requereix que el contingut i l'organització 
de tot aquest tronc ho afavoreixi, pero l'e
xistencia del tronc únlc constitueix una exi· 
gencia previa: 

b) no es tracta únicament de donar el 
maxim temps possible al sistema educatiu 
per compensar les desigualtats socials lli
gades a !'origen social. L'eliminació del do
ble tronc suposaria també la de les forma
cions diferenciadores implicadas per l'actual 
dualitat de l'ensenyament. Diferenciació que 
es fonamenta en la ·demanda• al sistema 
educatiu perqué prepari per adaptar-se a 
llocs diferents en la divisió del t reball. Ob· 
viament, el que no podría ser és que després 
d'aquest tronc únic es tornés a reproduir 
aquesta dualitat de formes d'ensenyament. 
D'altra banda. només hauríem ajornat els 
problemas per un cert temps. Es tractaria, 
dones, que el final d'aquest ensenyament 
coincidís amb el limit de l'edat obligatoria 
d'estudiar. 1 caldria poder arribar que des
prés només vinguessin ensenyances de ca
racter superior: 

e) en conseqüencia, es donaría la pos
sibil itat de ter una educació real (entesa en 
el sentit de desenvolupar tates les facul
tats humanes). Es podría trancar amb el 
desenvolupament d'una inteHigencia pura· 
ment abstracta, propia deis estudis de bat· 
xillerat, separada d'una inteHigencia de tipus 
practic; 

d) des d'un punt de vista productiu es 
capacitaría molt més a tothom per adaptar
se als canvis que puguin tenir en la seva 
vida de treball. Hi hauria una base molt 
millar per impulsar un creixement de les 
torces productivas; 



74 e) evitar una tria prematura d'especiali
tat, en un moment (13-14 anys) en que l'a
lumne no ha madurat prou. La qüestió de 
la durada d'aquest ensenyament va lligada , 
és ciar. tant amb el seu límit inferior. com 
amb el superior. El límit superior. que ja 
s'ha dit que convindria que tos el limit de 
l'edat obligatoria. no és una dada f ixada 
d'un cop per sempre més. Ha anat variant 
historicament amb les circumstancies eco
nomiques. polítiques. etc. Mantenlr tora de 
l'activitat productiva tota la joventut d'un 
país durant un cert temps és un punt que 
ha de ser valorat en un marc més ampli 
que el purament educatiu. No s'ha de caure 
en el parany d'allargar artificia lment l'es
colaritat només per encobrir una situació 
d'atur. Aquesta és una qüestió que només 
pot ser plantejada (i decidida) en el camp 
de les decisions polítiques i economiques. 
1 caldra anar-ho adaptant a les clrcums
tancies. 

Ouant al límit inferior. no es pot deslli
gar de la problematica del que avui s·a· 
nomena Segona Etapa de Basica. La uni
ficació de l'ensenyament mitja converteix 
en difuminats els limits entre un í altre 
tipus d'ensenyament. Molts deis aspectes 
metodologics i pedagogícs recollíts en J'ar
ticle anterior poden tenir una plena validesa 
per a gent de catorze anys o més. Cree que 
és cert afirmar que es van donar paraHelís
mes entre moltes de les conclusions deis 
dos grups de treball . Un deis punts que 
queden oberts al debat és el de les relacíons 
entre aquestes dues etapes en el moment 
actual. 

OBJECTIUS 

L'ensenyament mitja o secundari ha oscil
Jat tradicionalment entre ser una pura pre
paració per a l 'ensenyament superior i 
orientar-se cap a un aprenentatge tecnic. 
En els casos histories en que s'ha intentat 
satísfer simultfmiament els dos objectíus. 
de preparar per continuar estudis i donar 
una formació basica de cara al treball pro
ductiu. ha resultat difícil trabar un equilibri 
entre aquests objectius i les exigencies del 
sistema productiu, variables segons les cír
cumstancies historiques. 

La discussió a fons d'aquest problema 
escapa a la simple consíderació de l'en
senyament mitja. Depen de com s'ínsereixí 
l'ensenyament superior en el conjunt del 
sistema educatiu. deis críterls utillzats per 

triar els futurs universitaris. etc. Sigui com 
sigui, el que potser resulta més ciar és que 
de moment. i en una perspectiva de temps 
encara important. no sembla que la dina
mica social i el creixement de les torces 
productivas pugui permetre a la majaría o 
a la totali tat de la població seguir estudis 
de t ipus superior. Per tant. l'aspecte de 
preparar més immediatament per al món 
del treball i per a la producció haura de 
tenir una importancia considerable. 

Pero aixo no s'ha d'entendre com una de
pendencia estreta amb la situació del siste
ma productiu en cada moment. Per una 
banda, l 'adaptació de ia gent a llocs concrets 
de treball sembla que hauria de fer-se en 
un t ipus de cursos a J'estil del PPO. encara 
que replantejats. Per una altra, l'educació 
ha de fer-se amb una perspectiva de futur. 
en comptes de quedar enlluernats per ne
cessitats només de tipus immediat. En tot 
cas. aquest és un altre punt important en 
el debat, que caldria desenvolupar. 

Ouant al contingut i metode d'aquest en
senyament, cal precisar alguns punts. La 
concreció del principi general de l'activitat 
de 1 alumne i el contacte amb la vida real 
planteja la qüestió de l'estudi i el treball 
productiu. 

La idea de la combinació entre educació 
i treball productiu és ben antiga. Podríem 
buscar-Ji una doble fonamentació. Es pot 
defensar des d'un punt de vista psicologic 
(i. per tant. pedagogic) que la combinació 
de treball manual i treball inteHectual afa. 
voreix el procés de coneixement. A més a 
més. constituelx una contribució per part 
del sistema educatiu (limitada. pero no 
nuHa) a la superacíó de la dívisíó classista 
entre treball manual i inteHectual. que im
plica la supeditació del primer al segon. 

En el cas de J'ensenyament mitja. la pos
sibil itat de realitzar un treball productíu 
planteja problemes. El caracter alienant que 
pren normalment la produccló en el regim 
capitalista resulta un fre difícil de superar. 
Que cal fer? Aquest va ser un punt molt 
debatut i no clarificat per part del grup de 
treball. Per una banda semblava veure's la 
necessitat de !ligar estudi í treball produc
tiu (i no únicament fer algun tipus de tre
ball dins J'escola) . Per una altra, no es veien 
les formes de fer-ho (en el marc de la pro
ducció capitalista). 

Altres aspectes d'aquest ensenyament 
apareixien, en canvi, relatívament clars (al
menys en el nivell molt general en que es 
va maure el debat): 
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a) es tracta de donar una formació bilsi
ca amplia l'adquisició de la qual pressuposi 
un desenvolupament total de la personali 
tat. La paraula polivalent va rebre algunes 
critiques perqué pot connotar massa filcil
ment un simple polifacetisme, un haver-ho 
vist una mica tot. pero no haver canviat la 
concepció pedagogica de fans. El caracter 
ensinistrador que ha tingut tradicionalment 
la formació professional queda absolutament 
exclos en aquest planteig; 

b) en conseqüencia es tracta de plante
jar l'educació sobre un procés complet, que 
des de la formulació d'un problema arribl a 
la seva resolució practica, única forma que 
l'educació preparl l'alumne per a la vida 
real. Aquest planteig suposa la integració 
en el procés educatiu de les materias teo
riques. tecnologiques i practiques. 

L'organització deis programes entorn d'a
rees de problemas o qüestions és un deis 
temes a treballar en el futur. Les assigna
tures com a formes de parceHar el saber, 
han de superar-se; 

e) igualment la preparació per a la vida 
real no suposa només preparar per al món 
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de la producció, smo per inserir dins una 
xarxa de relacions socials. ~s evident que 
els actuals programes neglixeixen certes 
matéries útils, indispensables per compren
dre l'entorn social i per transformar-lo. La 
formacló de ciutadans preparats ha de ser 
un deis objectius d'aquest ensenyament; 

d) el princlpl general d'adaptació deis 
programes generals a la realitat de cada 
medí social presenta algunes especificitats. 
La preparació per a la producció no és un 
principi que calgui realitzar de manera uni
forme. Segons la realitat de cada lloc caldra 
flexibilitzar els programes. No obstant aixo, 
s'haura d'evitar que la diferenciació de pro
grames pugui servir de base a la reproduc
ció de discriminacions al final d'aquest en
senyament. 

CONSIDERACIONS FINALS 

L'especificltat de l 'edat de l 'alumnat plan
teja algunes diferencies en la gestió demo
cratica deis centres d'aquest nivell , que ja 
han estat recollides en la declaració. 

75 



76 El lligam amb el treball productiu en su
posaría una altra, pero que no es poden 
especificar sense saber les formes d'aquest 
lligam. 

Més a curt termini hi ha diversos proble
mas que caldria assenyalar: 

a) cal cercar formes practiques d'exer
cici de la participació democratica deis pro
fessors i alumnes en la gestió del centre, 
en els actualment existents: 

b) un problema que afecta molt particu
larment els professors de FP és el de la 
baixa dedicació. La combinació entre traba
llar en el món de la producció (en qualsevol 
tipus d'empresa) i ensenyar en un centre 
impedeix tota possibilitat de portar a terme, 
de manera seriosa, la seva tasca d'educador. 
Aquesta situació es dóna entre una majoria 
deis actuals professors. 

Sense voler proscriure ('existencia d'a
questa pluriocupació (que pot ser una mena 
de lligam entre el món de l'estudi i el del 
treball), cal reivindicar una professionalitza
ció en unes condicions acceptables per al 
professorat d'aquest nivel!. Naturalment, hi 
ha molts més problemas immediats. Pero 
el fet que aquest article hagi de ser un re
flex del que s'ha discutit en la X Escola 
d'Estiu de Barcelona impedeix que faci les 
meves propies aportacions al tema, que ja 
he fet massa, potser, en la resta de l'article. 
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9. La formació de l'ensenyant 
per la Comissió de Professors de l'Escola Universitaria 

de Formació del Professorat de la UAB 

Les Escoles Universitarias de Formació de 
Professorat d'EGB -antigues Normals- són 
centres encarregats de la preparació d'a
quells futurs ensenyants que hauran d'im
partir l'ensenyament obligatori. que d'en~ta 
de la promulgació de la Uei d'Educacló, 
el 1970, és anomenat Educació General Be
sica. 

Aquests ensenyants d'EGB treballen amb 
els escolars compresos entre els 6 i els 
14 anys, 1, per tant, lncldelxen sobre una 
gran majoria de la població, 1, a més a més, 
la seva tasca arriba a tots els sectors 
socials. 

Encara que només sigui, dones, per aques
tes raons, és evident la gran importancia 
que adquirelxen les Escoles de Formacló 
de Professorat, tant en el sentlt de les 
tasques que realltzen, com de la seva es
tructuració i deis resultats obtlnguts. 

~s per aixb que a totes les societats és 
fonamental tot el que fa referencia a la 
preparació 1 formació deis futurs ense
nyants, ja que, a través de l'educació, I'Es
tat té una enorme possibllitat d'influir so
bre el conjunt de la poblacló. 

LA FORMACió DELS MESTRES 
A ESPANVA 

A Espanya, els trets més caracteristics 
que han configurat la formació deis mes
tres, aquests últims trenta anys, han es
tat els següents: 

1. El decret del 7 de juliol de 1960 (BOE. 
7-VIII-1950) regula les denominadas •Es
cuelas del Mllaisterio •. 

Els objectlu::. -1ue marca quant a la pre· 
paracló i formació són, segulnt el matelx 

ordre en que vénen disposats: a) formació 
religiosa, b) formació político-social , e) for
mació ffsica, d) cultura general, e) forma
ció professional tebrica. f) formació profes
sional practica. 

Pel que fa a l'organització, assenyala que 
el centre és dirigit per un director, en el 
qual recauen tetes les responsabilitats. 
(Aixo configura, dones, una centralització i 
personalització a l'hora de prendre decl
sions.) 

Recomana explícitament la separació de 
sexes : aixi, a l'article 3r. es llegelx: •En 
cada provincia funcionará una Escuela del 
Magisterio, con carácter oficial, para Maes
tros y otra para Maestras, excepto en aque
llas en que el escaso contingente escolar 
hiciera Innecesaria una u otra; pero que
dando siempre a salvo la separación de 
sexos.• 

De la lectura d'aquest decret s'extreuen 
algunas consideracions generals: 

l 'exlstenciá d'una organltzacló autoritaria 
1 jerarquitzada de les Escoles Normals: 
l'escassa o nuHa preparacló clentrflca 1 
técnica de l'alumnat: la preparació profes
sional no hi apareix, dones, com l'objectlu 
fonamental; 
es posa en primer pla uns aspectes ideo
lbglcs determlnats; 
es mlnlmltzen els conelxements basics 
necessarls per poder accedir a les Esco
les Normals. 
Durant els anys que segueixen es pro

dueix a la societat un seguit de factors que 
incideixen en el món de l'ensenyament, el 
desenvolupament de la tecnica i de la 
ciencia, l'augment de l'escolaritat fona
mentalment en els nlvells d'obligatorietat 
de l'ensenyancta 1 l'evolucló de la demanda 
d'educacló per part de la poblacló. Cap d'a
quests factors, pero, no es veuen reflec-



78 tits en els Centres de Formació de Profes
sorat, que continuen en un immobilisme 
petri. 

2. L'any 1967 es promulga un nou Pla 
d'Estudis per a les Escales Normals, on es 
preveu. almenys en principi, alguns aspec
tes que són enormement positius respecte 
al pla anterior. El més destacable fa refe· 
réncia al seu caracter professional. Pero 
els problemas que es plantegen són enor· 
mes: 

¿Podem passar d'un pla •cultural• a un 
pla •professional· dictat per llei sense can· 
viar res més? 
¿Es pot plantejar un pla professional sen
se variar tot el llast d'un professorat que 
no té cap més raó de ser que la d'impar· 
tir unes matéries ideologiques i culturals 
desfasadas? 

¿Es pot plantejar un pla professional sen· 
se fer un nou plantejament de la relació en· 
tre Escales Normals i Escales de Prima
ria? 

¿Es pot plantejar un pla professional sen· 
se un canvi real en !'estructura jerarquitza
da i autoritaria deis centres? 

3. Mentre I'Administració inicia l'lntent 
de reforma que queda plasmada en la Llel 
d'Educació de l'any 1970, l'alumnat deis 
centres de formació de professorat i els 
altres estaments educatius, així com el con
junt de la població empenyen cap a un can· 
vi real en l'educació. 

En la Llei d'Educació, les Escales Normals 
canvien el nom pel d'Escoles Universitarias 
de Formació de Professorat. Ara bé, aquest 
canvi de nom no garanteix ni de bon tres 
la seva integració real a la Universitat (so
lament en recull els aspectes més nega· 
tius: la selectivitat, l'excessiva especialit· 
zació i parcialització ... ), ni la necessaria 
autonomía funcional i plans d'estudi. 

Pero la nova situació es dóna ara en un 
context diferent: 

a) l'alumnat exigeix cada vegada més 
una millar preparació professional, neces· 
saria per acomplir les seves tasques futu· 
res, no esta disposat a dedicar temps a ac
tivitats ideolbgiques que no tinguin una 
base científica, veuen la necessitat d'un 
lligam cada vegada més fort entre els co
neixements tebrlcs 1 la practica escolar cor· 
responents ... ; 

b) el professorat, a causa del creixe· 
ment accelerat del nombre d'alumnes, aug· 

menta també considerablement, i cada ve
gada més s'hi traben professors preocu
pats seriosament per la formació científi· 
ca deis futurs ensenyants. 1 així mateix, 
la proporció de professors que han acabat 
recentment la carrera a la Universitat i 
que es traben en unes condicions de tre· 
ball molt deficitarias té cada dia més pes 
en el conjunt de les Escales de Formació 
de Professorat d'Educació General Basica; 

el i per fi, les experiencias que, amb 
més o menys globalitat. es porten a terme 
per aconseguir un canvi real en el fun· 
cionament i en els resultats d'aquests cen· 
tres cada vegada traben més repercussió i 
compten amb el costat que els fan amplis 
sectors de la població. 

1 és precisament el conjunt de tots 
aquests elements que configura una nova 
caracterització del professorat. ~s aquest el 
camí propugnat per les societats més avan
~ades i preocupadas per un ensenyament 
democratic i científic. 

OBJECTIUS DE LES ESCOLES 
DE FORMACió DE PROFESSORAT 

Les Escales Universitarias de Formació 
de Professorat no poden ser una simple 
pe<;:a conformadora dins el sistema educa· 
tiu. Al contrari, les exigencias de la socie· 
tat actual els demanen un rol molt més 
complex i complet: 

a) La lormació deis ensenyants mltjan· 
t;:ant una preparació científico-técnica, d'a· 
cord amb !'actual estadi deis coneixements; 
b) la recerca continuada en el camp de les 
ciencias de l'educació; e) la formació per· 
manent deis ensenyants. 

~s ineludible, dones, la seva transforma· 
ció en aquest sentit que propugnem, per 
tal que siguin un instrument adequat al 
servei de la societat. 

La formació deis ensenyants, tal i com 
la pretenem, suposa definir uns objectius 
generals que tinguin en compte la doble 
funció que comporta l'exercici de la docén· 
cia. Per una banda, una /unció social amb 
una clara projecció ideolbgica. D'altra ban· 
da, i emmarcada en la funció anterior. l 'en· 
senyament implica una !unció metodológi· 
ca. Aquesta funció és la que determina en 
la practica l'ofici de mestre (ensenyant) 
i anuHa les diferencies extrínseques que 



s 'han establert entre els diferents sectors 
docents. 

En relació a aquestes dues funcions i per 
satisfer les exigimcies d'una formació cien
tífico-técnica. la formació del mestre hauria 
de respondre a: 

les actituds, enteses com a orientació 
subjacent a la practica de l'ensenya
ment: 
els coneixements i les tecniques instru
mentals que cal dominar per portar a ter
me amb eficacia la practica docent. 

Pel que fa a les actituds, el més impor
tant a tractar fóra una actitud investigadora
científica. La necessitat que l'ensenyant as· 
soleixi aquesta actitud ve determinada per 
les característiques del mateix treball do
cent. Efectivament, tant els alumnes com la 
realitat sociocultural on l'activitat docent 
s'emmarca, o fins i tot els mateixos con
tinguts, són realitats canviants. 

L'actitud investigadora experimental ha de 
conformar tata la practica docent. Oui in
vestiga no és solament el professor o el 
mestre, és tot el grup-classe que, gracies 
a la situació que el mestre propasa, arriba 
no solament a l'adquisició d'una actitud in· 
vestigadora de la realitat i d'una metodolo
gía de treball experimental científic. 

Pel que fa als coneixements (aspectes 
teorics o practics necessaris per dur a ter
me amb eficacia una tasca educadora) i a 
les tecniques instrumentales, s'han de do
nar en relació a les actituds que es volen 
formar i a la mateixa realitat educativa. 

Els coneixements per als alumnes-mes
tres i futurs ensenyants s'impartiran en un 
marc universitari. Caldra distingir : 

1. Uns coneixements de caracter gene
ral, valids, per a tots els ensenyants i que 
englobarían els coneixements de tipus psi
cologic, pedagogic i sociologic. 

2. Uns coneixements de caracter espe
cífic, que integrarien les materies corres
ponents a cada una de les especialitza
cions. 

3. Uns coneixements de caracter meto
dologic i tecnic segons les diferents arees 
científiques. Les ciencies de I'Educació no 
han arribat encara a desenrotllar uns mo
dels metodologics contrastats científica
ment. L'actuació de la gran majaría deis 
professionals en el camp de l'educació ve 

determinada per l'aproximació a un model 79 
intu'itiu que es considera útil. ts urgent, 
dones. de trabar uns models que reuneixin 
les característiques d'un model científic. 
Aquesta tasca d'investigació en el camp 
de les ciencias de l'educació, sens dubte 
l'ha de complir I'Escola de Formació de Pro
fessorat. 

Un altre objectiu important de les Esca
les Universitarias de Formació de Profes
sorat seria complir la tasca de formació 
permanent deis ensenyants. Tasca neces
saria a causa de. l 'evolució de ies ciencias 
i de !'exigencia d'una reflexió col·lectiva 
sobre la practica d'experiencies diferents. 
Els mestres tenen dret a una formació con
tinuada que es podría dur a terme a partir 
de diversos mitjans: stages. grups de tre
ball, intercanvi d'experiencies, xerrades, de· 
bats, documentació adient, practiques en 
centres experimentals, etc. 

En aquesta formació permanent caldria 
que hi intervinguessin, també, d'altres en
titats i centres preocupats per l'ensenya
ment. 

Aquests objectius que hem definit de les 
Escales de Formació de Professorat no es 
poden únicament aconseguir a partir d'un 
pla d'estudis més o menys elaborat o d'una 
didactica activa de les materies, sinó que 
impliquen un projecte de formació més in
tegral deis ensenyants. El model que pro
posem es pot realitzar a partir de : 

l'organització democratice deis centres, 
el pla d'estudis. 
la metodología científica. 

Aquests tres elements introdueixen va
riacions en el procés formatiu. L'organitza
ció democratice deis centres possibilita 
una reflexió crítica i coHectiva de profes· 
sors i alumnes respecte del centre i de 
les seves activitats, i faci li ta la seva par
ticipació real. El pla d'estudis adequat a la 
realitat social i economica del medí on es 
traba el centre també introdueix variacions 
en el procés formatiu, així com una meto· 
dologia científica i activa utilitzada en l'a· 
prenentatge de les materias. 

El conjunt d'aquests elements impossi
bilita de tornar als vells esquemas pedago
gics, passius. acientífics i autoritaris, i fa 
imprescindible de trencar amb la ideología 
monolítica actual a fi de donar pas a una 
diversitat ideologica basada en criteris ra
cionals i científics. 



80 ORGANITZACió DEMOCRA TIC A 
EN ELS CENTRES DE FORMACió 
DE PROFESSORAT 

Per portar a terme els objectius necessa
ris en la formació del mestre que ja han es
tat esmentats. és totalment imprescindible 
que els centres de formació de professorat 
adoptin una organització democratica en el 
seu funcionament. 

Les raons que ho fonamenten són: 

garantir la particípacíó real de tots els 
membres de la instltució: professors, es
tudiants, personal no docent. etc.; 
assolir que el nivell d'ínformació sigui el 
més ampli possible per tal que a l'hora de 
prendre una decisió tothom disposi del 
maxim d'elements; 
assegurar que les resolucions que s'adop
t ln pel fet de no haver estat imposades 
des de dalt es portin a la practica d'una 
manera conseqüent; 
educar els futurs ensenyants en una prac
tica democratica que els permeti de ser 
capa¡;os d'aplicar-la en el seu lloc de tre
ball: l'escola. 

Ara bé. perque el funcionament democd.l
tic del centre sigui possible, caldra un lli
gam amb tots els organs democratics de la 
societat. Així mateix caldra una autonomía 
funcional a cada centre, perque puguin crear 
lliurement els organismes específics neces
saris segons les característiques propies. 

Sera imprescindible en tots els casos: 

que tot els estaments hi siguin repre
sentats; 
que tots els carrecs siguin escoll its de
mocraticament, és a dir, que ningú no 
pugui atorgar-se una representativitat en 
funció del se u status o carrec oficial; 
que aquests carrecs puguin ser revocats 
quan deixin de complir les tasques as
signadas. 

Caldra garantir igualment que els acords 
responguin a les exigencias de la ma
joria i que hi hagi una continu'itat en les di
rectrius que marquen el funcionament pe
dagogic i científic del centre. Aixo evitara 
el personalisme, és a dir, que no es produei
xi un canvi d'orientació general a cada 
canvi de direcció. 

Segons les experiimcies existents al nos
tre país, es poden anomenar i anali tzar 
breument alguns d 'aquests organismes ne
cessaris que s'han creat per a la gestió 
democratica deis centres: 

El claustra, integrat pels diferents esta
ments del centre (professors, estudiants i 
personal no docent ). !:s l'organ de govern 
del centre. Les decisions que s'hi adop
ten són vinculants per a tots els membres. 
El claustre té, entre altres funcions: apro
var el pla d'estudis, determinar criteris de 
contractació del professorat, elegir i re
novar l'equip directiu ... 

L'equip directiu, consti tueix l 'organ exe
cutiu de I'Escola per delegacló del claus
t ra. El director del centre és elegit en el 
claustra. 

Junta d'estudis; té com a tasca tona
mental les qüestions pedagogiques. és a 
dir, revisar i millorar la línia pedagogica 
del centre, i fac ilitar la coordinació i l 'in
tercanvi d'informació entre els departa
ments. Formen part de la junta d'estudis 
els alumnes i els professors elegits a 
cada departament. 

Departaments; cada especialitat o con
junt de materies afins pot constituir-se en 
departament. El departament revisa els pro
grames i la metodología ut ilitzada, organitza 
seminaris i t reballs d'investigació, avalua 
periodicament l'activitat del professorat i 
el funcionament del departament, proposa 
cri teris per a la contractació de nous pro
fessors. En la situació actual aquests or
gans tenen una enorme importancia per a 
la majoria d'Escoles de Formació de Pro
fessorat de I'Estat espanyol. 

Assemblea d'Escola; hi part icipen tots els 
membres del centre, la qual cosa faci lita 
enormement la divulgació de la informa· 
ció. El seu caracter i funcionament depen
dran de cada situació concreta. 

Finalment, es poden crear Comissions 
de treba/1 que estudiaran alguns deis pro
blemas específics que es poden presentar. 
També convindra de crear els mecanismes 
necessaris que permetin la contractació del 
professorat i altre personal en funcló de les 
necessitats del centre. S'establiran. dones, 
unes normes. segons criteris objectlus. per 
reclutar els millors professionals, garan
tint el pluralisme ideologic, i al mateix 
temps s'assegurara l'estabilitat i la conti
nultat en el treball deis professionals. 

Caldra una revisió i avaluació perio
diques, per part deis diferents estaments, 
del plantejament general del centre, for
mes d 'organització, eficiemcia del pla d'es
tudis, metodología de treball, objectius 
aconseguits, etc. Aquesta valoració con-



Escota d 'Estiu de 1932. Els mestres asslsteixen 
a una conversa pedagógica a I'Amflteatre de la 
Facultat de Medicina. (De /'obra d'en Saladrigas 
sobre /'Escota del Mar.) 

junta de tots aquells que hi estan impli· 
cats vindra a substituí r 1 'avaluació tradi· 
cional que sois efectua el professor mesu
rant d'alguna manera els coneixements 
acumulats per l 'alumne. 

Aquest funcionament democriltic queda 
garantit pel control directe que tots els 
membres del centre exerceixen sobre els 
organismes existents. S'evita, d'aquesta 
manera. caure en el burocratisme, la je· 
rarquització i la centralització personalis
ta a l 'hora de prendre decisions. 

El PLA D'ESTUDIS 

En aquesta perspectiva. el pla d'estudis 
és la hipótesi de treball que, en funció 
d'unes línies generals, elabora el centre 
per formar professionalment els futurs en
senyants. 

Tanmateix la realitat actual és molt di
ferent. 

En primer lloc, els plans d'estudís no 
tenen res a veure amb una hipotesi de tre· 
ball cientrfic. Els plans d'estudis pensats 
per uns pocs, allunyats de la practica peda-

gogtca, no són reformats ni verificats en 
funció de la seva eficacia. La manca de 
participació deis professors d'aquests cen
tres en la seva elaboració impedeix la re
collida d'experiéncies i fa difícil qualsevol 
crítica. Així. en l'elaboració del Pla del 71 
no s'han recollit els aspectes positius i ne· 
gatius que podien tenir els plans anteriors. 
Respecte d'aquests s'han introdu.it les 
següents modifícacions: 

1. CONVERSió DE LES ESCOLES 
NORMALS EN ESCOLES 
UNIVERSITARIES 

Si bé en la conversió s'hi podría estar 
més o menys d'acord. les mesures practi· 
ques que s'han introdu'it no signifiquen cap 
millora. perqué solament s'han aplicat els 
aspectes més negatius de la Universitat 
actual -selectivitat, especialització exces· 
siva. i negligencia de la formació especí· 
fica de l'ensenyant- . i en canvi no els 
positius, com ho podrien ser la prolonga
ció deis estudis. 

81 



82 A. La selectivitat 

L'aplicació de la selectivitat a la Universi· 
tat i el parany de continuar els estudis uni
versitaris repercuteix en la composició de 
l'alumnat poc interessat en la propia prepa
ració professional. i introdueix un element 
de distorsió per als centres. 

La manca d'un curs d'orientació que per
meti realment a l'alumne d'obtenir una pri
mera informació sobre la professió d'en· 
senyant (stage en una escoJa, elements de 
ref lexió, etc.) és un element més en aquest 
sentit. 

B. L'especial ització excessiva 

L'actual pla d'estudis estableix només un 
curs comú (que en alguns centres no hi 
és) i dos anys d'especiali tzació. 

En aquests dos anys les materies que 
s'imparteixen són exclusivament les de 
l'area escollida (Ciencies o Ciimcies So
cials o Filologiques) més unes matinies co
munes (Psicología, Expressió Musical, ... ) 
en proporció més petita.' 

En tot cas, a partir de segon curs no 
es treballa cap materia que pertanyi a l 'al
tra area. Aixo vol dir que l'alumne troba 
concentradas a primer curs totes aque
lles matéries que després no trobara en l'es· 
pecialitat que escollira. Per tant, resulta 
que en un primer curs, amb quasi trenta 
hores de classe a la setmana, cal treba
llar deu matéries. 

Aquesta estructuració no serveix a la f ¡. 
nalitat de formar lntegralment l'ensenyant 
i repercuteix directament a degradar enca
ra més la qualitat de l'ensenyament, per 
dues raons fonamentals: 

a) Desconnexió de la formació rebuda 
amb la realitat de treba/1 en qué es traba
ra el nou ensenyant 

Ouan l'ensenyant surt de l'escola amb el 
títol té més probabilitats d'anar a traba
llar a Primera Etapa d'EGB que a Segona 
Etapa. En el cas d'ensenyar Primera Etapa, 
la seva funció sera precisament educar els 
seus alumnes no sois en l'area en que esta 
especialitzat, sinó en totes. ¿Com podra 

1. En el cas de l'especlalització en Ciencles la 
proporció és de 32 hores setmanals. dedicadas 
entre 2n. i 3r. a matilrles de l'area í només 19 
a les comunes. 

fer-ho amb el pobre bagatge que haura re
but en el primer curs? Per altra banda, en 
moltes escoles aquesta situació es produeix 
també a Segona Etapa, ja que el professor 
ha de donar totes les arees. Aixo obre un 
nou problema respecte a Segona Etapa: el 
professor ¿ha d'estar exclusivament es
pecialitzat en una area? Un altre deis pro
blemas importants és que les materies que 
s'imparteixen estan for9a deslligades de la 
realitat política, social, historica i li ngüís
tica en que el futur ensenyant es trobara. 

b) Dificultat que l'alumne pugui assolir 
un coneixement progressiu i global de la 
realitat 

La pedagogía moderna ens mostra que 
educar vol dir partir de !'interés del nen 
per coneixer la realitat que l'envolta i per
metre-li la construcció progressiva d'un mé
tode de coneixement. 

Aixo només és possible si l'ensenyant 
pot, sempre que sigui necessari. facilitar 
als alumnes d'interrelacionar els coneixe
ments de les diferents branques. 

C. La formació específica 
de l'ensenyant 

Malgrat que una majoria de ll icenciats es 
dediquin a l'ensenyament. la Universitat 
forma especialistas en les diferents arees, 
sense preocupar-se de la situació profes
sional en que hauran d'exercir. També en 
aquest sentit el pla d'estudis de les Esca
les de Formació de Professorat ref lecteix 
un mimetisme mal entes respecte a la 
Universitat. 

La poca importancia que s'hi dóna a les 
materias que asseguren la base teorica deis 
métodes d'aprenentatge. com la Pedagogía 
i la Psicología, en són una bona prova, així 
com la manifesta absencia de les didacti
ques de les diferents matéries. 

D. La duració deis estudis 

El fet que per ensenyar BUP calgui fer 
cinc anys d'estudis. mentre que per ense
nyar Educació General Basica se'n neces
sitin tres, porta lmplícit que el factor que 
es considera més important en l'ensenya
ment és la transmissió d'uns continguts 
que, naturalment, esdevenen superiors a 
mesura que avancem per les edats. 

Pero és el cas que la transmissió d'uns 



continguts no pot anar deslligada. com s'ha 
dit més amunt. de la metodología de tre
ball, i precisament aquesta és la tasca fo
namental del mestre. Si enfoquem així la 
formació de l'ensenyant. el desnivel! entre 
el professor de BUP i el d'EGB desapareix 
totalment. Es posa de manifest que en els 
diferents nivells d'edat de l'ensenyament, 
no hi ha gradacions de menor a major di
dicultat, sinó que cada etapa educativa 
demana un mateix grau de formació ¡ una 
especialització adequada. La durada de la 
carrera de Formació de Professorat d'EGB 
haura de ser la mateixa que la de profes
sor de Batxillerat, i, naturalment, li cor
respondra una mateixa titulació i per tant 
igualtat de condicions de treball. 

2. LES PRACTIQUES SóN 
UNA HABITUACió ANTICIPADA 
AL TREBALL PERSONAL 

La manera com estan organitzades les 
practiques i !'actual reducció fa que. en el 
millar deis casos, el temps de practiques 
serveixi per donar una visió al futur mes
tre-ensenyant del que és la vida a l'escola. 
Salvant aquesta possibilitat, pero, el fet 
és que se segueix perpetuant el deslligam 
que hi ha entre la formació teórica i l'ex
perimentació pedagógica. 

~s per aixo que, amb la idea de poder 
anar elaborant una formació de professorat 
que parteixi de l'analisi de la practica per 
anar a la teoría, i viceversa, cal obrir un 
debat en els centres per intercanviar les 
experiencias possibles. 1 a partir d'aquí 
convindra arribar a una alternativa que per
meti no solament millorar l 'ensenyament 
en les Escales de Formació de Professorat. 
sinó també que les escoles on es realitzen 
les practiques no en pateixin, ans al con
trari . en surtin beneficiadas. 

Davant tot aixo. dones, no veiem gens 
com a realitat proxima que !'actual pla d'es
tudis pugul servir per avan9ar en la con
secució deis objectius deis ensenyants. 
Per aixb, caldria: 

1. Que a partir d'unes liníes generals de 
treball, cada centre pogués elaborar de
mocraticament un pla d'estudls adequat a 
les característiques socioeconomiques. cul
turals i lingüístiques del propi medí. Les 
especialitzacions que s'imparteixin (tera
péutica i d'altres) haurien d'estar en tunció 
de les necessitats de la societat, tent aten-
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la seva importancia decisiva. 

2. Que el pla d'estudis tingués el ca
racter d'hipbtesi de treball, modificable tant 
en funció del progrés de la ciencia, com de 
la seva validesa. 

3. Que es pogués garantir el caracter 
científic de pla d'estudis, assegurant una real 
vida d'investigació del centre . 

BASES D'UNA NOVA METODOLOGIA 
EN ELS CENTRES DE FORMACió 
DE PROFESSORAT 

Quan hem parlat deis objectius en la 
formació de l'ensenyant, hem indicat la ne
cessitat d'un canvi en la metodología de 
t reball de les Escales de Professorat. 

Ara com ara hi trobem generalment un 
sistema de classes magistrals, jerarquitza
des, passives i academiques; la majaría de 
vegades no es té en compte tampoc l'inte
res deis alumnes; hi ha una total falta de 
lligam entre els coneixements teorics que 
s'imparteixen i la realitat practica a que 
s'haurien de referir; i es transmeten uns 
coneixements no sempre científics i sí ple
nament allunyats de la realítat escolar on 
el mestre es trabara. 

A les Escales de Formació de Professorat. 
la metodología utilitzada hauria de coHocar 
l'alumne-mestre en situació d'experimentar 
l'organitzacíó i funcionament adients per a 
la seva practica professional posterior. S'ha 
de pensar que quan aquest alumne arriba a 
I'Escola de Formació de Professorat duu 
unes vivencias d'escola generalment tradi
cional. Si no reflexiona. dones, críticament 
respecte d'aquest model d'escola i no inte· 
rioritza unes noves formes d'organització i 
de funcionament - amb !'actitud que aixo 
comporta- , és probable que reprodueixi els 
models tradicionals. 

Els alumnes-mestres arriben a I'Escola 
de Formació de Professorat amb un bagatge 
escolar determina!, i molts. també, amb una 
experiencia laboral, ja sigui en el camp de 
l'ensenyament o en d'altres camps. Per 
tant, I'Escola de Formació de Professorat 
hauria d'aprofitar totes aquestes experien
cias. Pero aixb implica trencar amb un ti· 
pus tradicional de relació professor-alumne 
i amb el paper que cada un hi juga, i impli
ca també trobar noves formes de contacte 



84 

entre el camp de l 'ensenyament i altres 
camps. 

Cal plantejar-nos la necessitat d'una es
treta relació de la teoría amb la practica. 
El procés d'aprenentatge ha de ser essen
cialment practic i actiu, tant per part deis· 
alumnes. com deis professors. S'haura de 
partir d'una analisi de la realitat escolar per 
arribar a la teoria, i caldra basar-se en una 
experiencia continuada que permeti t robar 
formes veritablement científiques en la prac
tica docent. 

Per dur-ho a terme . es requereix canviar 
els esquemes t radicionals de funcionament 
(permanencia en un mateix local. rigidesa 
d'horaris, parcel·lació en materies ... ). per 
unes formes molt més flexib les que perme
tin l 'assistencia prolongada a l'escola on es 
tara el procés d'observació i d'experimenta
ció. amb el retorn a I'Escola de Formació de 
Professorat, on es realitzara la reflexió col
lectiva i on s'aniran orientant les noves for
mes de treball. 

El professor de I'Escola de Formació de 
Professorat orientara la reflexió deis alum
nes sobre la practica realitzada, i la recerca 
deis criteris i formes d'adquisició deis con
tinguts tebrics. Per dur a terme aquesta tas
ca d'orientació, cal que el professor treballi 
també a l 'escola d'EGB, i aporti. dones. la 
seva propia experiencia laboral i escolar. 

En tot sera important que els alumnes ad
quireixin una metodologia de t reball cien
tífic. 

A fi que sigui efect iu aquest ll igam teoria
practica, i que l'analisi escolar permeti una 
actitud experimental, cal que l'ensenyament 
que s'irnparteixi sigui globalitzat. Aixo im
plica una estreta coJ.Iaboració entre els pro
fessors deis departaments que participen en 
la forrnació del futur ensenyant. 

Aquest trebal l globali tzat té nombroses 
dificultats, ja que ni professors ni alurnnes 
no disposen de cap experiencia en aquest 
sentit. sinó que han sofert les conseqüen
cies d'un ensenyament parceHat, que ha fet 
que cada especialista desconegui els camps 
d'aquells amb qui ha de col·laborar. Aquest 
desconeixement fa difíci l el treball en equip. 
Per altra banda, el fet d'adoptar una nova 
actitud, amb tot el risc que aixo comporta. 
dóna molta més inseguretat al professor, 
que no pas el fet de poder reproduir l 'ense
nyament parce l~at que és el que ha interio
ritzat. 

Per dur a terme experiencies de globalit
zació, caldra revisar les formes d'organitza
ció material (espai, horaris .... ). i estructural 
(organització, centres de decisió, ... ). de les 
Escoles de Formació de Professorat. 

Per poder trencar amb el metode actual 
de la parcel-lació deis coneixements, veiem 



necessari un treba/1 en equip entre els pro
fessors i també entre els alumnes. Podra 
efectuar-se un treball amb base científica si 
és el resultat d'una reflexió coHectiva. 

Per tal de superar tota la interiorització 
existent d'un tipus d'escolarització tradicio
nal, autoritaria, passiva. individual, compe
titiva ... en un terme relativament curt com 
és la duració deis estudis en les Escoles 
de Formació de Professorat, cal que tant 
l'organització de l'escola, com el pla d'estu
dls, com la metodología amb que s'imparteix 
aquest. estiguin clarament enfocats a la for
mació professional integral de l'ensenyant. 

Per aclarir aquest punt de metodología, 
donem l'exemple d'alguna experiencia que 
s'ha realitzat en aquest sentit de treball glo
balitzat, la qual parteix de l'analisi de la 
realització escolar: 

Es va propasar als alumnes partir de 
l'observació del llenguatge de nens d'últim 
de parvulari i tercer d'EGB, d'escoles esta
tals i privades, de nivells socioeconomics di
ferents, per tal d'arribar a analitzar: el paper 
del mestre en la classe, les relacions entre 
els nens. el llenguatge formal del mestre i 
deis nens, la metodología utilitzada pel mes
tre en la classe de llenguatge, la relació 
d'aquesta amb l'activitat habitual deis nens, 
l'experimentació activa i global, el treball 
en equip ... 

S'elabora un esquema que serví de pauta 
d'observació. Els alumnes, agrupats en 
equips de treball, anaven diverses vegades 
a les escoles a observar sistematicament 
els punts assenyalats . Un cop a la setmana 
es trobaven els alumnas amb els profes
sors implicats, a I'Escola de Formació de 
Professorat, per analitzar conjuntament el 
que havien observat. extreure'n conclusions 

generalitzables. buscar les fonts d'informa- 85 
ció teorica adequades, replantejar les pau-
tes d'observació. elaborar el material ne
cessari ... A partir d 'aquesta analisi conjun-
ta, cada equip de treball concretava la propia 
feina a seguir en els dies que estarien a 
l'escola realitzant l'observació i experimen-
tació assenyalades. 

Es pogué fer una reflexió sobre la meto
dología que s'aplicava a les diferents esca
les tradicionals i actives. dificultats que es 
presentaven. causes d'aquestes dificultats, 
possibles alternativas, material manipulatiu 
o grafic i manuals que s'utilitzaven, etc .... 
que va permetre una analisi crítica fon;a 
més interioritzada del que hauria estat si 
només s'hagués partit d'una informació tea
rica per part del professor. 

CONCLUSIONS 

Analitzant la situació en que es troben la 
majoria d'Escoles de Formació de Profes-

,.;.nera 
esCala d' ~--
dalmau 

del'l d 12 00 jufd 00 l975 

casa de cultura. girona 



86 sorat. s'ha pogut constatar una sene d'in
suficiencies que es caracteritzen per: 

la mala formació científica. pedagogica 
professional que reben els futurs ense
nyants: 
un fort control ideologic, exercit per I'Es
tat. 1 un ciar funcionament autoritari i 
jerarquic deis centres de formació; 
un desaprofitament deis recursos socials. 
amb un ciar deslligam entre la preparació 
del mestre i les formes irracionals d'ob
tenir lloc de treball. 
Com a alternativa a aquesta situació cal

dría revisar tant els objectius com el funcio
nament que han de regir els centres de For
mació de Professorat. 

Els objectius que haurien d'assolir són 
els següents: 

Proporcionar una formació científica i téc
nica als futurs ensenyants, basada en una 
investigació continuada en el camp de les 
ch~ncies de l'educació. 

Actualitzar els coneixements deis profes
sionals de l'ensenyament mitjanc;:ant la for
mació permanent. 

lntroduir la diversitat ideologica i acabar 
amb la ideología monolítica. 

Donar a la formació deis mestres un ca· 
racter universitari científic, la qual cosa im
plica una total integració a la Universitat. 

Aconseguir una autonomía real que per
meti una elaboració de plans d'estudi ade
quats a la realitat política, social, historica 
i lingüística del lloc on són ubicades les 
escales de Formació del Professorat. 

Utilitzar una globalització que eviti !'actual 
parceHació deis coneixements. 

Reflexionar coHectivament sobre l'organit
zació i funcionament del centre. 

Tenir un lligam amb les escales que per
meti una real connexió amb la realitat pro
fessional. 

Caldra que I'Escola de Formació de Pro· 
fessorat adopti una organització democra-
tice basada en: . 

La creació d'uns organs de govern pro
pis que permetin la participació democra
tica de tots els estaments en la gestió del 
centre. 

L'elecció democratica de tots els carrecs 
de responsabilitat. 

La contractació del professorat segons les 
necessitats de cada centre. 
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10.A1o~iments 
de renovació pectagogica 

per Onofre J aner 

JUSTIFICACió 

Ouan a • Rosa Sensat• va m plantejar 
la possibilitat de reprendre les discussions 
generals tetes a les Escotes d'Estiu ante
riors, es van suggerir una serie de temes 
emmarcats en !'actual política de l'ensenya
ment. En la primera !lista hi mancava un 
tema fonamental: la renovació perdagogica. 
¿Per que es va escoll ir aquest tema com a 
objecte de debat? ¿Per qué el considera
vem important? 

En realitat. si ens plantejavem l 'analisi 
d'una serie de problemes (uns de més ge
nerals, uns altres de més específics de !'es
tructura educativa) situats entre •els cinc 
anys de Llei d'Educació· i una alternativa 
a l 'ensenyament, de cap manera no hi po
día faltar la reflexió entorn de les expe
riéncies de renovació pedagógica, en el marc 
d'una de les quals s'havia desenrotllat aques
ta X Escola d'Estiu. 1 en aquest sentit ens 
qüestionavem i voliem reflexionar sobre el 
nostre moviment pedagogic: quina havia es
tat la nostra •petita historia•, quina funció 
exercíem i cap on volíem anar. 

En el fons calia interrogar-se sobre allo 
que una obra recent ' donava com a in
qüestionable, a saber: si era possible una 
renovació pedagogica, en bona part nascu
da de la iniciativa privada i en una societat 
classista. que pogués integrar-se en un pro
jecte global d'escola pública i servir per a 
una pedagogía popular. 1 dins d'aquesta pro
blematica era molt important poder veure 
una mica el paper que havien jugat els mo: 
viments de renovació pedagogica a Catalu-

1. Vegeu J. Gay, R. Ouitl let . A. Pascual: $ocie
tal catalana • ·eforma escolar. Laia, Barcelona, 
1975 (Edició castellana). 

nya abans de la guerra. i el que jugaven a 
diversos pa'isos (quina era la ideología que 
els servía de base. a on es dirigien i quina 
era la base social que els impulsava). La 
renovació pedagógica va molt !ligada a una 
estructura escolar, que en certa manera la 
condiciona; pero va també a remole d'uns 
ensenyants, que com a motor la poden im
pulsar en una direcció o altra. 

BUTLLETI 

VOJ,EM 

MI~ S 
ESCOJ.ES! 



88 OBJECTIUS 1 MECANICA 
DEL PRESENT TEMA 

L'objectiu d'aquest tema, com deis altres 
nou, era encetar una discussió generalitza
da entre els diferents ensenyants. de situa
cions escolars i socials diverses, perque a 
partí r de la nostra situació actual i ajudats 
d'uns elements teorics i práctics nous. po
guéssim elaborar una mena de perspectiva 
de canvi. ¿Dins quina mena de realitat esco
lar ens movem? ¿En un ambient tradicional 
immobilista? ¿En un ambient «actiu•, que 
ja ho té tot resolt? ¿O en un ambient que 
intenta ser renovador i vol replantejar-se si 
la seva práctica escolar s'adequa a aquesta 
intenció? Diría que la fina li tat fonamental 
d'aquest grup de treball havia de ser, a 
partir de la reflexió sobre la realitat escolar 
ben diversa, iniciar un ampli moviment re
novador amb unes bases mínimes de con
sensus i treball cooperatiu i amb una fina
litat comuna. 

La base del treball de discussió van ser 
quatre ponencies centrades entorn de la his
toria. a Catalunya, deis moviments de re
novació pedagogica i les influencies peda
gogiques estrangeres, l 'educació a la Xina 
Popular, el moviment de renovació italiá 
MCE 1 les experiencies actuals de renova
ció a l 'escola estatal i privada d'aquí. A més 
a més. els participants disposaven d'un dos
sier informatiu i de bibliografía que servien 
de documents de base de les discussions i 
debats. 

A part la importáncia del treball en petits 
grups. que permetia la generalització i par
t icipació de diferents vivencies i reali tats en
torn deis problemes plantejats, era molt útil 
l'assemblea general amb la posada en comú 
de les distintes conclusions a que s'havia 
arribat per poder trabar els punts de con
tacte i els acords operatius de cara a un 
canvi real en la nostra práctica. Els cartells 
murals. resumint les aportacions i els punts 
principals de discussió, així com les con
clusions aparegudes al ·diari de I'Escola 
d'Estiu• ens van servir per centrar els de
bats i la problemática concreta. 

Experiencia histórica 1 situació actual 

Encara que resulti difícil valorar justa
ment uns moviments de renovació a nivel! 
historie, a causa de la complexitat de les 
torces socials que hi intervenen 1 de les es
pecifiques condicions polítiques de cada 

moment. ens vam aventurar, a partir d'una 
informació de base. a emetre una opinió 
provisional sobre els resultats histories d'a
quella renovació pedagogica a Catalunya, 
abans de la guerra. 

Resultats a nivell pedagogic, que , malgrat 
les limitacions d'informació, podrien tenir 
una incidencia en la situació actual i en les 
perspectivas de futur. 

Les necessitats de la burgesia i del pro
letariat ' catalans no coincidien. a nivel! de 
demanda escolar i d'un tipus d'educació, 
amb allo que la máquina estatal, dominada 
per un poder oligárquic, podía oferir. Les 
organitzacions de masses i els partits polí
tics tenien uns objectius a nivell social i 
polític que no coincidien en absolut amb la 
ideología dominant de I'Estat espanyol i amb 
el tipus d'escola i d'educació que se'n de
rivava. 

¿ Hauria pogut la iniciativa privada bolear 
els seus esfor<;:os cap a 1 'escala estatal? 
¿H i havia unes condicions polítiques que 
ho permetien? ¿Hauria estat més rendable 
políticament? El cert va ser que el que en 
un principi es considera com a iniciativa 
privada, rápidament va abocar aquests es
for<;os cap a un nou tipus d'escola pública 
com van ser els experiments de I'Ajunta
ment de Barcelona. de la Mancomunitat i 
de la Generalitat de Catalunya. 

Unes noves torces polítiques dominaven 
aquestes institucions locals o regionals i la 
municipalització i popularització de l'escola 
renovadora adquiría una nova dimensió so· 
cial. El projecte fina l -i no portat a la 
práctica per l'estroncament que significa la 
guerra- del CENU representa el més am
biciós projecte d'escola pública i unificada, 
del seu temps. que s'havia donat en una 
societat que cam inava cap a una superació 
del capitalisme i en plena revolució social. 
1 el CENU no era pas un bolet a'illat, sinó 
que significava el resultat historie. en el qual 
calla tenir present les aportacions de la re
novació escolar anterior, que en un marc de
terminat havia incidit decisivament. ¿Era 
correcte encaixonar dins la denominació 
burgesa i privada tota !'experiencia de reno
vació historica? ¿ Com valoraríem la neces-

2. La ideología anarquista havia fet l'opció de 
fer una escala classista desl llgada de l'escola 
pública estatal. Aquesta presa de partit s'havia 
materiali tzat en els Ateneus obrers i en les es· 
coles de Ferrer i Guardia. 



sitat de formació de mestres de I'Escola 
Moderna de Ferrer i Guardia, el projecte 
del 1908 de I'Ajuntament de Barcelona, les 
escales municipals de I'Ajunta111ent i les Es· 
coles del Treball de la Mancomunitat, I'Esco· 
la Normal de la Generalitat, la Universitat 
Autonoma o el mateix projecte del CENU? 
La influencia deis corrents pedagogics es
trangers va anar a remole sovint de la con· 
juntura política de les torces socials domi· 
nants. Tot sovint van ser manipularles po
I íticament segons la seva significació ideo
logica, i fins al 1936 seguiren una evolució 
bastant paraHela a la que representa per a 
Catalunya !'entrada en el poder o la partici· 
pació política de les diferents torces socials. 
Montessori, Decroly, Claparere, Piaget i 
Freinet van incidir, d'alguna manera, en el 
món de la pedagogía a Catalunya, en el con· 
cepte d'educació, en les tecniques i didac
tiques a diferents nivells escolars. en els 
plantejaments de l'escola activa, de l'escola 
nova i en la concepció de l 'escola moderna 
i de l 'escola nova unificada. Aquesta inci· 
dencia es repetira molt després de la guer
ra, encara que en alguns aspectes es pot 
considerar un fenomen molt semblant que 
tindra unes característiques clarament noves 
i diferenciarles : el fet de ser una iniciativa 
privada, deslligada de qualsevol institució 
pública, n'és una. 

Així, tot i manifestar algunes reserves 
en relació amb aquesta experiencia histo· 
rica que ara contrastavem amb la nostra 
realitat, els participants en aquest tema ge· 
neral consideravem que aquest moviment 
de renovació ens podia oferir una serie d'e· 
lements positius que calia integrar ja en un 
projecte futur de canvi. 

1 ¿quina era la nostra realitat escolar? 
¿De quina situació partíem per interrogar
nos aquestes qüestions? Realment, la situa· 
ció majoritaria de l'escola a I'Estat espa· 
nyol resulta fon;:a deplorable a nivell peda
gogic. Ni un 50 % de les escales es poden 
considerar que estan al nivell de les exi
gencies que imposa la LGE, entre altres 
raons perque el MEC -i en definitiva el 
govern- no posa els mitjans necessaris 
perque aixo sigui real itzable. La pedagogía 
tradicional. amb tota la seva carrega memo· 
rística, immobilista, retrograda, amb un en· 
senyament centrat en la autoritat del mestre 
lligada a uns programes uniformes i rígids , 
etc., etc.. . és la que encara avui dóna el 
to de l'educació a la majoria de la població 
escolaritzada. En un país on més d'un milió 
de nens en edat escolar estan o sense esco-

laritzar o mal escolaritzats, plantejar-se 89 
qüestions pedagbgiques podría semblar un 
insult a molts ensenyants •Situats ... El pa
norama és fon;:a desolador. Pero no per aixb 
hem de plegar-nos de mans i esperar que 
les coses •estiguin millar•. D'altra forma 
no hauríem anat a l'escola d'estiu ni esta· 
ríem discutint tot aixo en grup. En el fans 
era ja reprendre la tasca que havien fet els 
moviments de renovació pedagógica: ajudar 
a preparar les condicions perque la renova· 
ció es pogués donar i fos una realitat ge· 
neral. 

En aquest sentit hi havia una altra reali· 
tat escolar, minoritaria, restringida, parcial, 
que feia pocs anys que havia iniciat els ca
mins de la renovació, tant a l'escola privada 
com a !'estatal. Un grup d'escoles catalanes 
que el 1966 es van agrupar intentant recu· 
perar la tradició pedagogica catalana d'es· 
cola nova, unides per una mateixa preocu
pació per salvar la llengua i la cultura cata· 
l[mes, intentant desmarcar-se de l'escola 
oficial i que van elaborar una serie de prin· 
cipis d'actuació un tant idealistes a nivell 
pedagogic. Pero és indubtable que suposa· 
ven un pas endavant enfront de la situació 
escolar general - sobretot tenint en compte 
el buit provocat pel deficit escolar, que no 
era cobert per iniciativa estatal. Podía ser. 
bbviament, una opció política, discutible i 
cri ticable; pero responia, també, a una ne
cessitat del moment. En el marc d'aquestes 
escales, que posteriorment formarien Coor· 
dinació Escolar, nasqué ·Rosa Sensat•, ins· 
titució privada dedicada a la formació de 
mestres. Tasca que, en qualsevol societat 
democratica, assumeix I'Estat, almenys a ni· 
vell de finan<;ament i recursos econbmics, 
com de formació permanent i reciclatge de 
tots els ensenyants. L'evolució d'aquest mo
viment d'escoles privades o coordinació es· 
colar ha estat lenta i desigual en moltes 
escales. Es podría dir que un sector més eli· 
tista i burges s'ha quedat estancat amb un 
mer canvi de tecniques i de metodología, 
mantenint !'estructura classista de l 'ensenya
ment i la concepció elitista de l 'educació. 
Així mateix aquest sector, s'ha vist engran· 
dit per l'adveniment de nombrases escales 
•actives• de nova tornada que pretenen 
utilitzar els • títols• per augmentar els in · 

3. Vegeu Balanq pedagógic de la /leí d'Educa· 
ció . • Perspectiva Escolar•. núm. 3. pp. 36·44. 



90 gressos, ja que a nivel! de mercat aquestes 
denominacions són més rendables. Els par
ticipants a aquestes discussions, dones. vo
líem desemmascarar-ho públicament i de
nunciar la manipulació de l'opinió pública 
i el falsejament d'una pretesa renovació pe
dagógica. 

Per altra part, un altre sector de la reno
vació pedagógica privada ha evolucionat i 
s'ha adaptat a les noves condicions políti
ques i socials. tenint molt ciar el projecte 
d'escola cap al qual camina, les limitacions 
que actualment té i l'explicitació d'una nova 
escola pública com a mobil final. En aquest 
sentit creiem positiva l'aportació pedagógica 
d'aquestes escoles i valorem molt els re
plantejaments polítics i ideologics que han 
pogut fer-se últimament gracies a la influen
cia del moviment d'ensenyants i de la seva 
incidencia poi ítica. 

La introducció de tecniques Freinet al 
nostre país, així com la recuperació de la 
concepció pedagógica popular han generat 
els últims anys un moviment renovador en
tre els ensenyants, que s'ha manifestat, 
tant en el sector privat com en !'estatal. 
amb trobades. estatges. publicacions i últi
mament amb una infrastructura legal a nivel! 
de tot I'Estat espanyol (AClES). La influen
cia d'aquests moviments ha estat diversa 
segons les condicions en que s'ha desen
volupat. Podríem assegurar que ho demos
traven !'experiencia valenciana, la forc;ada 
experiencia individual i a'illada en el sector 
estatal, en la majoria deis casos imposada 
per la mateixa estructura escolar jerarquica 
1 el sistema d'accés a les places que obliga 
al desarrelamént i al treball en solitari Cal 
assenyalar que part d'aquests moviments 
s'ha convertit en un mer instrument de res
cola tradicional o d'una escala elitista. que 
ha introdu'it noves tecniques sense canviar 
els continguts ni modificar la concepció de 
l'ensenyament i de l'educació. Pero en gene· 
ra l es considerava que aquest moviment 
podia ser molt important en la mesura que 
es posava en crisi l'orientació i el funciona
ment de l'escola estatal en el moment ac
tual. es demostrava la viabilitat de fer algu
na cosa al sector estatal i es contrastava 
!'experiencia i problematiques de les dife
rents realitats escolars en funció d'uns ob
jectius comuns. 

D'altres experiencias pedagogiques lliga
des a una situació política anormal han tin
gut la seva importancia qualitativa de des
marcament, encara que no es vegi ciar quin 
és l'objectiu final que persegueixen. En 

aquest sentit el moviment renovador a !'es
cola estatal valenciana. lligat a una lluita 
per la normalització lingüística al País Va
lencia, o el moviment d'ikastoles al País 
Base. generat dins la iniciativa privada per 
grups de pares que intentaven salvar l'eus
kera i la cultura basca en l'ambit escolar i 
social. en són mostres prou significatives. 

¿Constitueixen aquestes experiencies úl
times l'engros de la situació real espanyo
la? ¿Per que s'han dedicat tants d'esforc;os 
a la privada i tan pocs a la •nacional·? 
¿ Constitueix aixo una clara influencia bur
gesa? Totes aquestes qüestions i d'altres 
de més personalitzades sorgiren a les dis
cussions generals. Era bastant evident. i 
!'experiencia co~lectiva deis participants ho 
corroborava, que els intents de renovació 
pedagógica actual que havíem analitzat cons
t ituien una presencia minoritaria dins el 
conjunt escolar espanyol (i fins i tot del con
junt catala). La qual cosa no volia dir que 
no fossin importants com a revulsius que 
generen un moviment més ampli. Respecte 
a l'altra qüestió sobre la preferencia per la 
privada en aquests assaigs renovadors. hi 
ha alguns factors - a part el fet de tenir 
un marc d'actuació més lliure i de ser una 
opció política més o menys cómoda- que 
poden ajudar a comprendre-ho. El pes espe
cífic del sector privat en els nuclis urbans 
va adquirint cada vegada més importancia a 
causa de la paralització de les construc
cions escolars per part de I'Estat. 1 els des
tinataris d'aquestes escales privades (esco
les religioes. escotes negoci, escoles aca
demia. escoles de pares. escales de barria
da) no són solament els fills de la burgesia. 
sinó els d'amplies capes populars (immi
grats. obrers qualificats, classes mitges. 
professions liberals. etc.). Molts d'ense
nyants que han fet l'opció de treballar acti
vament a l'escola privada ho han realitzat 
gairebé sense alternativa, imposats per una 
determinació real. ¡;s important de consta
tar que en un recent estudi sociologic • so
bre els ensenyants a Catalunya. amb una 
mostra forc;a representativa de mil tres
cents deis ·diferents sectors escolars. un 
70 % deis enquestats es pronunciaven per 
l'escola pública. treballessin on treballessin. 
Les noves condicions polítiques internes i 

4. J. M. Masjuan. J. Vives: Xifres provisionals 
d'un treball en curs sobro centres i mestres que 
es realit za al laboratori de sociología d'ICESB. 



externes han permes una gran sensibilitza
ció política que fa esperanc;:ador el correcte 
enfoc d'un moviment renovador. Per tant, 
deduir que el moviment d'escoles actives 
d'influencia Freinet o d'altre tipus tinguin 
una única significació burgesa seria caure 
en un mecanisme semblant al que van caure 
els autors d'un !libre esmentat. i en una 
manca de coneixement de la realitat. Que la 
burgesia hagi tingut un paper fonamental 
en els inicis d'aquestes escales és obvl; 
pero reduir-lo a aixo seria oblidar el paper 
jugat per ensenyants i pares en l'evolució 
d'aquestes escales 1 en les lluites impulsa
des els últims anys. al costat del sector es
tatal. demanant un ensenyament digne. de 
qualitat i igual per a tothom (a part de gra
tuit). El que sí que es veía era que aquesta 
renovació o tendía cap a tots o. si era mo
nopolitzada per un sector social, no podía 
considerar-se tal renovació. 1 en aquest sen
tit sorgien unes preguntes definint el camp 
1 les etapes d'actuació. ¿És possible ara una 
renovació pedagogica general? ¿Ouines són 
les condicions que faran viable una alterna
tiva pedagogica i quines característiques ha 
de tenlr aquesta alternativa? 

El cartel/ potser més popularitzar de /'Ajunta· 
ment de Barcelona (1914). (De !'obra d'en Sala
drigas sobre I'Escola del Mar.) 

Alumnes de I'Escola Sant Jordl fent de segadors 
( 1905). (De /'obra d'en Saladrigas sobre /'E seo/a 
del Mar.) 
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92 Partint de !'experiencia histórica i deis 
resultats positius de les experiencies ac
tuals, ¿es poden anar fent passos que vagin 
possibilítant i fent aquesta alternativa? 

CONDICIONS 1 EXIGENCIES 
D'UNA ALTERNATIVA PEDAGOGICA 

Pel que s'ha anat veient hi ha una estreta 
relacíó entre l"organització escolar, la con
cepció pedagogica que ínfon l'escola de tot 
el país i l"organització política i social. Ja 
es veía, a l'hora de valorar les experiéncies 
minoritaries d'escola activa, d'aplicació de 
la inspiració pedagogica freinetiana o d'al
tres corrents pedagogics, que era impossi
ble que un moviment de renovació pedago
gica pogués considerar-se com a tal si no 
es proposava ser general i tenir implícit (o 
explici t) un projecte de renovació c;ocial 
política per al nostre país. 

En aquest sentit vam poder reflexionar i 
discutir sobre dos exemples actuals portats 
a terme per dues vies diferents. L'exemple 
de la República Popular de la Xina, que a 
partir de la revolució socialista del 1949 i, 
sobretot de la Revolució Cultural del 1969, 
que intenta de superar els •errors• i vicis 
polítics en l'aplicació del marxisme-leninis
me en la construcció del socialisme, es pro
posava des del poder una renovació pro
funda de la societat xinesa i de l'educació 
popular. L'enorme trasbals ideologic que su
posa la invasió deis guardies rojos (senti
nelles de !'ortodoxia maoista) en tots els 
racons del poder i de la vida social va inci
dir definitivament en el tipus d'educació i 
en l'organització escolar: es va intentar ade
quar l'ensenyament a la realitat i necessi
tats de l'aparell productiu; lligar teoría-prac
tica; valoritzar en el mateix nivell treball ma
nual 1 lnteHectual. evitant que se separes
sin 1 que l'un tingués més conslderació 
social que l'altre; posar la practica 1 l'expe
rlmentació com a base de l'aprenentatge; 
desenrotllar al rpaxim la capacitat d'analisi 
critica 1 posar l'escola al servei de les neces
sltats coHectives de la societat xinesa, pro
fundament transformada per l'organització 
coHectlva deis mitjans de producció. • La 
societat és una gran aula d'ensenyament•, 
deien els militants revolucionaris. Aquesta 
renovació inspirada des de dalt i portada a 
terme amb el convencíment dialéctic i per
sonal, tenia els seus punts toscos a nivell 
de formació integral de la persona (educació 
sexual), dirigisme ideologic, !'ortodoxia doc-

trinal i la participació de mestres i alumnes 
en aquest procés de transformació. Pero en 
general suposava una alternativa global dins 
una perspectiva socialista, sense descuidar 
les especifiques condicions historiques i 
geogratiques d'aquell país. a tenir en compte. 

Per altra banda, l 'altra experiencia expo
sada a consideració i més próxima a nasal
tres, tant a nivell geogratic i sociopolític 
com a nivell de coneixement , va ser la del 
grup MCE d'ltalia. Per la documentació que 
es va donar, els diferents articles apareguts 
a ·Perspectiva escolar• s i altres publica
cions i els diversos cursos i conferencies 
donats a les últimes Escales d'Estiu, es co
neixia minimament el naixement i evolució 
d'aquest moviment renovador i les caracte
rístiques concretes. Un aspecte fonamental 
és que fou un moviment de mestres nascut 
a la base deis ensenyants democratics d'es
querra sortits de la lluita de la Resistencia, 
i que el 1951 es van agrupar en tunció de 
la cooperació (base ideologica de la peda
gogía Freinet) i que tenia com a objectiu 
l'aplicació a nivell didactic i pedagogic d'una 
nova pedagogía adaptada a la realitat ita
liana. El 1957, aquest grup reduit i tancat 
inicia l'aplicació de les técniques tipografi
ques, d'expressió i de recerca d'ambient. 
Aquesta primera fase •pedagogista• es ca
racteritza per la poca difusió del moviment, 
en un ambient de repressió política, i per 
l 'opció del grup de dedicar-se a l'aprofundi
ment pedagogic i a l 'aclariment teoric. Era 
el que es podía denominar un moviment 
avantguardista dins de l'educació italiana. 
El 1964-65 hi ha una situació política a Italia, 
caracteritzada pel desenvolupament del mo
viment obrer i l'auge deis partits d'esquer
ra. El discurs polític sobre !'alternativa a 
l'escola tradicional i l'establiment d'una sin
dicació deis ensenyants dins deis sindicats 
obrers desplacen les preocupacions i el tre
ball pedagogic del moviment i els aboquen 
a la lluita reivindicativa i política tora de 
l'escola. La manca d'escoles en els nuclis 
urbans d'immigració era una de les exigen
eles més fortes d'aquestes lluites. El mo
viment es va engrandir i organitzar en grups 
territorials que treballaven autonomament. 
Els efectes del maig trances del 1968 dins 
el camp inteHectual posen en crisi el sis
tema educatiu i la funció de l'ensenyament 
dins de les soc1etats capitalistes. la carta 
de O. Mllani, denunciant que l'escola obli-

5. Cf. núm. O 1 1. 
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Coberta de la primera edic ió del "Projecte d'en· 
senyament de /'Escota Nova Unificada• {1936). 
{De /'obra d'en Saladrigas sobre /'Escala del 
Mar.) 

gatbria (estatal) margina i selecciona els 
nois de la classe obrera, produeix un fort 
impacte al si del MCE i un replantejament 
deis objectius i de la practica del Movi
ment. No era possible parlar d'escola i 
de renovació pedagógica sense ocupar-se 
del marc polític que condiciona la realitat 
escolar. Un discurs sobre l'escola, si no es 
convertía en un discurs sobre la funció de 
l'escola dins de la societat, era un discurs 
parcial. El MCE no podía continuar la dico
tomia de fer ·bona pedagogía• per una 
banda, i deixar la política a la lliure iniciati
va personal deis seus membres o fer-Ia 
només a través del sindicat. L'alternativa 
que va presentar el moviment fou integrar 
el discurs polític dins del discurs pedagogic. 
No es podia fer una lluita de classe sense 
la classe obrera; calia establir una relació 
organica entre el moviment pedago'gic que 
és al si de la classe obrera i la mateixa 
classe obrera. Aquesta lluita deis ensenyants 
del MCE no es trobava només tora de l'es
cola , sinó sobretot a !'interior del treball 
pedagogic. Calia construir una pedagogía 
popular d'acord amb els interessos de la 
classe obrera. 

Aquesta és la situació en que es traben 
avui els diferents grups territorials del MCE 
que han assumit aquesta interrelació i uni
tat política-pedagogia i el desenvolupament 
d'un moviment renovador de masses per po
tenciar la consecució d'una nova societat 
amb una nova pedagogía. 

Aquest resultat f inal ens va servir a nos
altres per definir millar les condicions i el 

marc d'aquesta alternativa pedagógica, que 93 
veiem mig dibuixada i amb les característi· 
ques concretes que l'havien d'infondre. 

Perqué sigui eficac; un moviment de reno
vació pedagbgic aquí cal, dones, un marc 
poi ític de llibertats democratiqLies. ¿Per 
que aquesta exigencia? ¿És que cal una de
mocracia burgesa per impulsar una educa
ció popular? ¿Que no hi ha democracia bur
gesa a Franc;a i a Italia, i l 'ensenyament és 
selectiu, marginador i classista? De fet sem
blava que el marc polític com a punt de par
tida que possibilita aquesta renovació peda
gbgica no esta en absolut definit, pero tenia 
dos punts d'arrancada : la inviabilitat del 
marc actual i la necessitat de superar el 
marc de democracia formal. La democracia 
deis pa'isos occidentals podría ser el primer 
punt de partida que possibilités l 'aprofundi
ment d'una democracia popular amb una 
transformació profunda a tots els nivells. 
Aquesta transformació a nivell economic i 
social implicaría una renovació pedagogica 
impulsada pels ensenyants i torces socials 
ascendents. El paper fonamental d'aquesta 
renovació pedagógica sembla ser que cor
respon en primer lloc als professionals d'a
questa tasca, als mestres. Pero, ¿només a 
ells els correspon aquesta labor en una al
ternativa a llarg termini? ¿De quina manera 
aquesta renovació podría representar els in
teressos populars sense que aquests sectors 
socials hi participessin activament? Una edu
cació i una escoJa del poble i per al poble 
ha de construir-se democr<)ticament, és a 
dir, amb el poble. 

Les característiques d'aquesta educació 
-que implicaría la gratu'itat l l'obligatorietat 
totals i l'organització pública. única i laica
han d'incloure la integració al món del tre
ball que inspiraría els nous continguts de 
l'educació popular. Hauria de ser racional i 
basada en la practica amb l'aplicació deis 
metodes científics a l'ensenyament j de la 
investigació escolar. Hauria d'adoptar una 
flexibilitat i un dinamisme que permetessin 
de revisar els continguts basics i la metodo
logía i anar-los adaptant a la realitat can
viant i a les necessitats deis alumnes. L'e
ducació capacitara la formació integral deis 
nois. el deserÍvolupament de l'esperit crí
tic i !'activa participació en el procés edu
catiu i en la gestió deis centres. 

A part les condicions necessaries d'un 
, marc polític adequat, aquesta alternativa 

requereix !'existencia d'un sindicat repre· 
sentatiu deis treballadors de l'ensenyament 
i la participació deis moviments de renova-



94 ció pedagógica en la planificació educativa, 
l'organització deis programes i plans d'estu
di i l 'aplicació practica i concreta de les 
linies generals de la nova pedagogía popular. 

Fins aquí fou. a grans trets. l'elaboració 
teorlca que els grups de treball van ter so
bre !'alternativa pedagogica. ¿Era un progra
ma molt ambiciós? ¿Resultava un exercici 
inútil per utopic? En reali tat es partia deis 
elements que en una o altra forma havien 
estat posats a la practica i en les discus
sions també s'havia vist que aquesta propos
ta no anava deslligada d'un treball a Iniciar 
ja des d'ara per construir aquesta alter
nativa. 

PASSOS PER ANAR CONSTRUINT 
L'ALTERNATIVA PEDAGOGICA 

Ouan es propasen unes línies d'actuació 
a llarg termini, si no es marquen clarament 
els pass os possibles per arribar-hl. difici 1-
ment es pot demostrar la viabilitat o invia
bilitat de la proposta. si és utópica o rea
lista. Els mestres estatals que havien estat 
al marge de qualsevol intent renovador con
sideraven molt llunyana la proposta. Els 
mestres privats creien que era molt difícil 
la generalització. Les experi(mcies d'un sec
tor i altre permetien de veure la possibilitat 
a la mesura de cada situació concreta. d'i
niciar aquest treball . El que es veia clarís
slm era que aquesta renovació havia de ser 
general i que aixo només podía impulsar-se 
ara a partir de la consciencia per part del 
moviment d'ensenyants de la necessitat 
d'assumir i estendre aquest moviment reno
vador com una tasca política més del mo
ment actual. 

Dins de les possibles realitzacions. com 
a elements histories i actuals que valdría la 
pena de potenciar com a bases de !'alter
nativa pedagogica, destaquem com a tas
ques prioritaries: 

1 r. L'escolarització total i gratu'ita. amb 
passos progressius cap a una escola públi
ca. no monopolitzada ideologicament per 
I'Estat. l'exist(mcia d'unes condicions ma
terials de l'ensenyament i professionals de 
l'ensenyament dignes i adequades. Conside
ravem que aquesta era una base indispen
sable d'actuació pedagogica. 

1 
2n. La formació adequada i posada al dia, 

la formació permanent deis mestres a nlvell 
de continguts i tecniques. La importancia 

d'aquesta labor sobrepassa el simple fet 
d'haver estat propasada a curt termini. En 
qualsevol situació historica o actual. ha ju
gat un paper molt important. Cal que el que 
tan institucions privadas amb finalitat de 
servei públic sigui flnan~ant cada vegada 
més amb la despesa pública. 

3r. El treball en equip de la tasca esco
lar i la relació entre l 'ensenyament i la rea
litat social. aixi com l'adequació d'aquest 
ensenyament a aquesta realitat sociocultu
ral. Aquest treball en equip. que en moltes 
escales de diferent signe s'esta realitzant 
ja. ha de ser una conquesta de la conscien
ciació deis mestres que aquest sistema 
millora la qualltat de l'ensenyament i per
met una educació més humana i racional. 
Per altra banda. un ensenyament descon
nectat de les adquisicions científiques en el 
terreny educatiu deis corrents polítics i de 
la democratització del país. de l'adaptació 
de les tecnlques i metodología a la realitat 
social. psicológica i material deis nois, no 
es pot considerar un ensenyament ni racio
nal ni renovador. La introducció del treball 
en equip als centres pot ser un primer pas 
positiu en aquesta direcció; que generara 
una lluita contra l'autoritarisme a l'escola. 
contra la passivitat deis nois i contra un 
ensenyament memorístic. S'hauria d'anar in
troduint a poc a poc un ensenyament cada 
vegada més basat en la practica i menys 
dependent deis programes oficials i del for· 
malisme legal. 

4t. La coherencia d'una practica escolar 
que aplica unes tecniques noves d'acord amb 
una renovació de continguts i amb un nou 
planteig ideologic progressiu. S'ha d'acabar 
d'una vegada aquesta dicotomia escoles 
• actives • -que serveixen una élite- i es
coles populars que no es poden aplicar 
aquestes ·costases tecniques•. O es fa es
cola popular amb una renovació técnica i 
metodologica. en la mesura de les possibi
litats de cada moment. o no hi ha renovació 
valida que serveixi per un tutur. 

Se. Una de les labors importants en 
aquesta fase de generalització de la reno
vació pedagógica és la sensibilització per 
part deis ensenyants i la participació activa 
deis sectors socials implicats en l'educació 
(associacions de pares. associacion de ve'ins , 
assistents socials. comissions de barrí, or
ganitzacions obreres. etc.) en les reivindi
cacions actuals de l'ensenyament i en la 



preparació de les condicions politiques i 
socials perqué aquesta renovació cap a una 
escala pública sigui possible. La relació es
cola-medí social s'ha de traduir en formes 
operatives tant de cara a la coHaboració 
pares-mestres, com en el fet de la sensibi· 
lització ciutadana sobre aquesta problemati· 
ca (xerrades. conferencies, taules rodones, 
campanyes, etc.). 

6e. Per impulsar molts d'aquests passos 
i tirar endavant moltes d'aquestes accions, 
val la pena aprofitar plataformes legals re
presentatives de diversos sectors (coHegis 
de Doctors i Llicenciats, Associacions de 
Veins, Associacions d'Antics alumnes. • Ro-

sa Sensat• o d'altres}. la utilització deis ca- 95 
nals de difusió de l'opinió pública. la crea: 
ció de llocs de debat públic i ciutada, etc., 
per generali tzar. valorar i discutir els intents 
minoritaris de renovació pedagogica. 

Aquests possibles passos no pretenen es
gotar en absolut les possibilitats obertes 
enfront d'aquesta necessitat pedagógica sen
tida per tot el país. Malgrat tot, creiem 
que aixo representa un punt de partida 
d'una alternativa pensada 1 discutida col· 
lectivament 1 que, com a tal , un autentic 
moviment de renovació pedagógica hauria 
d'assumir activament totes les implicacions 
d'aquest document. 

LA RENOVACIÓ 
PEDAGOGICA 
EI'OCA o·ARTUR MARTOREU. COL·LFOI o·ARQUIT~CTtS 
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• Perspectiva Escolar•, núms. O. 1 i 3. 
·Cuadernos de Pedagogía•, núms. 2. 3. 4. S. 

6 í 7. 
•L'I:cole et la Nation•. núm. 233. 
•Zona Abierta•, núm. 2, pp. 16·61. 

BUTLLETINS: 

·lnformazioni del MCE•. 

FULLETS: 

Una alternativa a la enseñanza, publícat pel 
Co~l egi de Doctors i Llicenciats de Valen
cia i aparegut al núm de gener de 1975 
del seu butlletí del seminari de pedagogía 
·ESCUELA 75•. 

Id. del Col-legi de Doctors i Llicenciats de 
Madrid. 



ESCOLA EN CATALA 
o 

PER PRIMERA VEGADA LLIBRES DE L'E.G.B. 
PUBLICATS EN CATALA 

SERIES GRADUADES - E.G.B. 

Llenguatge i Lectura 
lletres ( 1 er.). Beceroles (1 er.). Estels (2on.). Bon matí (2on.). Ouatre sota un pi 
(4rt.). Histories del meu país (4rt. i Se.). Les plantes, els animals, els elements 

(Se. i 6e.). La mar, la plana, la muntanya (6e. i 7e.). Els pobles, les ciutats, els 

homes (7e . i Se.). Guiatge (2a. etapa) 
Diccionari de sinonims i antonims (amb un apendix de barbarismes) 
Prácticas de catalán básico (per a alumnes castellano-parlants) 

Naturales " 
Torsimany (3er.), Edafos (4rt.). Diaita (Se.). Energía (6e.) 

Societat (geografia i historia) 
Torsimany (3er.). Vida i paisatge (4rt.). Terra i homes (Se .) . Món i pobles (6e.). 
Paisos i nacions (7e.), Arrel (2a. etapa) 

Matematica 
Motivacions matematiques: Fem matematica ( 1 er .) . Fe m matematica (2on.) 

BIBLIOTECA PER A L'ESCOLA 
CoHecció «Gegant». Llegeixo tot sol (12 volums pera nens de 6 a 8 anys) 
CoHecció «Avui sabreu» (28 volums per a nens de 6 a 9 anys) 
CoHecció uOue cal saber» (11 volums per a nivel! mitja i per a mestres) 

PER ALS MESTRES 
Gramatica catalana (Fabra) (la gramatica deis mestres) 

On va l'educació. Piaget 
L'educació matematica, avui. lluís A. Santaló 

L'educació permanent, avui. lengrand 
Barcelona pam a pam. Cirici 
Barcelona, ciutat d'art. Cirici 

EDITORIAL TEIDE, S. A. 
Tel. 93 / 250 45 07 · Viladomat, 291 - Barcelona-15 



L'ESCOLA ... 
, 

es o no 

una vaca 

a ut8.rquica? 

(les vaques autarquiques beuen la llet de les prop1es mamelles, es ne
guen a establir contactes amb !'exterior, emmalalteixen de misantropía, 
són sensibles a les condecoracions ... i no accepte¡~ el principi del re
ciclatge ... 
les vaques autarquiques sobreviuen pels acords secrets amb els monopo
lis lactaris. Els biolegs diuen que les vaques autarquiques segreguen 
mala llet i emmetzinen els vedells i altre bestiar que els envolta ... ) Per 
tant: l'escola ... és o no una vaca auti~rquica? 
l 'alternativa catalana a la vaca autarquica ha estat, fins ara, doble: la ma
ragalliana escola-vaca-cega (orfe de llum sota del sol que crema, vaciHant 
pels camins inoblidables), o la sui'ssa escola-vaca-de-la-mala-llet (que jo 
mateixa si no tos tan llega, en lletra clara us contarla el fet) . 
Ambdues vaques-escotes obren camins, amb totes les limitacions: el camí 
de la patria (ve a abeurar-se a la font, com ans solía) o el camí de !'auda
cia més o menys acrata (com mon Tell sóc adusta i arrogant). 
Pero amics, la desgracia té un altre nom: la nova escola és ... la vaca-al
ternativa, que usa «cruzado mágico .. , fa llet en pols, s'alimenta de «pers
pectives escolars .. i només menja herba escolar a les estiuenques esco
tes de bosc. Una vaca disposada a obrir·se a la vida del carrer, a anar al 
«Zeleste .. , a la Universitat de Prada... Una vaca tan obsessionada pel 
tronc únic ... que esta disposada a disfressar-se de Seat 127! Una vaca 
-aixo sí!- que xerra pels descosits i que ha pol it els seus rots fins a 
donar-los un cert aroma democratic. 

l. R. 



L'Escola d'Estiu de mestres. que des de 
l 'any 1966 organitza «Rosa Sensat•. ha ar
ribar enguany a la desena edició. S'hi ha 
sumat, com l'any passat, el Col·legi de Doc
tors i Llicenciats, que ha organitzat con
juntament amb • Rosa Sensat • els cursos 
per a llicenciats . 

L'Ajuntament de Barcelona va cedir !'Es
cola de Bosc i el Centre Fonoaudiológic 
de Montju'ic com a locals on celebrar- la. 
A més, per als cursos d'expressió plastica, 
la Fundació Joan Miró va oferir algunes sa
les del museu . 

Es van matricular a I'Escola d'Estiu 2 850 

ensenyants. El 47 % eren de Barcelona ca
pital , 33 % de Barcelona província. 10 % 
de la resta de Catalunya i 1 O% d'altres 
províncles espanyoles (sobretot bascos, an
dalusos. gallees i madrilenys). Els assis
tents als cursos del CoHegi de Doctors i 
Llicenciats van ser 420. El nombre de pro
fessors passava de 200. entre els quals ens 
cal destacar la participació d'algur.s estran
gers: set membres del Movimento di Coo
perazione Educativa. de Torino; Mme. Irene 
lézine. de París; els xilens Pablo Berchenko 
i Adriana Castillo de Berchenko; !'argentina 
Ana M. Pelegrín, i la uruguaiana Gabriela 
Vargas. El total de persones que freqüen-

99 



100 

/ 

tava diariament I'Escola d'Estiu era, dones. 
prop de 3 500. 

La X Escola d'Estiu olería un programa 
de 120 cursos, deis quals 16 en castella, 
3 en italiá, 1 en francés i la resta en cata
la. Aquests cursos estaven distribu'lts de 
la següent manera: 

7 cursos de Llar d'lnfants 
20 cursos de Parvulari 
23 cursos d'EGB, Primera etapa 
19 cursos d'EGB, Segona etapa 
4 cursos de Formació Professional 

37 cursos rnonografics 
10 grups de trebal l de Tema general 

Per la seva part, el CoHegi de Doctors 
Llicenciats va programar 23 cursos per a 
professors de BUP i COU. 

Al moment de fer un balan<;: provisional 
de la X Escola d'Estiu, ens sembla que hem 
de destacar dos aspect~s: 

En primer lloc, el fet d'haver reunit com 
a alumnes més de 3 200 mestres i llicen
ciats. Per una part, significa !'interés que 
tenen els ensenyants per posar-se al dia 
(quasi un miler no es van poder matricular 
per falta de places) _ Per altra part, demos
Ira el poder de convocatoria que tenen 
"Rosa Sensat• i el CoHegi de Doctors i Lli-



cenciats davant l'abandó en qué se senten 
·els mest res per part deis organismes ofi· 
cials. El nombre de 3 200, que facilment PO· 
di a ha ver arribat a 4 000 planteja a • Rosa 
Sensat• el problema de I'Escola d'Estiu 
de 1976: problema de local, d'organitza
ció. de reconeixement oficial deis cursos, í 
el problema econbmic deis mestres, els 
quals s'han de pagar els cursos com si fes
sin en benefici propi i no de la societat. 

En segon lloc, el document final de I'Es
cola d'Estiu, elaborat per més de 500 mes
tres i assumit per més de 1 500, pretén ter 
sentir la veu deis professionals de l'ense-

nyament i ha de ser motiu de reflexió per a 
tots els organismes administrat ius relacio· 
nats amb l'educació. Ja que no se'ls va con· 
sultar en la confecció de la Llei General 
d'Educació ni en les disposicions ulteriors. 
han trobat el marc de I'Escola d'Estiu per 
fer sentir la seva veu. 1 esperen una res
posta a la seva lleial declaració del que 
creuen que hauria de ser l'ensenyament en 
general i en concret a Catalunya, tan rica an· 
teriorment en realitzacions pedagbgiques, 
quan mestres i organismes oficials treba
llaven en un clima de confiam;a i coHabo· 
ració. 
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PERA L'ESCOLA CATALANA 
LLAR D'INFANTS- PRE·ESCOLAR 

CoHecció PARLEM! 
Figures mudes per trobar el nom de les coses, reconeixer les actltuds i despertar la imaginació. 

Serie A- IMATGES Serie B- ACCIONS Serie C- HISTORIES 
1. COM FA 1. COM EM RENTO 1. UN OlA AL ZOO 
2. COM ES MOU 2. OU~ EM POSO 2. UN OlA D'EXCURSió 
3. JOGUINES 3. A OU~ JUGUEM 3. A CASA ELS AVIS 
4. COSES 4. ON ANEM 4. LA MEVA ESCOLA 
5. VESTITS 5. OU~ FA S. ANEM AL MERCAT 

PRIMERS NIVELLS E. G. B. 

PROGRAMA LLETRA PER LLETRA 
Material programat per a l'ensenyament de la lectura i l 'escriptura. 

LAMINES 1. LA CASA 2. L'ESCOLA 3. EL CARRER 4. EL CAMP 
Ouatre grans lamines de 70X 100 cm, impreses a tot color sobre paper •couché•. 

FITXES DE TREBALL V int-i-quatre quaderns de f itxes de 20 X 25 cm, separables i coHeccionables 

1. Vocals i exclamacions 9. Lletra T 17. Lletra NY 
2. Lletra p 10. B 18. G (ga. go, gu. gue. gui) 
3. L 11. R • 19. e (ce. ci , ¡;, ss) 
4. . . M 12. R •• 20 . z (z. s) 
5. S 13. LL 21. J (j. ge, gil 
6. N 14. o u 22. X 
7. o 15. V 23. H 
8. e (ca, ca. cu) 16. F 24. Lle t res mudes 

LLIBRES DE LECTURA 
Col-lecció PRIMERES IMATGES, 

1. LES PERSONES 
PRIMERES PARAULES 

S. JOGUINES 1 JOCS 9. ·L'ESCOLA 13. LES BOTIGUES 
2. LA CASA 6. ELS ANIMALS 10. LA CIUTAT 14. EL JARDI 
3. EL MENJAR 7. ELS VEHICLES [IJ 11. ELS OFICIS [IJ 15. EL CAMP 
4. EL VESTIT 8. ELS VEHICLES [11) 12. ELS OFICIS (11) 16. ELS CONTES 

Cada centre d ' interés compren: llibre de l 'a lumne, capsa de fitxes de t reball i estoig amb 15 diapositives. 

LLIBRE DEL MESTRE (per a tota la coHecció) 

CoHecció A POC A POC Primera lectura. 
Ir APA, APA (p,l) 
2n MIAU. MIAU (m.s) 
3r LA SOPA (p,l,m,s) 
4t A J..'ESCOLA (c,d) 
Se EL NEN T~ TOS (t,n.b) 
Se EL MEU AMIC (c.d,t.n,b) 
7e RIC, RAC. RUC (r,rr) 
Se ARA NO PLOU (-r-,s) 

lntroducció programada deis sons i la seva grafía. 
tOé El CONTf DE LA LLUNA CALLADA (ny.ll} 
lié LA CARTA (x,f .ss) 
12é DEL CEU CAUEN CIRE.RES (ce.ci) 
13e LA OUICA (que,qul) 
14é NEVA NEU (b,v) 
15e EL GAT 1 EL GOS (ga,go,gu,gue,gul) 

9e EL REI, LA REINA 1 EL RATOLI (r,rr,-r) 

16é MEL 1 MATÓ, GIRA. GIRA ... (ja.]o,ju,ge,gi) 
17~ PA 1 PEIX. QUINA HORA ~S? (h,~;.z) 
18e AHIR (mudes finals i medials) 

CoHecció LES CO SES DE CADA OlA (Liibres 1 i 2) 

Textos preparats per a treballar globalment i s istematicament les dif icultats de la lectura. 

LLIBRE DE SUGGERIMENTS PER AL MESTRE 
Exposició deis fonaments del material seleccionat i formes d'utili t zac ió a la c lasse. 

LA RUTA DEL SOL 
UN LLIBRE DE LECTURA PER A 3r NIVELL 

Dotze cantes. un per a cada mes. a t ravés deis q uals e l Sol v a perfilant les caracter ístiques de les 
. quatre estacions . Calendaris , refranys i can¡;ons. Oüestionaris i guies de lectura ajuden a aprofundir 
1 el tema. 

EDICIONS LA GALERA • Apartat 1825 • BARCELONA 



ABACUS 

Els socis de la Coope
rativa gaudeixen d'unes 
bonificacions en les se
ves compres que arri
ben al 30 % sobre el 
PVP, ultra les ofertes 
amb bonificacions ex
tres que, de tant en 
tant, ofereix la Coope
rativa. Visiteu-nos i us 
en convencereu. 

París 204, pral. T. 227 89 78- 227 89 90 - B.-8 

és una Cooperat iva de 
consum, especialitzada 
en la distribuc ió entre 
els seus socis, de: 

Material 
escolar 
d'escriptori 
per a treballs ma
nuals 

Llibres 
per a infants (amb 
selecció d'edat i de 
contingut) 
pera adults (pedago
gía , psicología. lite
ratura, etc.) 

Jocs didactics 
per a Llar d'lnfants. 
Parvulari, esplai, etc. 

Discos 
per a infants, clas
sics. etc. 




