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EDITORIAL

Quan tot semblava indicar que, després d’una
llarga espera de més de quinze anys, aquest
proper curs 2005-2006 l’escola Mallorca
estrenaria nou edifici, un nou entrebanc ha
tornat a avortar la inauguració. 

Aquest any tampoc!

Aquesta vegada, una denúncia dels veïns,
que ha aprofitat un error administratiu del pro-
jecte, unit a una incomprensible indecisió del
jutjat, afegit a una política informativa munici-
pal força intransparent, han desembocat en
l’aturada de les obres, l’astorament de tot-
hom, i la desconvocatòria de diverses places
de parvulari que havien d’inaugurar una nova
línia escolar per a l’Eixample.

El pitjor de tot no serà l’espera d’un any més,
que ja no ve d’un. El pitjor és la sensació d’in-
defensió davant d’una administració que cada
dia està més lluny del ciutadà. 

Escola
Mallorca.
Aquest any, 
tampoc!
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Hem vist els plànols i, a primera vista, ens
han agradat.
Esperem que el Servei d’Obres del
Departament permeti a la comunitat educa-
tiva alguna mena d’intervenció perquè, per
l’experiència d’altres centres, sabem que
els petits detalls d’acabats i ubicacions són
molt importants i no sempre es tenen pre-
sents!

L’altra bona nova és que se’ns assegura
que l’edifici estarà llest per al dia 1 de
setembre del 2006. És un any més tard del
que l’anterior Director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament va prometre,
però hem de dir que ja ens vèiem als
mòduls per dos anys més.

No us penseu que ha estat fàcil, però ja
veieu que nosaltres comencem a veure la
llum. Esperem que aviat puguin dir el mateix
els altres centres del Districte cadascun
amb la seva problemàtica. Sobretot volem
tenir un record per al CEIP Mallorca, perquè
hi ha coses que ja fan pudor!

Saül Dalmau
AMPA CEIP Les Glòries

En el darrer Eixample Escolar us explicàvem
alguns problemes de la nostra provisionali-
tat, entre ells la impossibilitat d’organitzar el
casal d’estiu degut a les obres d’ampliació
dels mòduls provisionals.

Ara ja tenim continuació per a la nostra
història.

El Casal de juny i juliol definitivament no es
pot fer, però la Directora dels Serveis
Territorials d’Educació Maria Serrahima ens
ha facilitat una opció amb el CEIP L’Arenal
de Llevant del Poble Nou sortint amb auto-
car gratüit de la nostra escola, ens hem
posat d’acord  amb l’AMPA del CEIP
L’Arenal de Llevant i els nostres fills i filles hi
tindran cabuda.

Al setembre podem organitzar el nostre
Casal perquè hi ha el compromís ferm que
les obres s’hauran acabat la darrera setma-
na d’agost.

També tenim dues bones  noves respecte a
l’edifici definitiu:

2 L’EIXAMPLE ESCOLAR

La provisionalitat
al CEIP Les Glòries sembla que ja té
data de caducitat
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Em plau informar-vos que:

En data 3/2/04 es van aturar cau-
telarment les obres de construcció
dels equipaments a l’illa Londres-
Villarroel al Districte de l’Eixample,
segons sentència del TSJC de data
4 de novembre de 2004, obres
corresponents al projecte aprovat pel
Consell d’Administració de
Proeixample en data 25 de setembre
de 2003.

Arran de la sentència es va tramitar
el procediment administratiu, d’a-
cord amb el reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, el
projecte es va aprovar inicialment, es

va sotmetre a informació pública, es
va aprovar definitivament per acord
de la Comissió de Govern de 28 de
gener de 2005 i es va comunicar al
Jutjat.

Vista la inactivitat del Jutjat i atès
l’interès públic en prosseguir les
obres  dels equipaments escolars.
Vistos els informes dels Serveis
Jurídics de l’Ajuntament.

Vist l’acord de la Comissió  de
Govern  de 22 d’abril del 2005 i l’a-
cord del Consell d’Administració de
Proeixample de 25 d’abril del 2005,
es reiniciaran les obres en el plaç
més breu possible. Considerem que
això serà possible en un termini de

15 dies i es donarà prioritat a la fina-
lització dels equipaments escolars
(CEIP Mallorca i escola bressol).

A la vegada us comuniquem que
en data 27 d’abril i d’acord amb la
resolució del Juzgado  de lo
Contencioso Administrativo nº 10 de
Barcelona de data 20 d’abril del
2005, s’han iniciat,  en data 27 d’a-
bril,  les obres per a l’adopció de
mesures de seguretat imprescindi-
bles per tal de garantir  la seguretat
dels edificis veïns, vianants i operaris.
La duració d’aquest treballs previs
serà de 15 dies.

Cordialment

Escola MALLORCA
Us envio la carta que ahir ens va enviar
Josep M. Lucchetti i Piu, Gerent  del
Districte de l’Eixample via e-mail. 

Se’ns comunica el reinici de les
obres en el "plaç més breu possible"
que calculen d'uns quinze dies.

Tenint en compte que queden uns
set mesos d'obra més dos de posada
apunt ens saltem un curs sencer: el

proper curs estarem al lloc de sempre,
és a dir sense les mínimes condicions
apropiades (A L'ANY DEL LLIBRE,
ENS HEM QUEDAT SENSE BIBLIOTE-
CA, ÉS L'AULA D'ACOLLIDA) i 75
nens i nenes d'educació infantil (p3,p4
i p5) més uns 80 de l'escola bressol
s'han quedat sense plaça.

Per no perdre el costum, un any

més, l'ajuntament no ha complert.
Des d’aquí aprofito per donar-vos

les gràcies a totes les escoles de l'ei-
xample, pel vostre recolzament.

A mida que tinguem més noticies us
les faré arribar.

Isabel Juan-Torras
AMPA CEIP Mallorca

Barcelona, 29  d’abril de 2005
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normativa del pla d’acció tutorial es
troba dispersa per diferents lleis orgà-
niques, reglaments i decrets. 
La LOGSE assenyala que la tutoria ha
de ser una acció de tot el professorat
coordinada pel tutor. Per la seva
banda, la LOCE no incideix massa
sobre les normes anteriors. 
El que si està consensuat és l’inclusió
del Pla d’Acció Tutorial dins del Pla
Anual dels centres i la necessitat de
presentar-lo per escrit al comença-
ment del curs. 

2 hores setmanals

La normativa vigent aquest curs, con-

La primera sensació que es deriva de
les consultes realitzades a alguns
pares i mares, en un sondeig d’urgèn-
cia, és l’escasa informació detallada
que tenim sobre l’acció tutorial, com
està organitzada i quins són els
objectius i continguts.
Però, què entenem per tutoria dins
l’àmbit escolar?
Una definició podria ser: “la reunió
entre el docent i un o diversos dels
seus alumnes amb la finalitat de posar
en comú informació, analitzar, orientar
o valorar un problema o projecte,
debatre un tema, etc, ùtil per al
desenvolupament acadèmic i perso-
nal de l’alumne”.

Contràriament al que pensem molts
pares i mares, la funció del tutor o
tutora, no implica únicament l’entre-
vista periòdica amb la família: al darre-
re hi ha una feina complexa, poc reco-
neguda -també des de un punt de
vista econòmic-, amb escasa forma-
ció especialitzada i amb un caire
absolutament vocacional. 

Normativa dispersa

Segons les conclusions d’una troba-
da que va organitzar al novembre del
2004 la FAPAC amb Associacions de
Pares i Mares per tractar el tema de
les tutories, les funcions del tutor i la

La funció tutorial és un tema espinós. Els docents
reclamen més suport dels pares-mares per desen-
volupar-la i aquests demanen més informació i
difusió dels objectius, continguts i implementació
als centres dels Plans d’Acció Tutorial. 
Aquest article intenta posar una mica més de llum
sobre una tasca de gran importància e influència
en el tarannà personal i acadèmic dels alumnes,
especialment a les etapes de Secundària i
Batxillerat.
Una funció que, encara que sotmesa a uns parà-
metres poc flexibles, pot suposar un valor afegit
per als centres públics d’ensenyament i la seva
comunitat escolar. 

Tutories:
l’estat de la qüestió 
d’una funció controvertida.
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trastada amb alguns Instituts del
Districte és l’existència, per a l’etapa
de Secundària i Batxillerat, de dues
hores de tutoria: una hora setmanal
per a un Crèdit, programat en l’horari
escolar però no avaluable, i una hora
més per a l’atenció personalitzada del
alumnat.
El concepte d’assemblea de classe,
un recurs més utilitzat a la primària, ha
donat pas, a les etapes més avança-
des, a una planificació de funcions i a
l’establiment d’uns objectius concrets
en la funció tutorial.

Tutors de matèries instru-
mentals

Encara que la funció tutorial està
recolzada pal claustre, és preceptiu
que siguin tutors o tutores els profes-
sors o professores de les assignatu-
res instrumentals; és a dir, aquells que
passen més temps en contacte amb
els alumnes. Això té una lectura posi-
tiva, de entrada, però no és garantia
de qualitat de la funció, perquè les
tutories no deixen d’ésser funcions
restringides a determinats docents.
Tampoc els tutors-tutores estan
massa incentivats econòmicament.
Des de fa només dos cursos cobren
un complement. Si hi ha una tutoria
compartida (pocs casos) el comple-
ment només el cobra un dels dos
tutors.
Si a més a més hi afegim les tasques
administratives (informes, reunions) i
els contactes amb les famílies, la fun-
ció tutorial es converteix en un autèn-
tic “marró” per al docent.
Els Instituts tenen un tutor per curs,
recolzat per un coordinador de cicle.
Normalment, els equips de tutors es
reuneixen una vegada a la setmana
per posar en comú la informació que
també arriba des de la resta de com-
ponents del claustre. Es fa un segui-
ment dels programes i problemàti-
ques i, quan és necessari, estan
recolzats pel Departament d’Orien-
tació Psicopedagògica, no previst a la
normativa però existent als Instituts i
format per especialistes en psicope-
dagogia. Aquesta funció no s’ha de
confondre amb la participació dels
psicopedagogs de l’EAP. 

La evolució i els continguts
de l’acció tutorial

El Pla d’acció tutorial no és el mateix
per a totes les etapes. A Secundària,
sobretot, existeixen plans per cicles.
Encara que la reglamentació és la
mateixa, s’observa un canvi: en el pri-
mer cicle, l’atenció a les famílies
ocupa una gran part de l’acció tuto-
rial. Al segón cicle, sobretot a quart
d’ESO, la tutoria es dedica força a l’o-
rientació de l’alumnat de cara a les
següents etapes acadèmiques.
Com exemple de contingut d’un Pla
d’Acció Tutorial reproduim el corres-
ponent a 4at d’ESO de l’IES Jaume
Balmes del curs actual, integrat en el
Pla general d’Acció Tutorial per cur-
sos.

Primer trimestre
Acollida: horari, professorat, etc.
Omplir fitxa de dades personals.
Normativa del Centre (RRI): llegir i
comentar.
Funcions corresponents a delegats i
delegades.
Reflexions sobre la pobresa a
Barcelona i col.laboració amb el Banc
d’Aliments.
Elecció de delegada/at.

Preparar reunió de pares.
Viatge de fi de curs: triar lloc, progra-
mar activitats per recollir diners, treba-
llar avantatges i inconvenients de
cada un dels llocs proposats i discu-
tir-los abans de votar.
Presentació del Crèdit de síntesi.
Treball sobre activitats complementà-
ries del Crèdit de Síntesi: cartes de
presentació, entrevista de treball,
curriculum vitae.
Repartir notes i donar estadística del
grup.

Segon trimestre
Reflexió sobre l’avaluació: conscien-
ciar de la possible repetició, informar
sobre acords de claustre, recupera-
cions de cicle.
Activitats complementàries del Crèdit
de Síntesi: Currículum vital, Anàlisi
d’ofertes de Treball.
Presentació oral del Crèdit de Síntesi
davant un tribunal.
Taller de 8h sobre relacions abusives.
Informació sobre el batxillerats.
Participació en el programa del con-
sum de risc d’alcohol” Les cares de
l’alcohol”.
Col.laboración amb la Universitat de
Barcelona responent a una enquesta
sobre riscos de patir anorexia i bulimia.
Viatge de fi d’etapa.
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Tercer trimestre
Tria d’opció per al curs vinent.
Documental de Canal Plus sobre la
mort/Pel.licula “Barrio”.
Preparació, en grups, d’un debat
sobre aquest tema.
Debat i redactat de conclusions.
Visita a l’Escola del Treball.
Visita a una escola de perruqueria.

Avaluació dels plans d’acció
tutorial

Segons les conclusions de la reunió
de la FAPAC, els Plans d’Acció
Tutorial són objecte d’avaluació exter-
na per la inspecció educativa, amb
uns programes d’avaluació específica
que van començar al 1997. Aquesta
avaluació incloïa criteris de valoració
de diversos aspectes de les tutories
que conduïen a propostes especifi-
ques per als centres. Hi ha un resum
d’aquesta avaluació presentat a l’any
2000, on en l’àrea de gestió i organit-
zació dels centres es parla dels plans
d’acció tutorial. Es fa incidència sobre
com millorar la comunicació amb les
famílies. Els informes de notes, obli-
gatoris al final de cada trimestre,

equips de tutors és més alta en els
centres de titularitat pública que a la
resta. Res estrany, per cert, però aixó
només és una percepció.

Qué poden fer les AMPA dels
instituts en relació al pla
d’acció tutorial

A l’esmentada trobada de la FAPAC
es van presentar com punts desta-
cats els següents, en relació a aquest
tema:

" Demanar estar informats al Consell
Escolar sobre el Pla d’Acció Tutorial
i les activitats previstes a cada curs.
Aquest pla ha de contenir una plani-
ficació de les reunions de coordina-
ció entre els equips docents de cada
grup classe, entrevistes amb alum-
nes i famílies, programació de la
classe de tutoria, etc. S’ha de pre-
sentar a l’inici de cada curs com a
part del Pla Anual de Funcionament
del centre.

" Estudiar mecanismes de suport a
l’acció tutorial, per exemple amb la
institució de pares i mares delegats
de curs que actuïn com a interlocu-
tors amb el tutor i l’equip docent. 

" Demanar informació sobre els plans
d’avaluació interna i externa. Les
avaluacions internes s’han de fer
cada curs. Pel que fa a les avalua-
cions externes, pràcticament tots els
centres han estat avaluats al menys
una vegada fins ara.

" Veure si es compleixen les entrevis-
tes individuals i reunions col·lectives
preceptives amb els alumnes i les
seves famílies i exigir el seu compli-
ment. 

" Demanar informació sobre les reu-
nions de coordinació entre els
equips docents que s’estipulen al
Pla d’Acció Tutorial, veure si es com-
pleixen i exigir la seva realització. 

" Demanar informació sobre les activi-
tats desenvolupades a la classe de
tutoria i els projectes específics que
es desenvolupen.

" Demanar informació i exigir el com-
pliment dels plans d’acció tutorial al
Batxillerat. 

Rafa Expósito, Joan Espinosa
Redacció

solen ser poc informatius. A més de
quantitatius, es pretén que donin
també informació qualitativa d’interès
per a les famílies. Es proposa que les
entrevistes amb les famílies tinguin un
guió previ, i s’arribi a alguna conclusió
que pugui quedar per escrit per
referències posteriors. Al final de
l’ESO és obligatori el consell orienta-
dor, que es recomana que sigui més
qualitatiu i complet. Es destaca la
conveniència de donar aquest informe
final en una entrevista personal. 
Al Batxillerat també es regula el paper
de l’acció tutorial, que contempla la
realització d’entrevistes entre el tutor i
les famílies, però si a l’ESO no sempre
es compleixen aquestes entrevistes
preceptives, al Batxillerat encara es
compleix menys, segons la percepció
expresada per als participants a la
reunió de la FAPAC sobre tutories. 
La funció tutorial, en definitiva, repre-
senta una gran eina de col.laboració i
comunicació entre el centres i les
famílies. També pot convertir-se en
valor afegit per els centres públics
d’ensenyament i augmentar el seu
prestigi social. 
De moment, sembla ser que l’autono-
mia i la capacitat de decisió dels
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Hi ha un “marc general”, que és com
entenem els mestres i intentem com-
partir amb les famílies, que fa referèn-
cia a la manera com entenem
l’Escola, un espai comú on compar-
tim l’educació global de tots els nenes
i nenes.

Amb més o menys fortuna intentem
establir vincles, tant amb les famílies
com amb els alumnes a nivell profes-
sional, afectiu, de col·laboració, d’in-
tercanvi. La idea és una Escola ober-
ta, però no un campi qui pugui, com
una família molt extensiva però que
no ofegui a ningú...

Les entrevistes, reunions de pares,
activitats que organitza l’AMPA… són
espais de trobada.

Dins la formació no curricular hi ha
totes les activitats generals d’Escola
que tenen l’objectiu d’educar en dife-
rents valors: Agenda 21, Setmana
Cultural, Jornada de la no violència i la
pau, altres activitats amb una part
relacionada amb el currículum, però
també amb una part de valors i hàbits
de convivència, de saber compartir…
excursions, sortides, colònies. És
també important en quan a formació
el REMA i el material socialitzat.

L’organització de la tutoria amb els
alumnes és diferent segons els cicles,
a Ed. infantil es fa la rotllana per expli-
car vivències personals, i sempre
quan hi ha un conflicte s’atura la feina
i se’n parla. 

A la primària, d’una manera més o
menys sistemàtica, s’inicia el treball
d’Educació Emocional, molt present
en el Cicle Superior (té una sessió
quinzenal dins l’horari). Es treballa des
d’aprendre a expressar sentiments,
aprendre a relacionar-se, a solucionar
conflictes, a saber-se posar al lloc de
l’altre… una mica sempre en funció
del grup.

En tots els cursos, sempre que cal i
en el moment que hi ha un conflicte,
es parla amb els alumnes.

Els mestres tenen quinzenalment
una sessió de tutoria sense alumnes,
segons l’edat s’utilitza per fer una
mica de suport, però amb els més
grans serveix per parlar individual-
ment amb els alumnes, escoltar-los,
ajudar-los, orientar-los, i també quan
cal “renyar-los”  

És important la complicitat dels
alumnes amb el tutor/a i sabem per
experiència que sovint aconseguim,

pactant, parlant, ajudant,  fer canviar
actituds, ajudar a ser més feliç a algú,
millorar el rendiment,…

La situació ideal? Amb una escola
amb tants alumnes, amb molta diver-
sitat (la diversitat no la donen només
els nouvinguts), parlem de diversitat
en la manera de ser, en els ritmes d’a-
prenentatge, en diferents situacions
socials i culturals (que encara que no
ho sembli en tenim i força) seria bo
poder comptar amb algun mestre
més, per poder treballar més sovint
en grups reduïts, per poder tenir més
temps per pensar, planificar, debatre
diferents propostes, activitats,…

Tot i que evidentment podríem
millorar l’apartat de recursos humans,
el Claustre del Joan Miró té d’entrada
“una bona situació ideal”, compartim
la gran majoria una mateixa manera
de “fer Escola”, tenim il·lusió i no ens
costa gaire motivar-nos uns als altres
(encara que a vegades rondinem)

L’altre dia sentia a en Jaume Cela
que li preguntava a en Pasqual
Maragall “Què farà aquest govern per
a fer entendre a tothom que l’educa-
ció no és una despesa sinó una inver-
sió?”

L’organització de la tutoria 
amb els alumnes és diferent
segons els cicles
És important la complicitat dels alumnes amb el tutor/a i sabem 
per experiència que sovint aconseguim, pactant, parlant, ajudant,
fer canviar actituds, ajudar a ser més feliç a algú, millorar el rendiment,…



Fa la impressió que no se sap ben bé
què és una tutoria, per què serveix i
quin és el seu objectiu. La cosa és
greu, perquè demostra que parlem
amb paraules el significat de les quals
no sabem. I encara és més greu quan
els que utilitzen les paraules son per-
sones a les quals l’Estat els reconeix
una qualificació.

Pel que fa a la paraula « tutoria », he
arribat a la conclusió que ningú, inclo-
sos els mestres, no sap què és. Per
tant, el que fa cadascú és donar-li la
interpretació que millor entén.

“Tutoria” té la mateixa arrel semànti-

ca que les paraules “tutel.la” i “tutor”.
Tutoria és la consequència d’actuar
com a tutor. Aquesta paraula prové
del llatí Tutor, -oris que signifca “vetllar
per”, “defensar”, protegir de”. Però
també significa “protegir-se contra”,
“allunyar-se de si” o “guardar-se dels
perills”. En la meva opinió, la interpre-
tació que molts mestres i professors
fan de la tutoria és la continguda en la
segona part del significat. Més que
vetllar pels alumnes, defensar-los o
protegir-los, el que fan es vetllar pels
seus propis interessos i protegir-se
contra totes aquelles situacions que
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Tutories, un error semàntic
Proposo que el llatí torni a les escoles. Però no el llatí de sotana. Sino el de veritat.
Aquell el qual coneixement no solament et fa pensar- cosa ja de per sí impressionant
en els temps que vivim- sino aquell el qual coneixement et fa saber qué dius i, per
tant, com actuar.

A diferència dels altres estudis, on el
tutor pot ser professor de qualsevol
matèria curricular, en els estudis de
música el tutor és el professor d’ins-
trument. Aquest factor és molt impor-
tant donat que la classe que imparteix
amb l’alumne és individualitzada i per-
met de conèixer-lo millor. No cal dir
que hi ha d’haver un bon “feeling”
entre alumne i tutor/professor perquè
la tasca arribi a bon terme.

Els estudis de música, malgrat que
l’alumne tingui aptituds, requereixen
molta dedicació, i com a conseqüèn-
cia, molt d’esforç. L’edat dels alum-
nes de grau mitjà de música està en la
franja entre 12 i 20 anys, l’edat de l’a-
dolescència on moltes vegades no es
tenen uns objectius prou clars. Es fàcil
caure en el desànim, en la desmotiva-
ció, o simplement creure que els seus
amics tenen moltes més hores lliures
per a dedicar-se a altres activitats que
ells no poden fer. De vegades, fins i
tot, han de superar la sensació de

sentir-se mirats, pels companys d’ins-
titut, com d’una altra època pel fet de
tocar música clàssica.

La tasca del tutor en música, sobre
tot, ha de ser motivadora. Ha de
saber arribar a l’alumne perquè
s’il·lusioni amb el que està fent, per-
què tingui uns objectius, en definitiva,
perquè s’engresqui a treballar i a
aconseguir allò que vol.

El Conservatori actualment impar-
teix els estudis de grau mitjà que són
equivalents, segons la normativa en
vigor, tant per coneixements com per
edat, al nivell de batxillerat, i permeten
accedir a una prova d’accés al grau

superior on es cursarà el nivell de lli-
cenciatura. És per aquest motiu que
el tutor guanya una importància cab-
dal. No només és el professor que
imparteix la classe d’instrument sinó
que va més enllà: ha d’orientar l’alum-
ne.

Creiem que el tutor ha de saber
establir una bona relació amb els
pares de l’alumne per crear el triangle
professor-alumne-pares molt neces-
sari per vincular els tres sectors  en la
formació de l’estudiant i per poder
motivar i esperonar a seguir endavant
amb l’esforç i dedicació necessari en
aquest estudis.

Des de les tutories s’ha d’establir
relacions d’estudi entre els alumnes
perquè se sentin animats a tocar de
forma espontània entre ells dinamit-
zant d’aquesta manera l’aprenen-
tatge.

Núria Carré
AMPA-BRUC Conservatori

Municipal de Música de Barcelona

Els tutors i els estudis de música
Creiem que el tutor ha de saber establir una bona relació amb els pares 
de l’alumne per crear el triangle professor-alumne-pares tan necessari 
per vincular els tres sectors  en la formació de l’estudiant.

els fan ballar la cadira o la seva posició
dins la organització que representa
una escola o institut. El que fan es
guardar-se dels perills.

Aquesta interpretació no la fan per-
què coneixen conscientment els signi-
ficat de la paraula “tutoria”, no. Ho fan
de manera inconscient, per pur instint
de supervivència. Per ells la tutoria és
una feina més, un tràmit més, un risc
més del seu treball quotidià.

Els professors, els mestres i molts
altres professionals de tots els sectors
formen part d’una societat, la nostra,
on la mediocritat és la nota més alta.

Els estudis de música,
malgrat que l’alumne
tingui aptituds, reque-

reixen molta dedicació,
i com a conseqüència,

molt d’esforç.



descobrint el ruïnós can Tunis, 
que es nega a l’oblit entre penom-
bres.  

El públic és un públic abúlic, urbà,
fet a tota extravagància.
Però ell no sembla adonar-se’n
i, amb exagerat entusiasme,
ataca les notes plomoses 
d´un vell tango redimit.

Repiquen les campanes de la cate-
dral.
A aquesta hora del matí 
Tot és quietud dalt dels terrats, 
des d’aquí, 
des d’aquest àmbit silent de racons
ingràvids,
la besllum del sol ixent a penes des-
cobreix 
la dansa ortopèdica de les antenes, 

Per acabar aquest recorregut narratiu, 
cal que en aquestes petites manifes-
tacions de l´ espectrograma urbà, El
Bosc Antròpic, ens cridi prou l’atenció
per a poder exercitar els valors cívics
de respecta, solidaritat i tendresa en
una  societat que cada vegada és
més competitiva i poc solidària.

Pere Farriol  
Conseller del CEMDE i del CEM

Aquestes lletres podríem dir que sur-
ten una mica de la quotidianitat esco-
lar, però pertanyen al terreny cultural i
de la lectura, a més aquest any està
catalogat Any del Llibre i la Lectura.

El que escriuré fa referència a la
poesia, poesia urbana que encara
que sembli estrany té sensibilitat, ten-
dresa, color en parlar de parets,
terrats, llambordes, parcs, estacions,
etc...

El bosc Antròpic, escrit per un
poeta autodidacta, Juan Albert de la
Peña, encara un poeta jove i que des-
perta sensacions diferents, narracions
molt directes de percepcions glopa-
des amb força intensitat, bells records
d’antuvi com vells són els records
passatgers que l’acompanyen de
camí d’entre Gavà i la  Barcelona anti-
ga. 

Quan jo vaig llegir aquest llibre no
vaig poder deixar de fer l’encaix i la
similitud de recórrer tots els poemes i
entrellaçar-los fent un dibuix passat-
ger per tota la seva obra des de les
percepcions de la seva ciutat amb les
narracions acurades del seu entorn i
la seva gent i l’entorn de la meva ciu-
tat amb unes pinzellades dels seus
nadius. 

Amic J. A. de la Peña, que fa anys
que ens coneixem a la mateixa feina,
permet-me que t’escapci la teva obra
i la dibuixi per aquesta revista escolar
de l´Eixample que acull tot el que
socialment és culte i ens serveix per
avançar en la nostra societat.   

Ha plogut durant tot el dia
davant, per les balconades s’ajornen
entre geranis invisibles
impúdics estenedors sense roba, 
sabates bocabadades, 
al petit parc ofegat entre edificis,

Aturat a la ronda, 
la lluna vessa sobre Montjuïc 
un raig de llum plumbosa que llisca
muntanya avall, 
vertebrant la llarga filera de cotxes, 
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El Bosc Antròpic
Quan jo vaig llegir aquest llibre no vaig poder deixar
de fer l’encaix i la similitud de recórrer tots els poemes
i entrellaçar-los fent un dibuix passatger per tota la
seva obra 

Una societat en guerra competitiva
on cadascú vetlla per sí mateix, man-
tenint la seva posició a costa del que
sigui, per tal “d’anar tirant”, per fer
bullir l’olla.

Com que no sabem l’arrel de les
paraules, no sabem el que diem i si
no sabem el que diem, no podem
saber el que fem. Pel que he pogut
esbrinar, cap mestre o professor fa
una tutoria igual. La fan “sui generis”,
“modus propii”, es a dir, a la seva
bola. I el pitjor és que els clients -els
alumnes- i els pares dels clients -els
quals financien la operació dels
clients/alumnes- s’ho creuen tot.
Queden impressionats. La pregunta
és de què. 

En qüestió d’Ensenyament, aques-
ta crítica és extensiva als responsa-
bles polítics, que tampoc sabem
massa el que fan, per què pocs d’ells
saben el que diuen. Més que profes-
sar una fe en un objectiu social, el
que fan és professionalitzar aquesta
fe en un objectiu individual que els
permeti escalar posicions dins la
organització- en aquest cas, politica-
a la qual pertanyen. Aquest fet és un
atenuant respecte del comportament
dels ensenyants i educadors. Però
no el justifica.

Per últim, els pares. Són acomodi-
ticis. Protesten, sí, però no massa. I
sempre en els llocs inadequats i en
situacions informals. Manca la con-
testació immediata, “a peu de porta”.
Si les explicacions del “tutor”, o el
seu comportament, és inadequat, cal
dir-ho allí mateix. Fer-li saber que
hom no està satisfet, i que ha de
millorar. 

Proposo que el llatí torni a les esco-
les. Però no el llatí de sotana. Sinó el
de veritat. Aquell el qual coneixement
no solament et fa pensar- cosa ja de
per sí impressionant en els temps
que vivim- sinó aquell el qual conei-
xement et fa saber què dius i, per
tant, com actuar.

Gerard Alcázar i Salas
AMPA CEIP Llorers 

“Tutoria” té la matei-
xa arrel semàntica que
les paraules “tutel.la” i
“tutor”. Tutoria és la

consequència d’actuar
com a tutor.
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El context sociocultural en què hem
fet el nostre aprenentatge sexual ens
condiciona a l’hora d’educar als nos-
tres fills i filles perquè siguin capaços
de viure una sexualitat feliç. No ens ha
d’estranyar que ens costi parlar amb
ells obertament de sexualitat com
tampoc ens ha de sorprendre que
molts fills/es no ens facin preguntes.

La descoberta de la sexualitat: les
primeres experiències.

Els, les, preadolescents tenen cer-
tes dificultats per entendre què és el
que passa en els diferents aspectes
de la sexualitat adulta. Troben que és
una cosa rara físicament, misteriosa i
emocional inintel·ligible.

A l’adolescència solen experimentar
la força del desig sexual, tenen una
gran curiositat per iniciar les pràcti-
ques sexuals, i molt sovint tot això
està envoltat per una certa ambivalèn-
cia i un cert grau d’ansietat.

Apareixen interrogants de moltes
menes, que centren l’atenció  de l’a-

dolescent, que li treuen la son i que,
fins i tot, poden fer-li la mala passada

de transformar la seva manera de
viure.

La major part dels dubtes, l’adoles-

cent sols els aclarirà amb la seva prò-
pia activitat sexual, perquè la sexuali-
tat no és informació, no és saber. És
una activitat, que com tota activitat
humana requereix un coneixement
però també un aprenentatge, una
manera de relacionar-se i d’auto-
conèixer-se.

A partir de tots aquests fets cada
adolescent haurà de buscar la seva
manera d’ésser sexual i sigui quina
sigui, sentir-s’hi còmode. Haurà d’a-
nar aprenent que és la seva, ni millor
ni pitjor que la de qualsevol altre.

Com tot aprenentatge serà molt
variable d’adolescent a adolescent i
en funció d’aquest aprenentatge
adquirirà una determinada capacitat
personal de relacionar-se sexualment,
amb un major o menor grau de satis-
facció.

Des de la nostra situació d’adults
podem facilitar el seu aprenentatge
de diverses maneres:

Principis 
d’educació sexual

La major part dels dub-
tes, l’adolescent sols els

aclarirà amb la seva prò-
pia activitat sexual, per-
què la sexualitat no és

informació, no és saber. És
una activitat, que com
tota activitat humana

requereix un coneixement
però també un aprenen-

tatge, una manera de
relacionar-se i d’auto-

conèixer-se.



· Respectant el seu desenvolupa-
ment: Deixar ser i deixar fer en cada
una de les etapes del seu desenvolu-
pament. Dir que una actuació o una
conducta és “normal” o no ho és, és
una comparació amb l’estil de vida
propi. El concepte de “normalitat” en
sexualitat és tremendament subjectiu
i depèn de les pròpies creences,
valors, vivències i actituds.
· Donant coneixements: Els nostres
fills i filles rares vegades busquen
coneixements científics en matèria
sexual. És important manifestar el
desconeixement  o les dificultats de
parlar d’alguns temes explicant el per-
què d’aquestes dificultats. També ja
en l’etapa de l’adolescència és bo
donar recursos on podran trobar més
explicacions (llibres, centres d’atenció
a la salut sexual i reproductiva, e-mail
CJAS, consultes d’adolescents,etc)
· Sent conscients que som un dels
models de relació afectiva. En mol-
tes de  les etapes la informació o con-
sells que els donem tindran poc valor
si veu que les persones de referència
(que inicialment són els pares i mares
i posteriorment el seu entorn imme-
diat i molt directament els com-
panys/es del seu grup) tenen com-
portaments contradictoris amb els
consells donats.
· Educant les habilitats de relació
interpersonal. En tot aquest procés
serà imprescindible educar els nos-
tres fills i filles en una sèrie d’habilitats
per a que puguin viure la sexualitat
més feliçment.

- Habilitat de relacionar-se amb
respecte. Haurem d’educar-los a
respectar als altres, les diferents
maneres de ser sexuals i expressar
la seva sexualitat. Es podria dir que
l’únic límit a la sexualitat és el no
respectar els no desitjos de l’altre.

- Habilitats de relacionar-se amb
tolerància. Ensenyar a tolerar resul-
tats sexuals no tan impressionants

- Habilitats de relació amb empa-
tia, és a dir, habilitats de tenir pre-
sent les necessitats sexuals i els
sentiments dels altres.

- Habilitats de relacionar-se amb
honestedat. No utilitzar l’engany
per aconseguir la satisfacció de les
pròpies necessitats sexuals.

- Habilitats de relacionar-se amb
assertivitat o capacitat d’expres-
sar-se de manera adequada en el
moment adequat sabent defensar
els seus drets. Saber apropar-se a
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l’altre, saber dir no, saber negociar
l’ús del preservatiu, etc.

En tot aquest procés educatiu és bo
que els nostres fills i filles sàpiguen
que tenen uns drets:

- Dret a cometre errors. Nosaltres
hem d’estar al seu costat i fer con-
tenció emocional per ajudar-los a
que trobin les seves solucions i
aprenguin de l’error.

- Dret a prendre decisions. Poden
decidir iniciar les relacions molt
precoçment o esperar o fer ús de
relacions no coitals o coitals.

- Dret a dir no. Poden decidir no
tenir relacions sexuals de risc
sense un ús del preservatiu.

- Dret a tenir sentiments. Sentir-se
bé quan les decisions el fan feliç i
no té errors i sentir-se malament
quan s’equivoca.

- Dret a ser com és. El seu desen-
volupament tindrà molt a veure
amb la seva manera global de ser,
el seu grau d’autoestima.
L’autocontrol de les conductes, el
control emocional, els sentiments
positius que tingui i la manera de
relacionar-se amb els altres que
tingui.

És important esforçar-se per frenar la
tendència a arreglar la vida dels i de
les  adolescents i s’ha d’acceptar
que per aquesta etapa no hi solu-
cions màgiques, sinó opcions que
funcionen més o menys bé, segons
la persona i el moment.

Mª Rosa Almirall 
Ginecòloga

IES Maragall

INFORMACIÓ:
http://www.centrejove.org/home.htm
Per les i els adolescents:

Martín,Andreu i Ribera, Jaume.
El diario rojo de Flanagan. 
Ed. Destino 
El diari vermell d’en Flanagan
Ed. Columna

Lienas,Gemma. 
El diario rojo de Carlota. 
Editorial Destino.
El diari vermell de la Carlota
Ed. Empúries

Agraïment 
al CEIP
Carlit
La meva filla Anna de primer curs
de primària  es va trencar el
fèmur a primers de mes de maig.
Després d’una convalescència
d’uns quinze dies vaig demanar
a la direcció de l’escola si podia
retornar  ja que actualment ha
d’anar amb cadira de rodes.

Quan li vaig explicar a ella que
havíem de preguntar-ho perquè
necessitaria d’un ajut  personalit-
zat, la seva reacció inicial va ser
de molta normalitat, però crec
que es així perquè  ella i la resta
del grup classe conviuen i  estan
sensibilitzats envers l’atenció a
alumnes amb necessitats edu-
catives especials ( casualment a
la seva classe i ha una altra  nena
que va  amb cadira de rodes). 

La direcció de l’escola a través
del seu professor, em van dir que
es podia incorporar i ja porta dos
setmanes que hi va pel matí.

L’Anna ha retornat a l’escola,
tot i no poder caminar ni córrer,
(un important hàndicap per ella),
se sent contenta, confiada i
segura. El contacte i la interacció
amb el grup la reconforta.  A la
seva classe ja està instaurada la
integració al grup de nens que
necessiten  un suport especial.
Suport  i normalitat dels propis
companys, i suport o ajuda dels
professionals que estan al seu
costat.

Vull agrair públicament a tots i
cadascun dels professionals de
l’escola Carlit que donen una
atenció educativa a les necessi-
tats individuals, als ritmes dife-
rents, és a dir que tenen en
compte  l’atenció a la diversitat.
Diversitat  tant present  i al
mateix temps tant oblidada a la
nostra societat.

Fina Solans Gispert 
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Alumnes del CEIP Carlit,
“Estrelles” de la tele.

Nens i nenes de 6è curs de l'es-
cola Carlit han participat els
darrers mesos en el programa de
BTV "Hola, Nens".
Han fet de presentadors i presen-
tadores d'algunes de les principals
seccions, com l'agenda cultural
del cap de setmana.
Els dibuixos animats, els contes,
els acudits, les cançons, les ende-
vinalles, els videomatons i les pre-
sentacions de les estrenes cine-
matogràfiques o de les novetats
editorials completen les seccions
d'aquest programa destinat ínte-
grament al públic infantil.
Cada mes es canvia d'escola i
s'elaboren quatre informatius i
quatre reportatges escolars, on els
mateixos alumnes proposen,
redacten i protagonitzen els seus
propis temes.
El programa s'emet cada dia de
dilluns a divendres a les 19:08h i
els dissabtes i diumenges a les
09:00h i a les 14:30h.

L’Escola de l’Òpera de
Pequín a Barcelona

Del 5 al 10 de juliol al
Mercat de les Flors

Fundada fa mig segle per tres dels
grans mestres de la prestigiosa
òpera pequinesa, l’Escola de
l’Òpera de Pequín és un planter
de qualitat i talent, un espai pel
qual han passat més de tres mil
estudiants diplomats en les dife-
rents especialitats del centre, des
d’òpera jingju fins a dansa, pas-

sant per música, acrobàcia o tite-
lles. Del 5 al 8 de juliol els millors
alumnes de l’escola seran al
Mercat de les Flors de Barcelona
amb tres espectacles (un primer
els dies 5 i 8, un segon els dies 6 i
9, i un tercer els dies 7 i 10 de
juliol) que permeten descobrir el
fascinador procés de naixement
d’un actor i mostren les diferents
facetes del seu aprenentatge:
seguint la tradició de l’òpera xine-
sa, cada alumne s’especialitza —
en funció no del seu sexe sinó de
les seves aptituds físiques i psíqui-
ques— en un personatge concret,
definit per una gesticulació, un
maquillatge i un registre vocal
determinats.
Els tres espectacles de l’Escola de
l’Òpera de Pequín s’emmarquen
en el 29 Festival de Barcelona
Grec, que com cada any porta una
quarantena de propostes artísti-
ques a diferents espais de la ciutat. 

XI Diada de l’Escola
Pública

El 4 de maig es va celebrar a la
plaça de Catalunya la XI Diada en
defensa de l'Escola Pública, orga-
nitzada per el MUCE (Marc Unitari
de la Comunitat Educativa), entitat
que agrupa a sindicats de profes-
sors i estudiants, associacions de
pares-mares i altres organitzacions
del sector educatiu.
Les reivindicacions, com la millora
del percentatge del PIB destinat a
l'educació pública, la laïcitat de
l'ensenyament com a eix bàsic per
a la pluralitat, l'eliminació dels
barracons i les millores dels edifi-
cis, van ser expresades en un
ambient lúdic i festiu, amb actua-
cions musicals i desfilades de
gegants.
El MUCE (Marc Unitari de la
Comunitat Educativa), convocant
de la diada, assumeix que "el
debat" ha crescut en els últims
temps --destaca la realització del

Fòrum per a l'Educació i la propos-
ta per reutilitzar els llibres de text,
però insisteix que s'ha de seguir
lluitant per millorar el percentatge
del PIB destinat a educació públi-
ca, per la laïcitat de l'ensenyament
"com a eix bàsic per a la pluralitat"
i per la disminució del nombre de
barracons i millores als edificis.

L'Eixample Escolar, a la
6a Mostra D'entitats

Diverses edicions de la nostra
revista van estar exposades a
la 6a Mostra d'Entitats, orga-
nitzada per el Districte de
l'Eixample el 4 i 5 de juny.
El Passeig de Sant Joan, entre
els carrers de Provença i
Roselló, va ser enguany el lloc
escollit per dónar a conéixer la
diversitat i representativitat
social de les nombroses enti-
tats que tenim al nostre barri.
Les revistes de l'Eixample
Escolar i la pancarta amb la
capçalera de la publicació van
estar exposades dins del stand
del Consell Municipal del
Districte.
També va ocupar un lloc des-
tacat la reproducció de la por-
tada d'aquesta edició dedica-
da a la problemàtica de
l'Escola Mallorca.

l’hora d’esmorzar

Pobres de nosaltres. Les
famílies i, sobretot, els alum-
nes de secundària, ens tor-
nem, de nou, a confrontar
en aquestes dates amb la
irracionalitat de les anome-
nades Proves extraordinà-
ries. Clar i curt, són els esfu-
mats exàmens de repesca
de setembre traslladats als
darrers dies de curs, al juny.

Així, tu suspens una assig-
natura el 17 de juny i t’has
d’examinar el 20 de juny de
tota la matèria del curs.
Magnífic! D’això se’n diu
facilitar les coses. Natural-
ment, això condemna gaire-
bé tothom a tenir condicio-
nat tot el curs vinent.
Oblida’t de poder escollir un
crèdit variable que t’agradi i
carrega amb el mort deu
mesos més. Així dóna gust
començar el nou curs.

Sembla que les instàncies
oficials i oficialistes hi estan
d’acord amb l’argument que
forma part d’un sistema d’a-
valuació contínua. Potser
ens refereixen a devaluació,
no ho sé.

Francament, si l’avaluació
ha de ser tan contínua que
els nois i noies només tin-
guin tres o quatre dies de
marge per a recuperar, millor
que ja no es facin, home,
que ja porten els deu mesos
anteriors avaluant!

Perquè no hem de donar
al setembre una segona
oportunitat als alumnes?
Quin perjudici pot ocasio-
nar? Ens pot algú explicar
quin argument ens queda
als pares per fer estudiar els
fills que els hagi quedat
matèria durant l’estiu?

Les Proves extraordinàries
són una extraordinària prova
que algú, i no els alumnes,
es mereix un suspens. A què
esperen per a recuperar!


