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EDITORIAL

Una questió d’equitat

A hores d’ara l’acord sobre la sisena hora
sembla impossible. I ja no es tracta només
que les diferents parts del “tripartit” escolar
–administració, mestres, pares– no s’hi posin
d’acord, perquè ja hi estem avesats, sinó
que l’opinió tampoc és unànime entre les
famílies. Uns consideren que millorarà l’ad-
quisició d’habilitats bàsiques i que ajudarà a
conciliar la vida familiar i escolar; altres, que
suposa una sobrecàrrega pels alumnes i que
la conciliació no pot anar en detriment de la
qualitat de vida dels nostres fills…

D’entre tots els elements de reflexió, nosal-
tres ens quedem amb un concepte: en cap
cas és justificable que l’escola pública i la
concertada sostinguda amb fons públics
facin diferents horaris lectius. Si la sisena
hora no arriba a ser una realitat, algú hauria
de començar a plantejar-se seriosament la
possibilitat d’escurçar la jornada en els cen-
tres concertats.
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Catalunya, i, a més, prèvia prova –específica-
d’accés, i no poden optar per aquesta via i
amb aquest Batxillerat a les proves de
Selectivitat. D’aquesta manera, queden
exclosos de poder fer altres estudis universi-
taris, amb el greuge que si no se supera la
prova d’accés a l’ESMUC o al Liceu, no
podran seguir estudiant cursos reglats. Per
tant, el Batxillerat Musical no té via de sortida
a cap carrera universitària.

Per una banda, com que des del Batxillerat
Musical només hi ha la sortida d’accedir al
Grau Superior de Música, s’hauria de millorar
la coordinació entre els Conservatoris,  les
escoles de música de Grau Elemental i
l’ESMUC per adequar els continguts curricu-
lars al nivell que calgui per assolir les com-
petències específiques que requereix la prova
d’accés al Grau Superior. Tot el procés edu-
catiu musical hauria de tenir coherència i pro-
porcionar continuïtat a l’alumne. Les tres parts
dels ensenyaments musicals estan separa-
des, tant normativament com pel que fa als
centres que l’imparteixen, per la qual cosa,
cal més que mai la imbricació i coordinació de
tot el professorat.

Per l’altra banda, l’Administració ha de
donar sortides als alumnes que es vulguin
dedicar a la música i no vulguin accedir al
Grau Superior de Música mitjançant la creació
de cicles formatius. No es pot formar exclusi-
vament instrumentistes; el terreny és limitat i
limitador, s’han d’obrir portes a altres sortides
professionals dins del camp de la música.  

Núria Carré i Herrero
Membre de l’AMPA del Conservatori

Municipal de Música de Barcelona

Amb l’aplicació de la LOGSE es van voler
resoldre diversos problemes –la inclusió dels
estudis obligatoris per a tothom fins als 16
anys i l’equiparació de nivells i edats amb els
estudis artístics i musicals- entre d’altres. No
opinaré sobre si en general s’ha aconseguit o
no, però si que hi ha un forat negre en els
estudis musicals i particularment amb la com-
paginació entre el Batxillerat i el Grau Mitjà de
Música.

Per als qui ho desconeguin, el Grau Mitjà de
Música abraça les edats compreses entre els
12 i els 18 anys, edats en què els alumnes
cursen simultàniament aquests estudis amb
l’ESO i el Batxillerat. Això comporta dos estu-
dis paral·lels amb sobrecàrrega d’hores de
classe i d’estudi posterior. La càrrega lectiva
arriba al seu extrem quan cursen el Batxillerat
conjuntament amb els dos últims cursos de
Grau Mitjà (30/31 hores lectives setemanals a
l’institut i 9/10 hores al Conservatori). Per
resoldre aquesta situació s’ha aplicat una
solució a mitges (optatiu per als alumnes): Un
mal anomenat Batxillerat Musical (quan expe-
deixen el títol només hi consta “Títol de
Batxillerat”, per tant, sense especialitat) pel
qual es convaliden les assignatures de moda-
litat del Batxillerat pels estudis reglats de
música cursats en un Conservatori. El forat
negre el trobem aquí, mentre que qualsevol
alumne que cursi qualsevol modalitat de
Batxillerat (Humanístic, Tecnològic, Artístic o
Científic) té accés a fer la prova d’accés a la
Universitat per a poder cursar una determina-
da quantitat de carreres universitàries, els
alumnes que han triat el Batxillerat Musical,
només poden accedir a l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya) o al
Conservatori del Liceu (Privat) en el cas de
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Primer de tot i, per tranquilitzar els
pares, hauríem de dir que a la infància
són normals les mostres d’agressivi-
tat. L’impuls agressiu del nen  és nor-
mal, el problema és com controlar-lo.
Així doncs, una de les grans dificultats
dels pares és saber com tractar la
conducta agressiva dels seus fills.

El comportament  agressiu és relati-
vament comú, i apareix, aproximada-
ment,  a l’edat d’un any. Quan el nadó
neix ja presenta tant impulsos amoro-
sos com agressius. Amb el temps i
amb la cura dels seus pares
començarà a construir  vincles afec-
tius i a desenvolupar les relacions
interpersonals.

Un dels factors més importants que
influeixen en la conducta agressiva és
el factor sociocultural de l’individu, i
dins d’aquest, el més important és la
família. Aquesta és important, no
només pels models que ofereix al
nen, sinó també pel tipus de discipli-
na que se’ls dóna. Tant pot fomentar
una conducta agressiva en el  nen
una actitud dels pares massa permis-
siva com una actitud massa  hostil i
austera.

Els factors orgànics també poden
influir en l’aparició de comportament
agressiu. Així, factors  de tipus hor-
monals, cerebrals, estats de mala
nutrició, problemes de salut ens
poden afavorir l’aparició de més o
menys agressivitat en el nen.

La part agressiva de la conducta
humana està influenciada tant pels
trets innats de la personalitat com per
l’entorn de la persona. El tipus d’estí-
muls que rebi el  nen durant els pri-
mers anys de vida son bàsics per a la
configuració de la seva personalitat.

El nen es nodreix de tot el que se li
ofereix, i tot va fent impacte en el
petit.

Els tres primers anys de vida el nen
viurà depenent  dels pares i del seu
entorn familiar una sèrie de experièn-
cies emocionals que, si tenen caràc-
ter agressiu, es quedaran en forma de
petjada més o menys intensa en la

personalitat del nen. De totes mane-
res, el nen té una certa capacitat de
modular i dirigir en una o altra direcció
els tractes rebuts. Observant el joc del
nen, veiem quin tipus de reaccions
presenta.

Mitjançant la violència, el petit ens
està transmetent un patiment intern,
com a mínim, un conflicte que no sap
com resoldre, sinó és en forma de
violència descarregada en algun
objecte o en algú. Els grans li hem
d’oferir els mitjans o bé els recursos
per sortir d’aquests conflictes, posant
límits, contenint i buscant solucions
per al nen i, molt important, amb el
nen.

Normalment, quan un nen emet una
conducta agressiva és perquè reac-
ciona davant  d’un conflicte. Aquest
conflicte pot  resultar de:

1-problemes de relació social amb
altres nens o amb els adults, res-
pecte a satisfer els desitjos del propi
nen.
2-problemes sorgits amb els adults
per no voler complir les ordres que
aquests li imposen.
3-problemes amb els adults quan
aquests li posen límits al seu com-
portament  inadequat amb ells o
amb un altre nen quan aquest l’a-
gredeix.

Sigui quin sigui el conflicte provoca
en el nen un cert sentiment de frus-
tració i emoció negativa que el farà
reaccionar.

La forma que tindrà de reaccionar
dependrà de la seva experiència prè-
via particular. Quan els pares casti-
guen mitjançant violència física o ver-
bal, es converteixen per al nen en
models de conducta agressiva.

Els nens, per tant, necessiten límits.
Però, per l’aplicació d’aquests límits
hem de tenir  en compte una sèrie de
consells bàsics:

1-Siguem objectius. Els nens
necessiten uns límits o ordres con-
crets.
Per exemple: ”dóna’m la mà que
hem de creuar el carrer. Si concre-

tem i objectivem el nen se sent més
segur.
2-Oferim opcionalitat. Fem els
nens partícips de l’ordre o límit.
Per exemple:”has de berenar, què
vols pera o poma?”
3-Siguem ferms. De tant en tant
els límits s’han d’aplicar amb ferme-
sa i de manera contundent, sense
crits però amb veu segura i amb
mirada seriosa; amb una actitud ni
molt lleugera ni molt autoritària.
4-Positivitzem  l’acció. Exemple:
”parla fluix i sentirem el que diuen...”
5-Expliquem el perquè de l’ordre
o regla. Si els expliquem el perquè
de tal ordre, els fem partícips i
obtindrem més èxit a l’hora d’obeir-
la.
6- Siguem constants en l’ordre o
el límit imposat.
7-Si alguna acció no ha estat
correcta, desaprovem l’acció i no
pas el nen.
8-Sapiguem controlar les nostres
emocions. Comptem fins a 10 ó
100 o més per evitar agredir-los
verbalment o fins i tot físicament. 

Finalment hauríem de tenir en
compte que les conductes irrespec-
tuoses i insultants apareixen en les
nens quan comencen a relacionar-se
amb altres nens.

Els especialistes recomanen que el
nen ha de saber que els pares i la
societat no toleren aquests tipus de
conductes. No només hem d’evitar
que el nen agredeixi a l’hora de resol-
dre conflictes sinó que també no ha
d’insultar ni ferir els sentiments dels
altres nens.

Prou conegut és el problema del
“bullying” a les escoles de primària i
secundària, problema que, sens
dubte, es pot evitar o minvar, si es fa
prevenció  a les escoles bressol i a l’e-
ducació infantil en una tasca conjunta
família-escola.

Dra. Laura García Ollé

Pediatra EAP Dreta de l’Eixample.

Projecte Alerta.

La conducta 
agressiva en el nen de 0 a tres anys
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d’horaris entre escola concertada i
pública– ni que, en el cas que la sise-
na hora sigui una realitat, que famílies
i professionals aplaudeixin els recur-
sos i l’organització dictats des del
departament. 

El de la sisena hora és un debat com-
plex. Hi conflueixen factors acadè-
mics, socials i fins i tot laborals i pro-
fessionals. Però anem per parts.

Tots iguals?
En primer lloc val la pena revisar la
proposta feta pel grup d’experts

El Departament d’Educació sembla
haver recollit de forma favorable
aquesta proposta i la consellera Cid ja
ha apuntat públicament la possibilitat
que l’anomenada “sisena hora” sigui
una realitat de cara al curs escolar
2005-2006. 

Encara que es desconeix si aquesta
mesura es portarà a terme i com es

faria, són molts els col.lectius i parti-
culars que ja s’han llençat a fer decla-
racions a favor i en contra. En qualse-
vol cas, i sigui quina sigui la decisió
final de la conselleria, el debat segura-
ment no quedarà tancat. En cas que
finalment no es porti a terme, no sem-
bla probable que la FAPAC (Federació
d'Associacions de Mares i Pares
d'Alumnes de Catalunya) renunciï de
forma definitiva a una de les seves rei-
vindicacions històriques –la igualtat

Les previsions apunten que cap
a mitjans de novembre es farà
públic el contingut final del
Pacte Nacional per a
L’Educació, un document elabo-
rat per un ampli grup d’experts,
entre els quals figura el Consell
Escolar de Catalunya, per encàr-
rec del Departament
d’Educació. Les propostes que
s’hi fan són nombroses, però
n’hi ha una que ha aconseguit
despertar especialment l’interès
de la comunitat educativa: la
proposta d’ampliar una hora
l’horari lectiu de les escoles
públiques catalanes.

6a. 
hora

a debat
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sobre la sisena hora. En el text que
s’ha fet arribar al govern es proposa:
«Iniciar el debat per a un acord amb
les famílies i amb els agents socials
representatius de l’escola pública per
equiparar l’oferta que es fa en els cen-
tres concertats amb la dels centres
públics. En aquest sentit, pren una
rellevància especial l’increment d’una
hora diària d’oferta educativa en l’e-
ducació primària en tots els centres
públics. L’acord sobre aquest punt
implicaria, també, pactar amb els
centres concertats les condicions per
a la gratuïtat d’aquesta hora per als
seus alumnes».

La formulació de la proposta es fona-
menta en la necessitat d’igualar l’ofer-
ta que l’escola pública i la concertada
ofereixen a les famílies. No és cap
secret que la majoria de les escoles
concertades catalanes “ofereixen”
una hora lectiva més al dia. Una hora
que, com que no és directament retri-
buïda amb fons públics, les famílies
paguen de la seva butxaca sota fór-
mules que sovint ratllen la il.legalitat. 

Un senzill càlcul permet establir que
allargar una hora diària la jornada
escolar lectiva durant la primària,

hores. Però a partir d’aquí ja es pot
començar a valorar si a efectes reals
de continguts i adquisició d’habilitats,
els alumnes de l’escola concertada
s’estan beneficiant d’aquesta hora
suplementària. Realment surten millor
preparats? Doncs si ens hem de

«Les escoles públiques i les concertades no
poden fer diferents horaris»
Josep Serra
Membre de la Junta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC)

pràcticament equival a fer un curs
més. I en aquesta diferència es basa
el greuge comparatiu que des de la
FAPAC es denuncia des de fa anys
entre els alumnes de l’escola pública i
els de les concertades sostingudes
amb fons públics. 

El greuge comparatiu és evident i
sembla de sentit comú que les esco-
les pública i concertada han de tenir el
mateix horari, ja sigui de cinc o de sis

La universalització de la sisena hora ha estat una qües-

tió controvertida en els darrers anys. Els hàbits fami-

liars actuals han dut els nens a quedar-se vuit hores

seguides en el recinte escolar, ja que són molts els que

s’hi queden a dinar. Tenim, d’altra banda, un bon nom-

bre de pedagogs que consideren aquest horari el prou

ampli com per no haver-lo d’allargar més.

Per la Fapac, allò que realment hem d’afrontar és l’a-

dequació de l’horari i el calendari escolar amb l’horari

laboral i familiar; és a dir, hem de tendir necessària-

ment a una flexibilització horària que permeti la conci-

liació de la vida familiar i escolar. D’altra banda, és clar

que les escoles públiques i les concertades no poden

fer diferents horaris, pel greuge comparatiu que això

suposa vers la xarxa d’escoles públiques. Això si cal

que quedi ben definit que la destinació de la sisena

hora s’implementarà a activitats complementàries o a

l’aprofundiment curricular, però que en cap cas ha de

servir per a incrementar les matèries del currículum.

Aquesta és, sembla, la intenció que el Departament té

pel que fa a la introducció de la sisena hora. Esperem

que segueixi en aquesta línia.



6 L’EIXAMPLE ESCOLAR

arriba en un moment en què els resul-
tats acadèmics globals dels nostres
estudiants són objecte d’especial
atenció mediàtica pels seus magres
resultats. Des que es va donar a
conèixer la darrera edició del famós

privats i de 11,4 per als públics. En tot
cas, sí que sembla factible que els
alumnes amb més dificultats per
adquirir les habilitats bàsiques, i que,
per tant, queden fora de les estadísti-
ques relatives a la selectivitat, es
beneficiïn d’un reforç horari per asso-
lir les competències bàsiques.

Resultats sobre sospita
Però el debat de la sisena hora també

fonamentar en els resultats obtinguts
en les proves de selectivitat, un indi-
cador llunyà en el temps respecte a la
primària i que només inclou els estu-
diants que assoleixen amb èxit el bat-
xillerat i que aspiren a anar a la uni-
versitat, no es pot contestar de forma
clarament afirmativa. Encara que en
els darrers anys les xifres mostren un
cert biaix cap a la millora de les pun-
tuacions procedents de la concertada
i la privada, que en el cas de les pro-
ves del passat mes de juny va ser de
6,1 per la concertada i de 5,9 per la
pública. Això sí, el percentatge de
suspesos és de 7,1 per als centres

L’escola i les necessitats horàries i de serveis
de les famílies
Posicionament de la Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STES)

Pel que fa a la sisena hora, el Pacte Nacional es pre-

gunta si s’hauria de generalitzar «la sisena hora com-

plementària a l’escola pública, tal com es fa a l’escola

concertada», quan tothom sap que a Catalunya, a l’es-

cola concertada, la sisena hora no té res de comple-

mentària. Durant la sisena hora s’imparteixen contin-

guts nous i, per tant, és de pagament obligatori per a

les famílies, a diferència d’altres comunitats de l’Estat,

on sí que la sisena hora té caràcter complementari i,

per tant, és de pagament voluntari per part de les famí-

lies. Com a mínim, a les Illes, València i Madrid l’horari

de la pública i la concertada és el mateix, de cinc

hores. 

No és gens adequat que el debat de la sisena hora es

plantegi en el marc del confusionisme que representen

conceptes com hores curriculars, activitats extraesco-

lars, activitats complementàries i activitats de reforç.

Tal com reconeix el document, «el currículum en cap

cas s’ha d’incrementar», que «l’anàlisi comparativa

dels horaris i calendaris escolars demostra que a l’en-

senyament primari el nombre de dies i hores lectives

per curs no és diferent del de la majoria dels països

europeus». ·El document també senyala que «el total

de vacances escolars a Catalunya no és diferent del

que tenen els altres països europeus». Per tant, si el

currículum ja és prou extens, si els nostres calendaris

es mouen entorn la mitjana europea, sembla que de la

mateixa manera que es fa en els països del nord

d’Europa, no es tractaria d’ampliar l’horari lectiu, per-

què creiem que ja és suficient, sinó de reclamar un

mateix horari per a tots els centres educatius i que es

faci realitat una oferta pública i gratuïta d’activitats que

ajudin a la consecució d’una veritable conciliació.



seran insuficients. No podem oblidar
que la insuficiència de recursos és un
mal endèmic des de fa molts anys en
el nostre sistema educatiu. 

Les xifres demostren que per ser fin-
landesos no n’hi ha prou amb desitjar-
ho; s’han de dedicar força més diners
a l’educació i als seus professionals.
Actualment Catalunya destina a edu-
cació un 2,3 del PIB, dues dècimes
per sota del que es dedica a la resta
d’Espanya i menys de la meitat de la
mitjana de la Unió Europea, que se
situa al voltant del 5%. 

I les famílies
Deixant de banda ja els aspectes
acadèmics, la proposta d’ampliació
de l’hora escolar també ha estat aco-
llida de forma positiva en molts sec-
tors perquè es considera que és una
forma més d’ajudar a conciliar els
horaris laborals i familiars. I ja que
molts nens han de ser obligatòriament
«col.locats» durant una bona estona
–no ens enganyem–, on estaran millor
que a l’escola i amb professors?
Sense oblidar que, òbviament, resul-
tarà gratuït per a totes les famílies i
potser permetrà “estalviar-se” alguna
activitat extraescolar.

No es pot obviar que també hi ha
moltes famílies que es manifesten
clarament contràries a l’increment de
l’horari escolar. Avui dia, la immensa
majoria d’alumnes dels centres
públics fan ús del servei de menjador,
i això suposa estar-se entre 7,5 i 8
hores diàries ininterrumpudes dintre
del recinte escolar. La sisena hora
òbviament allarga més una jornada
que sovint ja es veu sobrecarregada
amb l’ús dels serveis d’acollida mati-
nal, la pràctica d’activitats extraesco-

Informe Pisa i altres estudis més pun-
tuals sobre les habilitats lectores,
comprensives, de raonament i càlcul,
entre d’altres, la capacitat del nostre
sistema educatiu està sota sospita.
En aquest context, la addició d’una
hora lectiva és ben valorada per bona
part dels pares, que pensen que per-
metrà assolir uns resultats acadèmics
acceptables a un major nombre d’a-
lumnes. 

Però també hi ha seriosos dubtes
sobre la manera en què aquest aug-
ment de la jornada lectiva es portaria
a terme. Sembla prou evident que els
mestres que conformen actualment
les plantilles dels centres no incre-
mentaran la seva jornada. Per tant,
per convertir aquesta hora en una
hora lectiva efectiva, caldrà fer canvis
profunds en l’organització dels cen-
tres i amb uns recursos humans que,
no cal ser visionari per preveure-ho,
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lars i, en el cas dels més grans, amb
deures que s’han de fer a casa. Com
es pot encaixar tot això? És possible
que la sisena hora suposi una
sobrecàrrega excessiva per als infants
que tiri per terra el suposat aprofita-
ment acadèmic?

Queden més incògnites que el globus
sonda de la conselleria ha deixat
sobre la taula. Per exemple, on es
col.locarà aquesta sisena hora?
Podran triar els centres o els nous
horaris vindran imposats des
d’Ensenyament? Si es fa més curt
l’intèrval de temps del migdia, això
suposa que els alumnes que van a
dinar a casa disposaran de menys
temps i, fins i tot, es pot donar el cas
que en molts casos els ho impedeixi,
amb un sobrecost econòmic per a
aquestes famílies. Per contra, aques-
ta mateixa mesura hauria de suposar
un petit estalvi per a les famílies
–majoria– que fan ús del servei de
menjador, ja que s’escurça el temps
que els alumnes han d’estar sota la
tutela dels monitors. 

I encara més. Què passarà amb els
centres educatius, per exemple els de
titularitat municipal, que fan horari de
matí? I si la jornada s’allarga a la
tarda, obligarà a endarrerir les activi-
tats extraescolars fins al punt que
molts nens arribaran a casa just per
fer un tast i ficar-se al llit…

La conciliació d’interessos no és fàcil.
Ara li toca moure fitxa a l’Administra-
ció, però ben segur que el resultat, un
cop més, no serà de l’agrat de tot-
hom.

Mercè López
AMPA Ferran Sunyer
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– Són 176 euros. T’hem fet un 15%
de descompte –fa la dependenta,
vella amiga, mentre entafora amable-
ment els set llibres a la bossa.
– ¿…?
– Ah, me n’oblidava! Et regalem l’a-
genda!
– Encara bo! –faig resignat, mentre
estampo la signatura en el rebut de la
tarja de crèdit, que sol·lícita, m’estén
la noia.
Som el matí d’un 8 de setembre, cinc
dies abans de començar el nou curs
escolar. A la tarda vaig a recollir els lli-
bres de la filla petita, però aquest cop,

a la seva escola. L’AMPA organitza el
repartiment.

– Per donar-te els llibres hauries d’ha-
ver ingressat l’import al compte de
l’AMPA. 

Despistat de mena, m’excuso:

–  I són...?
– 12,4 euros per tots els llibres.
Només et cobrem el d’exercicis
d’anglès i l’agenda.

La diferència abismal entre les dues
xifres té un nom: RECICLATGE. A l’esco-

la on va la filla fa dos cursos que van
iniciar aquesta aventura. A l’institut del
fill, aquest curs tot just s’ho plante-
gen. El debat està al carrer i a les
aules.

El reciclatge: una quimera?
El setembre, els mitjans de comunica-
ció n’anaven plens. La consellera
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Marta Cid, i les quatre
associacions de pares i mares catala-
nes (CCAPAC, FAPAC, FAPAES,
FAPE) signaven un conveni de títol
prou explícit: “Programa cooperatiu
per al foment de la reutilització de

Reciclar 
o no reciclar?
Aquesta és la qüestió...



alguns centres escolars a Catalunya.
En trobem exemples a Barcelona i
altres localitats catalanes: Manresa,
Terrassa, Vidreres,... I és clar, a
l’Eixample barceloní. El CEIP Joan
Miró n'és el degà, ja que té un projec-
te de socialització de llibres de text i
material escolar des de fa més de
cinc cursos. El va seguir el CEIP La
Sedeta, el curs 2000-01. El CEIP
Concepció o el CEIP Sagrada Família
també fa dos cursos que s’hi van
sumar. El CEIP Tabor, el curs passat. I
l’IES Maragall o l’IES Balmes tot just
comencen enguany amb prou
empenta. No tots ho han fet d’una
manera homogènia ni igual. Però en
tots els casos ha estat l’AMPA res-
pectiva qui ha mogut fitxa. Hi ha qui
ho ha fet de forma progressiva per
cicles (les de més d’una línia) o qui ho
ha fet tot el centre alhora. Alguns han
establert convenis amb distribuïdores
de llibres, d’altres han assumit el cost
del reciclatge com a projecte de cen-
tre. Alguns fan pagar quotes trimes-
trals al llarg del curs als pares i mares,
un cost que es va reduint amb els
anys. D’altres fan abonar una quanti-
tat fixa per cicle al principi de curs. En
totes, però, l’adscripció és voluntària.
I en totes, el percentatge de famílies
que s’hi apunta  ha anat creixent curs
rera curs; fins el 95% en alguns
casos.

El paper de les famílies i els mes-
tres
En el rerafons de tots aquestes inicia-
tives, doncs, sempre hi ha una AMPA
decidida i voluntariosa. Perquè reutilit-
zar llibres vol dir esmerçar temps en
explicar el projecte, preveure la seva
recollida a final de curs, restaurar o
netejar els que ho requereixin, folrar-
los, posar-los etiqueta i/o numerar-
los, reposar els defectuosos i organit-
zar el lliurament el curs següent. Una

Però atenció! Per acollir-se a aquest
programa els centres hauran de fer
deures. Caldrà que presentin, abans
de l’inici del nou curs, un projecte de
reutilització de llibres. En el conveni
signat, els llibres de text hauran de
tenir una vigència d’un mínim de tres
cursos en primària i de quatre a
l’ESO. Això vol dir que els mestres i

editorials no ens faran canviar els lli-
bres cada nou curs! I que els germans
que no es portin més de tres anys,
podran, per fi, heretar els llibres. Però
no serà directament dels seus ger-
mans sinó d’algun company del seu
germà o germana. Si no sabeu per on
començar a redactar aquest projecte,
algunes escoles ja s’han avançat i fins
i tot el  tenen penjat a internet (per
exemple, el CEIP Montcau, de
Terrassa; o el CEIP La Sedeta, de
Barcelona). 

Els que ja han anat per feina
“Rebot@’l”, “Recicla’m”, “Passa’m”,
“Vida als llibres”, “Aprofita’m” ...
Aquests són els noms  –prou explí-
cits– amb què s’han batejat alguns
projectes de reciclatge de llibres en
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llibres de text i material didàctic
complementari”. L’objectiu és meri-
dià: es pretén reduir en un 85% el
cost que suposen els llibres de text
durant els deu anys que dura l’esco-
larització obligatòria al nostre país
(dels 6 a 16 anys). Un cost estimat en
uns 1.700 euros per família i que es
pretén rebaixar fins a 250 euros.
Molts ja no ho veurem i d’altres vol-
drien que fos zero.
Així doncs, el conveni preveu aplicar
de forma gradual el reciclatge a totes
les escoles públiques i concertades
catalanes. Primer, de forma experi-
mental durant els dos propers cur-
sos. En un principi afectarà a 360
centres, 300 de primària i 60 de ESO,
que imparteixen classes a uns
82.000 alumnes. El cost previst és
d’1,2 milions d’euros. El curs 2006-
07 el programa s’incrementaria amb
un pressupost d’1,7 milions d’euros
més, s’ampliaria a 504 centres i
atendrà 114.000 alumnes. Les xifres
maregen, però el que està clar és
que això val diners i algú els haurà de
posar. 

En una segona etapa, a partir del
curs 2007-08, quan es preveu que ja
seran vigents els nous currículums
derivats del desplegament de la nova
Llei orgànica de l’educació (la LOE),
el programa tindrà caràcter general i
sistemàtic. Això és, tots a una i sense
excuses. Començarà pels primers
cursos i d’aquí cap amunt, que fa
pujada. El Departament d’Educació,
mitjançant un concurs públic, oferirà
ajuts genèrics que, en el cas de
l’Educació Primària serà de 1.875
euros per cada línia autoritzada i de
3.000 en la ESO, també per cada
línia. Per assolir aquestes xifres
caldrà que el Ministeri d’Educació
espanyol també doni un cop de mà i
es rasqui la butxaca. O així s’espera.

De gratuït, l’ensenya-
ment, no ho és pas

encara. Però almeny-
sels llibres, ho podran

ser més aviat? Si bé no
nous de trinca, més

tard o més d’hora, els
nostres fills i filles

podran tenir els llibres
a cost zero.
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tasca on, encara que es tingui el
suport del Claustre de l’escola (que
es té), suposa forçosament hores i
esforços de pares i mares voluntaris. I
és que els mestres poden ajudar molt
en fer quallar la filosofia del reciclatge
entre els escolars, recomanant i vigi-
lant que no es maltractin,  guixin o
embrutin de forma irremeiable. I els
nens i nenes, si se’ls explica bé a
casa i a l’aula, s’adonen  que els
objectius pels quals se’ls implica en el
projecte, s’acompleixen any rera any.

Els valors del reciclatge
Pares, mestres i alumnes, doncs. Els
objectius educatius de reciclar els lli-
bres són clars. Un, el més evident, és
l’estalvi que el projecte suposa en
l’economia familiar. I que no és poc!
Però n’hi ha d’altres, prou o més
importants, com el fet que els alum-
nes constaten tres valors essencials
en l’educació. Primer, la responsabi-
litat i cooperació (en tenir cura del
material que un company heretarà);
després, la solidaritat i la cohesió
social (no importa de qui vingui el lli-
bre ni qui l’hereti després) i, finalment,
la mateixa constatació de la sosteni-
bilitat del reciclatge (els nens i
nenes veuen com el llibre és un recurs
reaprofitable que passa de mà en
mà). 

I què en diuen els afectats?
Tots els projectes coneguts a
l’Eixample són  lliures i voluntaris. Algú
hi veu inconvenients? Doncs per
estrany que sembli, sembla que sí.
Per algun motiu o altre (més de caràc-
ter personal que alguna altra cosa),
alguns pares no s’acullen a aquesta
iniciativa. Caldrà fer-ho obligatòria? O
serà encertada la crítica d’aquell
catedràtic d’institut (AVUI, 29.9.2005)
que veu del tot desencertada la gra-
tuïtat universal del llibres de text pel
fet de la manca de valor que donem a
les coses gratuïtes. Com en tot, hi ha
opinions per a tots els gustos.

Aquí, els únics que poden arronsar el
nas de debò són les editorials, espe-
cialment les especialitzades en llibres
de text; unes trenta-cinc a Espanya,
algunes amb llarga tradició a
Catalunya. La part del pastís que
aquest sector s’enduu no és gens
menyspreable: a Catalunya, la factu-
ració dels llibres de text  no universita-
ri suposa uns 202 milions d’euros
anuals, sobre un total de 1.585 (un
12,7% doncs, segons dades del
Gremi de Llibreters de 2003). El
62,2% de les vendes del llibre de text
es fa en llibreries, i un 16% en empre-
ses i institucions.  És cert que tots
tenim la percepció que els llibres de
text són cars, però no és menys cert
que en els darrers anys el preu dels lli-
bres han pujat un 3,2%,  un percen-
tatge un pèl per sota de l’IPC.  Els edi-
tors  veuen “discriminatori i injust” que
l’Administració doni diners als centres
escolars o a les AMPA perquè ells
comprin els llibres. Prefereixen els sis-
tema “xecs per llibres”: ajuts directes
als progenitors perquè aquests adqui-
reixin el material escolar. Tot depèn,
doncs, del cantó per on es miri el
mirall.  Però sempre hi haurà llibres de
text per redactar, il·lustrar, editar i ven-
dre, i el sector editorial, per força,
s’haurà d’adequar als nous temps.

I què passa fora de Catalunya?
A fora, hi ha qui ja ens porta prou
avantatge. Castella-La Manxa és l’ú-
nica comunitat autònoma espanyola

A fora, hi ha qui ja
ens porta prou avan-

tatge. Castella-La
Manxa és l’única

comunitat autònoma
espanyola que ha

implantat la gratuïtat
total en els llibres de

Primària i
Secundària, de forma

progressiva, ja des
del curs 2000-01.



que ha implantat la gratuïtat total en
els llibres de Primària i Secundària, de
forma progressiva, ja des del curs
2000-01. Els professors decideixen
els llibres a comprar (que duraran
quatre cursos) i les escoles lliuren a
les famílies vals a bescanviar a les lli-
breries, les quals els facturaran des-
prés a les escoles, que al seu torn
reben els diners de la Conselleria i
tanquen, així, el cicle. La Junta de
Andalusia ha proposat la gratuïtat
només per al cicle de Primària a partir
del curs vinent i ha dotat de pressu-
post directe als centres per comprar
els llibres. A Aragó, Galícia i La Rioja
s’ofereix un finançament públic par-
cial, que encara no arriba a tots els
cicles. Extremadura ofereix llibres
gratis a algunes escoles i diners en
efectiu a les famílies més desfavori-
des; cosa que també fan la resta de
CCAA, com Catalunya. Si girem la
mirada a la Unió Europea, hi trobem
de tot, però majoritàriament, els
governs centrals o municipals finan-
cen els llibres escolars (Noruega,
Islàndia, Dinamarca, Regne Unit,
França o Grècia).

Un vella idea que, no oblidem, els
components del tripartit incloïen en el
seu programa electoral: ERC i  IC-V
així ho deien explícitament, mentre el
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PSC apostava  per una reducció del
cost dels llibres i del material escolar.
Són els governants, doncs, els que
han de fer possible allò que molts
pares i mares encara somnien veure
acomplert algun dia: el famós article
de la Constitució (el 27.4) que resa
“l’ensenyament bàsic serà obligatori i
gratuït per a tots els ciutadans”. De
gratuït, l’ensenyament, no ho és pas
encara. Però almenys els llibres, ho
podran ser més aviat? si bé no seran
nous de trinca, més tard o més d’ho-
ra, els nostres fills i filles podran tenir
els llibres a cost zero.

Cloenda
El setembre vinent, potser, potser,
tornaré sol·lícit a la mateixa llibreria a
buscar llibres pels fills. I potser, pot-
ser, m’atendrà la mateixa dependen-
ta amiga.

– Ja està? Només això?
– Sí, enguany només et compro els
de lectura.
– Doncs només et puc fer un 5% de
descompte.
– D’acord. Però... no t’oblidis de
regalar-me almenys l’agenda!

Josep Melero
CEIP Concepció 

Activitats 
extraescolars 
a l’IES Jaume Balmes

Des de l’AMPA de l’IES Jaume
Balmes es va detectar la necessi-
tat de realitzar una revisió i anàlisi
de les activitats extraescolars que
s’estaven portant a terme, ja que
no gaudien d’una gran participació
i el balanç era deficitari. Per poder
valorar l’interès dels joves es va
decidir realitzar una enquesta als
potencials alumnes de l’any
següent (alumnes de 6è de primà-
ria dels centres adscrits a l’institut
i els propis alumnes del centre).
Després de passar aquesta
enquesta es van triar les activitats
més votades ( bàsquet femení, fut-
bol, hip-hop i fotografia) tot i que
es va pensar a conservar alguna
de les activitats històriques a l’ins-
titut com l’activitat de “Teatre”, que
tot i que és deficitària ha tingut una
trajectòria al centre amb reconei-
xement públic i que des de l’AMPA
es valora positiu conservar i incen-
tivar. Per tal de poder organitzar i
preveure aquestes activitats pel
mes de setembre es va demanar a
tots aquells alumnes que estigues-
sin interessats fessin al juny la
reserva de plaça, important per
l’organització horària tant dels
pares com del centre. Malgrat tot,
un cop començat el curs alguns
alumnes s’han donat de baixa de
les activitats i això ha fet que algu-
nes d’elles com fotografia i prova-
blement teatre s’hagin de suprimir.
Potser molts alumnes quan arri-

ben a l’institut ja fan activitats
extraescolars com anglès, patinat-
ge, futbol, música... a altres cen-
tres, això fa pensar que potser no
tenen temps de fer més activitats
encara que en un principi fossin
prou atractives i pensessin que les
podrien fer. 
Caldria esperar però que les acti-

vitats que es realitzen al centre i
que han estat triades pels propis
alumnes, estimulin la vida al centre
des de la perspectiva formativa i
no només  lectiva.  

Guiomar Riaño 
Gemma Garcia 

IES Jaume Balmes
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El CEIP Ferran Sunyer
estrena ludoteca

Aquest curs a l’AMPA de l’es-
cola Ferran Sunyer hem fet un
salt qualitatiu en el servei d’a-
collida, substituint-lo per un
servei de ludoteca i dotant-lo
de contingut i de material.
Entenem la ludoteca com un
servei d’educació a través del
joc en el temps de lleure amb
una programació fomentada
especialment en el joc lliure.
La ludoteca té un espai limitat i
per això s’han generat dinàmi-
ques de racons temàtics dife-
renciats segons el tipus de joc
que es proposa a cadascun
dels espais.
Actualment disposem de dues
sales habilitades com a ludote-
ca: una per a cicle infantil i ini-
cial i una altra per als alumnes
de cicle superior, cadascuna
dotada amb joguines, mate-
rials i programes informàtics
adients per als diferents grups
d’edat. 
En els propers cursos volem
continuar treballant en aquest
sentit i aconseguir que la ludo-
teca quedi totalment integrada
en l’espai escolar, per tal que
mestres i monitors puguin
aprofitar aquets espais dins de
l’horari escolar. També volem
posar en marxa un espai com-
plementari: la ludoètnia, un lloc
on es combini el coneixement
de diferents cultures a través
dels seus jocs. Tots aquells
pares que pugueu aportar
coneixement, material o recur-

sos en aquest sentit, no dub-
teu a posar-vos en contacte
amb la comissió d’extraesco-
lars de la Ferran Sunyer.

Les obres ja han
començat al CEIP Les

Glòries

Per fi podem donar-vos aques-
ta notícia. En efecte, les obres
de l’edifici definitiu ja han
començat i, a més, sembla
que amb el compromís d’en-
llestir-les pel juliol.
Realment és una bona notícia
perquè aquest ja és el tercer
curs que els nostres fills i filles
estan en mòduls provisionals.
L’escola actualment ja és una
“urbanització modular”. Hi ha
mòduls per tot arreu i el pati,
curs rera curs s’ha anat empe-
titint.
Esperem que les previsions
s’acompleixin perquè les ins-
tal.lacions ja no suportarien un
curs més amb 50 nous alum-
nes. 
Esperem que el menjador sigui
prou ampli, que els accessos
facilitin l’entrada i la sortida
dels alumnes, que hi hagi sufi-
cients espais per dur a terme
el Projecte Educatiu, que
l’AMPA hi tingui un despatxet...
També esperem, vista l’expe-
riència d’altres centres de
recent construcció, que algú
amb ulls de docent (no podrien
ser els equips directius dels
centres?) pugui dir la seva
sobre els detalls del projecte
que afecten directament a la

tasca professional del dia a
dia.
Ja ho veieu, tenim molta espe-
rança i també molta il.lusió. 
Esperem, doncs, il.lusionats,
que tot surti bé.

L’escola Tabor 
participa en el Projecte

Comenius

A mitjan del curs passat, l’es-
cola Tabor va començar les
gestions per tirar endavant un
Projecte Escolar Comenius.
Aquest projecte consisteix a
treballar, juntament amb esco-
les de diferents països, uns
mateixos temes, durant un
període determinat de temps
(generalment, tres cursos) per
tal d’intentar conèixer i com-
prendre millor la resta de cultu-
res europees. 
La proposta que el centre va
fer arribar a la Oficina
Internacional Europea va rebre
la resposta de nombroses
escoles, algunes de les quals
han vingut a Barcelona aquest
mes de novembre.
Concretament han visitat l’es-
cola Tabor dues mestres de la
Gran Bretanya, dues de Sicília,
una de França, una de Polònia,
una de Romania i una de Xipre.
El projecte, que es presentarà
durant el mes de gener, preveu
treballar durant el curs
2006/2007 la gastronomia i les
festes d’aquests països; conti-
nuar durant el curs 2007/2008
amb les llegendes, danses i
cançons tradicionals, i durant
el curs 2008/2009 centrar el
treball en la nostra ciutat i en
els aspectes que fan que ens
sentim feliços i els que ens
provoquen tristesa, per refle-
xionar sobre el fet que, per
molt que la nostra cultura sigui
diversa, no som tan diferents.

l’hora d’estudiar

Ai, ai, ai, amics, que en
queda del nostre supercrític
esperit de joventut? I el que
ens queda, on és? Sabrem
trobar-lo?

Ara resulta que estem
encantats amb el gran invent
del reciclatge (paraula màgi-
ca de la contemporaneïtat)
dels llibres de text escolars.

O sigui, obligats per les cir-
cumstàncies, algunes AMPA
i algunes escoles s’empes-
quen un sistema d’abaratir
els desmesurats costos dels
llibres que, a més a més
(col·lateralment, no ens vul-
guem enganyar a nosaltres
mateixos) guarnim amb
objectius educatius. Molt bé.

Amb el temps, l’administra-
ció pública, sempre endar-
rerida respecte de la socie-
tat, s’apropia d’una idea que
ja es troben engegada a
molts centres i, com Sant
Pau, es converteixen a l’ins-
tant, caient del cavall. I, amb
una política d’esquer-res del
segle XXI, és a dir de dretes
del segle XX, ens fan el gran
favor de dotar el projecte
amb una partida pressu-
postària que, a més, en part,
haurà de venir de la “mese-
ta”. Ibarras esmoleu bé les
eines!

Senyors, jo vull reciclar lli-
bres, sí, però reclamo, exi-
geixo reciclar els llibres que
gratuïtament m’han de
donar els poders públics per
fer cert el concepte de gra-
tuïtat de l’ensenyament tal
com mana aquesta
Constitució del 78 (article
27.4) que només s’acom-
pleix quan i com els convé.
Això, i no altra cosa és pel
que hem de lluitar. Ai, amics,
ens fem grans i mesells.


