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EDITORIAL

Com ja vam fer en el seu dia amb la con-
sellera Marta Cid (podeu consultar 
l’entrevista –publicada en el número 15
de la revista– a la nostra pàgina web),
hem volgut conèixer les opinions de 
l’actual responsable de la política 
educativa a casa nostra.

Ernest Maragall parla, entre moltes altres
qüestions, dels plans de millora de centre
per millorar els resultats educatius de
l’alumnat, i de la participació de la 
comunitat educativa en aquest projecte.

al 
conseller 
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ARTSgràfiques
/flaix /óf

El concurs Cangur, que organitza a
Catalunya la Societat Catalana de
Matemàtiques (SCM) des del 1996, s’em-
marca dins de la competició internacional
“Le kangourou sans frontières” (El cangur
sense fronteres), on els problemes objecte
del concurs són proposats i triats conjunta-
ment pels representants dels més de 40
països d’Europa, Àsia i Amèrica que hi par-
ticipen. L’any 2006 al voltant de 4.000.000
d’estudiants de tot el món van participar en
el concurs.

El concurs Cangur consisteix en una prova
de matemàtiques on els alumnes s’enfron-
ten a 30 problemes que han de resoldre en
un temps màxim de 75 minuts, triant la
resposta correcta d’entre les cinc que se’ls
proposen per a cada problema. Hi ha qua-
tre nivells, adreçats respectivament als estu-
diants de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de
Batxillerat, i el conjunt de problemes pro-
posats és diferent per a cada nivell.

Des de fa uns pocs anys, el Departament
de Matemàtiques de l’Institut Maragall ofe-
reix a 2n cicle d’ESO un crèdit d’ampliació
adreçat als alumnes que vulguin millorar el
seu desenvolupament en aquesta prova,
amb uns resultats remarcables al 2006: dels

12 alumnes de 2n cicle d’ESO de l’Institut
Maragall que competien dins dels 10.548
estudiants que participaven en aquests ni-
vells, 4 han quedat classificats entre l’1%
dels millors i han obtingut la Menció
Honorífica de la SCM. Tres d’aquests quatre
alumnes són nascuts fora de Catalunya,
amb el mèrit afegit que suposa l’obtenció
d’aquest resultat en un concurs on la bona
comprensió de la llengua catalana és molt
important.

Especialment destacada ha estat l’actuació
de l’Ivan Geffner, qui ha obtingut el primer
premi del seu nivell i ho ha fet amb la màxi-
ma puntuació possible, perquè ha contestat
correctament totes les preguntes de la
prova.

A l’Acte de lliurament de premis, que es va
fer el passat 4 de maig al Paranimf de la
Universitat de Barcelona, van ser convidats
tres d’aquests alumnes, amb els seus fami-
liars i professorat. La fotografia que s’adjun-
ta correspon a aquest Acte.

Maribel Barrionuevo
Cap del Departament de Matemàtiques de

l’IES Maragall  

El concurs CANGUR
a l’IES MARAGALL

Imatges de les diferents activitats del Projecte Europeu Comenius.omenius.



deu anys treballant, en fan 27 i quan
en porten vint, 25. Com he dit, les
sessions són de quaranta minuts.

L’altra escola que vam anar a visitar
és l’escola on ara treballa l’Artemis i
està situada al centre de Paphos. En
ser tan cèntrica, els nens que hi assis-
teixen són majoritàriament fills d’immi-
grants que han anat a treballar a l’illa.
Els pares d’aquests nens són russos,
kurds, libanesos, sirians... En alguns
casos, els dos components de la pa-
rella són immigrants, en d’altres,
només un d’ells és de fora. En qual-
sevol cas, com que el municipi és
conscient que aquestes famílies són
diverses i que podria ser que alguns
nens no portessin esmorzar a l’esco-
la, els hi porten cada matí un entrepà
i un suc per a cada un dels nens.
D’aquesta manera, no fan discrimina-
cions (cap nen porta esmorzar) i tots
van ben alimentats (com a mínim al
matí). En aquesta escola, només hi ha
dues aules. El nombre i la distribució
dels alumnes, és exactament igual
que a l’altra. En ambdues escoles
tenen uns patis que em van provocar
molta enveja. 
Les persones que hem conegut són
força hospitalàries. Quan s’arriba a un
lloc, sempre ofereixen cafè, pastes i
fruita. No he arribat mai a tenir sen-
sació de gana, ja que es menja con-
tínuament.

Pel que fa a la feina, que també en
vam fer, i força, vam començar a pla-
nificar què faríem a partir d’ara. Vam
concretar els productes finals que
faríem (un DVD amb vídeo o Power
Point, un llibre de receptes amb un
mínim de tres receptes per escola i un
calendari, amb fotografies de les cele-
bracions de cada país, que anirà des
del setembre de 2007 fins a l’agost de
2008), cada quan ens els enviaríem,
etcètera. També vam programar el
treball que farem durant el curs vinent. 

M. Antònia Carreras
Mestra del CEIP Tabor

Com ja us vam explicar en el número
19 d’aquesta revista, des de l’escola
Tabor vam presentar una proposta
per participar en el Projecte
Europeu Comenius. En el pro-
jecte participen escoles de França,
Gran Bretanya, Polònia i Xipre. Doncs
bé, ens l’han concedit, i, com a part
d’aquest projecte, del 4 al 8 de
novembre, vaig anar a Xipre a visitar
dues escoles, una d’elles a Ge-
roskipou, un petit poblet a tres
quilòmetres de Paphos, al sud-oest
de l’illa.
Xipre és un país mediterrani. Els cul-
tius típics d’allà són les oliveres, els
tarongers, els llimoners, els man-
dariners, les vinyes, els ametllers...
Allà, van una hora endarrere. El sol, en
aquesta època, surt cap a les set del
matí i es pon a les cinc de la tarda. Em
va fer l’efecte que el crepuscle és més
curt que aquí, però això pot ser sola-
ment una impressió.

L’illa, per la seva situació estratègica,
ha estat un lloc per on han passat, i
s’hi han establert en major o menor
grau, diversos pobles: fenicis, assiris,
egipcis i perses. Va estar sota el
domini dels grecs, dels bizantins, dels
anglesos, dels venecians, dels
otomans i, finalment, altra vegada
dels britànics. Xipre es va indepen-
ditzar dels britànics el 1960. El 1974,
quan a Grècia hi havia la dictadura
militar, van intentar annexionar-se l’illa.
Aleshores, Turquia n’envaí la part
nord. D’ençà d’aquells fets, l’illa està
dividida en dues parts per l’anomena-
da línia verda. La part sud correspon
a la part grecoxipriota i la nord a la tur-

coxipriota. A la part sud, hi ha aproxi-
madament una població d’uns set-
cents mil habitants. A aquesta po-
blació s’ha d’afegir uns dos-cents mil
britànics que viuen permanentment a
l’illa. Allà, es condueix per l’esquerra,
com a la Gran Bretanya.

El clima a Xipre és molt similar al
d’aquí: durant el dia la temperatura
era molt agradable i quan es feia de
nit, aquests dies, queia en picat, ja
que ens van dir que aquest any
l’hivern s’havia avançat. 
La primera escola que vam visitar és
d’educació infantil i hi ha quatre clas-
ses, els nens i les nenes de quatre i
cinc anys estan barrejats. A cada
classe hi ha uns 23 nens i nenes que
treballen per racons. Ens van fer una
gran recepció a la qual va assistir la
supervisora (la inspectora), l’alcalde i
els membres de l’associació de
pares. Els nens i les nenes de cada
classe ens van donar la benvinguda
en la llengua oficial del país d’origen
dels mestres. Cada classe va dir
benvinguts en una de les llengües
dels mestres visitants: “Witamy”,
“Bienvenue”, “Bienvenida”,
“Welcome” (no van dir benvinguda,
però jo els ho vaig ensenyar) i, poste-
riorment, van ballar una dansa típica
de Xipre. 

A Xipre, els nens i les nenes van a
l’escola de 7.30 del matí a 1 del
migdia. A l’una, els pares o avis els
passen a recollir i dinen a casa. A la
tarda, no hi ha classe. Les sessions
lectives són de 40 minuts. Els mestres
pleguen entre l’una i les dues, depe-
nent de les reunions. Els docents
poden estar fins a cinc anys a la
mateixa escola; generalment, passat
aquest temps, han de canviar de cen-
tre. De vegades, però, hi ha excep-
cions: per exemple, l’Artemis, que fins
ara ha estat la responsable del pro-
jecte a Xipre, va passar nou anys a
l’escola de Geroskipou. Els mestres
nous imparteixen 29 sessions
docents a la setmana. Quan porten
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Un COMENIUS per a
l’escola Tabor
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Conseller d’Educació
Ernest Maragall

Quin paper creu que han de fer les associa-
cions de mares i pares? No considera que
sovint fan una suplència de la feina dels
mestres i de l’Administració, gestionant
pressupostos molt grans per fer anar el
menjador escolar o les activitats extraesco-
lars? El menjador i les hores de lleure de
migdia, no haurien de formar part del pro-
jecte de centre i, per tant, estar sota la
direcció i gestió de l’equip directiu del cen-
tre, amb l’ajut del Departament? 

Les mares i els pares dels alumnes són part fonamental de
la comunitat educativa. Per tant, han de participar en l’or-
ganització, el govern, el funcionament i l’avaluació dels cen-
tres. Aquesta participació es pot fer a través  de les seves
associacions, AMPA, i a través del consell escolar. La seva
participació és una mostra de corresponsabilitat en l’edu-
cació dels seus fills. Cal promoure i incentivar la col·labo-
ració efectiva entre la família i l’escola.
Les AMPA han expressat a bastament el seu compromís
amb la millora de la qualitat i eficàcia del sistema educatiu.
Amb el seu treball han esdevingut agents imprescindibles
per a l’educació.  No s’entén l’educació sense les Associa-
cions de Mares i Pares d’alumnes.

Pel què fa a la gestió del menjador i les activitats extraesco-
lars, les AMPA han de poder participar en el funcionament
del servei de menjador i de les activitats extraescolars. Han

de poder participar en l’elaboració del pla d’aquests serveis
a través de la seva presència al Consell Escolar i també en
les activitats complementàries que coordina i programa
l’Ajuntament corresponent. Tant menjadors com activitats
extraescolars són una responsabilitat compartida.

Per què normalment a les escoles concer-
tades les AMPA tenen un paper més com-
plementari, dedicat sobretot a la formació
dels mateixos pares i a l’organització d’ac-
tivitats de tota la comunitat escolar fora de
l’horari lectiu i fora de l’horari d’extraesco-
lars (caps de setmana, jornades especials,
etc.)? Hauria de ser també el model per a la
pública?

Entrevista al

Els plans de millora 
persegueixen com a objectiu
igualar mínimament els 
resultats acadèmics de 
l’alumnat a Catalunya.



No hi ha diferències entre les AMPA
de l’escola pública i les de l’escola pri-
vada concertada. No hi ha res escrit
sobre aquestes diferències. L’única
diferència és sobre el terreny. És a dir,
depèn de l’organització de cada
AMPA i de cada centre. Totes i cadas-
cuna de les AMPA de les escoles de
l’Eixample, posem per cas, poden
abastar més o menys activitats se-
gons la seva complexitat i el nivell de
col·laboració i compromís de les famí-
lies amb l’AMPA i la resta de la comu-
nitat educativa. 

Creu que cal potenciar la
figura del director d’escola,
que de nou és una figura
més respectada i potent a la
concertada que a la públi-
ca?

En el marc del Pacte Nacional per a
l’Educació i en el document pro-
gramàtic “Entesa nacional per al pro-
grés”, el Departament, durant aques-
ta legislatura, es proposa millorar els
resultats educatius de l’alumnat. En
aquesta línia, una de les estratègies
rellevants és el desenvolupament del
Projecte per a la millora de la qualitat
dels centres educatius públics, que
durant aquest curs s’ha concretat
especialment en el Pla per a la millora
de l’educació secun-dària en què
actualment participen més de 310
centres, és a dir, més del 60% dels
IES de Catalunya. 

La figura del director/a i de l’equip
directiu es consideren clau per liderar
el disseny i l’aplicació del pla de millo-
ra. És l’encarregat de buscar estratè-
gies de participació, complicitat i
compromís per part dels professio-
nals que treballen al centre, de les
famílies, de l’alumnat i dels agents de
l’entorn que poden ajudar en el
desenvolupament del pla, i especial-
ment de l’administració local. Per
això, en el procés de desenvolupa-
ment del Projecte per a la millora de la
qualitat dels centres públics, el
Departament està potenciant el paper
dels directors/es i dels equips direc-
tius com a impulsors del canvi envers
la millora, mitjançant, entre d’altres,
l’increment de les hores per a la
gestió dels IES, una major retribució
dels equips directius relacionada amb
la seva major dedicació, la progra-

mació de nous plans de formació
específics que s’iniciaran el mes de
febrer. El Departament també està
estudiant i facilitant majors marges
d’autonomia per al desenvolupament
dels plans de millora en el marc del
projecte educatiu de centre, i, està
escoltant les aportacions dels direc-
tors i directores sobre el disseny i
l’aplicació del pla de millora, aporta-
cions que està tenint en compte  i a-
plicant, en la mesura que es conside-
ra possible i oportú.

Preveu accions per avançar
en l’autonomia dels centres,
a fi de potenciar una oferta
diversa i de qualitat dins el
sector de l’escola pública?
Ens hem d’inspirar en els
models públics de països
nord-europeus o a la Gran
Bretanya que van en aques-
ta línia? L’autonomia dels
centres, ha d’arribar fins a
poder fer contractacions de
mestres amb un pressupost
propi, trencant així la cotilla
d’una administració centra-
litzada que sovint frena la
iniciativa de cada escola?

Els plans de millora i suport són una
de les línies de treball del Projecte per
a la millora de la qualitat dels centres
educatius públics que es basen en els
principis d’equitat, cooperació, con-
fiança, compromís i coresponsabilitat.
El pla persegueix com a objectiu
igualar mínimament els resultats
acadèmics de l’alumnat de Catalunya.
Això demana que la dotació dels
recursos als centres educatius sigui
diferenciada segons la complexitat de
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l’alumnat, la dotació inicial de recur-
sos, el nivell de funcionament i la qua-
litat i característiques del seu projecte
educatiu.  

El pla busca també la cooperació
entre els centres educatius. Entesa la
cooperació en oposició amb la com-
petència que serveix per potenciar la
selecció de l’alumnat dels centres
amb major nivell socioeconòmic. Es
tracta de compartir i aprendre de les
bones pràctiques de cada centre per
millorar la qualitat del servei educatiu.

La confiança entre els centres edu-
catius, i, entre aquests i l’adminis-
tració educativa, especialment mal-
mesa fins al 2004, és un principi ne-
cessari per cooperar, per desenvolu-
par l’autonomia de centre, per establir
compromisos i arribar a acords, per
treballar conjuntament en la millora
del servei educatiu. 

I els centres i l’administració educati-
va han de regir-se pel compromís i la
corresponsabilitat. Només així es
poden establir acords.

A partir dels principis que inspiren el
projecte del Departament i les seves
característiques es pot afirmar que és
un model singular que s’inspira en el
model educatiu nord-europeu.

Aquests principis tenen quatre ele-
ments bàsics. L’autonomia del centre.
És el centre el qui ha de determinar,
en base a les normes generals, el seu
projecte concret. És el centre qui
coneix el territori i per tant, el seu
alumnat, les famílies de l’alumnat. Per
tant, és el propi centre qui ha de fer
una planificació estratègica a curt,
mig i llarg termini, afavorint la partici-
pació de la comunitat educativa en el
disseny i l’aplicació del pla de millora.
El tercer element és de l’acord entre el
Departament i els centres educatius.
El Departament es compromet a aju-
dar al centre en l’aplicació del seu pla
a través de l’autorització de majors
marges d’autonomia i la dotació de
recursos addicionals per poder-lo dur
a la pràctica. I per últim avaluar l’apli-
cació del pla. Una avaluació que es
realitza a través d’un quadre d’indi-
cadors, que per una banda, mesura el
nivell d’aplicació del pla a diferents
nivells a partir d’indicadors gestionats
per la inspecció educativa, i per una

El Departament,
durant aquesta
legislatura, es 
proposa millorar els 
resultats educatius
de l’alumnat.



Hi ha plans per dotar les
escoles públiques d’una
biblioteca de centre conce-
buda com a mediateca i
punt d’informació, amb un
horari d’obertura que vagi
més enllà de l’horari esco-
lar?

Des de fa dos anys el Departament
d’Educació està portant a terme un
ambiciós programa de biblioteques
escolars, amb el nom de “biblioteca
escolar puntedu”, que justament vol
ressaltar que avui la biblioteca ja no és
només un espai per a llibres, sinó un
lloc neuràlgic d’accés a la informació
(mediateca) per a alumnes i profes-
sors dels centres. En aquests mo-
ments, hi ha més de 600 centres a
Catalunya que compten amb una
dotació específica de professor (mitja
dotació) per poder dur a terme el pro-
grama. 

És voluntat del Departament conti-
nuar en aquesta línia, si bé cal mati-
sar que el programa es desenvolupa a
partir d’un projecte que proposa cada
centre, de manera que pot ser que en
alguns l’horari de la biblioteca s’ajusti
a l’horari escolar estrictament, mentre
que en altres vagi més enllà. No hi ha
una norma fixa i rígida, igual per a
tothom. L’objectiu central és ser útil a
la comunitat educativa.

I ja que parlem de bibliote-
ques i llibres, fem referèn-
cia al llibre Els mestres de la
República: Què cal fer per
recuperar aquell esperit
creatiu, innovador i entregat
del col·lectiu d’ensenyants
del primer terç del segle a
Catalunya, que van situar el
nostre país a l’avantguarda

sell escolar del centre i són informats i
participen en aspectes com: aprovar i
avaluar els projectes de centre, parti-
cipar en el procés de selecció del
director/a, analitzar i valorar el fun-
cionament general del centre, l’evolu-
ció del rendiment escolar i els resul-
tats de les avaluacions internes del
centre.

Per què tan poques escoles
públiques tenen web pròpia
i per què a les que en tenen
els costa tant actualitzar-la i
convertir-la en una autènti-
ca eina de comunicació?

La majoria d’escoles públiques de
Catalunya sí que tenen web pròpia,
l’actualització potser sí que és una
qüestió més limitada. En tot cas, el
que no és tan freqüent és trobar
pàgines web dinàmiques de comuni-
cació, aquells web que es construei-
xen amb la participació constant de
tota la comunitat educativa. Per a la
construcció i manteniment d’aques-
tes pàgines el Departament d’Edu-
cació ja va organitzar i seguirà orga-
nitzant jornades tècniques per formar
el professorat. Ara bé, justament en el
districte de l’Eixample hi ha força
escoles públiques que tenen unes
pàgines web excel·lents, interessants,
atractives i actualitzades constant-
ment.

altra, mesura l’assoliment dels resul-
tats com a termòmetre per valorar
l’eficàcia de les estratègies esta-
blertes pel centre docent. El Depar-
tament parteix de la hipòtesi que si els
centres tenen un pla de millora
sistèmic que és aplicat pels profes-
sionals amb la col·laboració de la
comunitat educativa, i aquest s’ava-
lua sistemàticament i es prenen les
corresponents decisions per reorien-
tar les estratègies, a mig termini, tots
els centres implicats en els plans de
millora i suport milloraran els resultats
i assoliran els objectius.  

Per què els pares no podem
accedir, com passa a les
escoles públiques angleses,
a tota la informació relativa
al centre: nota mitjana dels
alumnes en l’últim curs,
nombre d’alumnes que van
accedir a un centre o que en
van quedar fora en l’últim
curs, menús, estabilitat de
l’equip de mestres, projecte
pedagògic, etc. Com pensa
fer avançar la transparència
de les escoles cap a les
famílies?

El Departament, d’acord amb la Llei
Orgànica d’Educació, el Pacte Nacio-
nal de l’Educació i el Decret de pre-
inscripció i matrícula,  opta perquè
tots els centres finançats amb fons
públics col·laborin en l’escolarització
de tot l’alumnat buscant l’equilibri en
l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques,
tot respectant el dret a escollir centre
dels pares. Segons el Consell Supe-
rior d’Avaluació i diferents estudis
acadèmics, les diferències en els
resultats educatius de l’alumnat res-
ponen bàsicament al nivell socioe-
conòmic de les famílies, fet del qual
es pot deduir que el millor centre edu-
catiu no és necessàriament el que el
seu alumnat obté els resultats aca-
dèmics més alts sinó aquell que apor-
ta més valor afegit a l’alumnat. 

A Catalunya els centres educatius
informen les famílies en diferents
moments i de diferent forma. En el
procés de preinscripció i matrícula,
els centres han d’informar les famílies
del projecte educatiu, les activitats

escolars complementàries, les activi-
tats extraescolars, els serveis escolars
i les quotes corresponents. Els cen-
tres privats, a més, han d’informar
també dels ensenyaments concertats
i, si és el cas, del seu caràcter propi.
Per altra banda, una representació
dels pares i mares forma part del con-
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Els centres i 
l’administració
educativa han de
regir-se pel 
compromís i la 
corresponsabilitat.

El millor centre 
educatiu és el que
aporta més valor
afegit a l’alumnat.



europea pedagògica, tal
com queda palès al llibre?

Catalunya va viure, en efecte, una
molt bona època el temps de la
República. Tanmateix, cal ser més ri-
gorosos: les competències en edu-
cació no eren a Catalunya, sinó al
govern central, de manera que hi
havia força mestres catalans que no
tenien l’esperit innovador ni creatiu
(com es posa de manifest també en el
llibre esmentat). 

Avui, al nostre sistema educatiu, hi ha
també molts mestres innovadors,
entregats i amb altes dosis de creati-
vitat. Potser no es coneixen, però
se’n poden trobar referències, per
exemple a: http://www.xtec.es/per-
fils/, on hi ha múltiples experiències
(també publicades en llibre). A
h t t p : / / w w w . l a c e n e t . o r g / i
http://www.webquestcat.org/, s’hi
poden veure també de què són
capaços els nostres ensenyants. 

Per tant, quan parlava abans del prin-
cipi de cooperació entre centres, em
referia justament a això. Cal aglutinar
les experiències innovadores, difon-
dre-les i ajudar els mestres i profes-
sors que treballen dia a dia amb
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Avui la biblioteca ja
no és només un
espai per a llibres,
sinó un lloc 
neuràlgic d’accés a
la informació.

Cal aglutinar les
experoències 
innovadores, 
difondre-les i 
ajudar els mestres i 
professors que 
treballen per a l’èxit
escolar per a
tothom.

esperit de superació i afany d’inno-
vació per a l’èxit escolar per a tothom.
Amb aquest esperit intentem treballar
des de l’administració. Cal, però, la
complicitat de tota la comunitat per-
què s’entengui que l’educació és
cosa de tots i tingui el pes específic en
els mitjans de comunicació que li per-
toca, sobretot en allò que es fa bé,
que és molt.

Per què molts pares que
entren il·lusionats a la públi-

ca a P3 tendeixen a portar
els seus fills a la concertada
quan surten de 6è? Què
pensa fer per invertir aques-
ta tendència?

Si estrictament ens basem en les
dades de què disposa el Departament
d’Educació, aquesta afirmació que es

fa de que “molts pares que entren
il·lusionats a la pública a P3 tendeixen
a portar els seus fills a la concertada
quan surten a 6è” és falsa. Dels
alumnes que el curs 2005-2006 feien
6è a l’escola pública a Barcelona,
només un 9% van canviar cap un
centre privat concertat per a fer
primer d’ESO, però també hi ha
moviment d’alumnat de 6è de
primària de centres privats concertats
cap als instituts públics per seguir els
estudis de l’ESO. Tot i així, és veritat
que cal ajudar els centres perquè la
tendència sigui la de continuar els iti-
neraris educatius més “normals”. És a
dir, des dels centres d’educació
primària s’han de fer projectes edu-
catius marcats per la continuïtat a
l’ESO, i els instituts han d’elaborar els
seus projectes educatius tenint pre-
sent els centres d’educació primària
als quals estan adscrits. De fa anys,
els inspectors o inspectores dels cen-
tres i els serveis educatius organitzen
reunions de coordinació entre els
equips docents dels centres de
primària i dels IES per a posar en
comú programacions, criteris d’ava-
luació, organitzar activitats concretes
entre els alumnes, etc.

Un cop més, aquesta qüestió també
depèn de la implicació i compromís
dels diferents sectors de la comuni-
tat educativa; és necessari la relació
recíproca entre les famílies i la institu-
ció escolar amb la finalitat de cons-
truir projectes educatius assumits
per tota la comunitat escolar, que
alhora puguin anar més enllà del
mateix centre i ser compartits pels
instituts que han d’escolaritzar els
nois i noies que acaben l’educació
primària.

Quins nous mecanismes
–fins ara res no ha impedit
que el gruix dels nou-
vinguts vagin a parar als
centres públics– pensa
habilitar perquè l’alumnat
vingut de països forans es
reparteixi de forma igua-
litària i proporcional entre
les escoles de Catalunya,
siguin pú-bliques o pri-
vades?

Com a mecanismes per establir la
proporció d’alumnes amb necessi-
tats específiques de suport educatiu
el Departament ja ha pres algunes
mesures iniciant actuacions con-
cretes com és el nou procediment
d’admissió de l’alumnat als centres
educatius.  També, concretament,
per evitar les barreres econòmiques
d’accés als centres privats concer-
tats el Departament ha emprès dos
eixos de mesures  com són els ajuts
de caràcter general i els contractes
programa, ambdues mesures han
d’assegurar els recursos econòmics
i de personal necessaris als centres.
I tot això, recordem-ho, en el marc
del Pacte Nacional per a l’Educació
que ha estat un compromís essen-
cial del Govern de Catalunya amb
tota la societat per enfortir el nostre
sistema educatiu i assegurar la
cohesió social i la igualtat d’oportuni-
tats. 



QUÈ PASSA QUAN EL NOSTRE FILL

NO ACCEPTA QUALSEVOL DE LES

RUTINES ESCOLARS?
La conseqüència més immediata és
que té pro-blemes a l’escola, i depèn
de la sensibilitat del nen o ho passarà
malament i prou, o fins i tot és possi-
ble que no hi vulgui tornar a anar. 

QUÈ PODEM FER?
El meu consell és que parlem amb el
responsable de l’hàbit que s’està
ensenyant. Crec que per al personal
de l’escola (el docent i no-docent)
saber que des de casa s’està inten-
tant aconseguir el mateix hàbit pot
ajudar a fer front comú, a donar idees
o a comentar què funciona. Almenys,
ambdues parts sabran que estan
coordinats i que hi estan treballant
conjuntament. Els pares podem ex-
plicar-li tran-quil·lament perquè a
l’escola i a casa ha de fer una cosa
determinada, i centrar-nos en el fet
que no se l’està jutjant sinó ensenyant
a adquirir un hàbit. 
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Com es treballen els

HÀBITS
Els bons hàbits permeten una
convivència agradable amb el
món que ens envolta, però ense-
nyar-los és tot un repte. Encara
que només sóc una mare no-
experta en el tema que ara trac-
taré, m’agradaria compartir les
idees que he extret d’alguns lli-
bres que he llegit i de les expe-
riències que he tingut amb el meu
fill. 

LA REPETICIÓ

Els hàbits són costums que
s’adquireixen per la repetició d’un
mateix acte. I és el que ens permetrà
no haver de barallar-nos cada dia per
les mateixes coses. Hi ha hàbits que
són més fàcils d’ensenyar i menys
dramàtics, perquè es basen en una
repetició sense estrès emocional,
com és el de dir “Gràcies” i “Si us
plau”. Però, COM ACONSEGUIM QUE

EL NOSTRE FILL HO APRENGUI?
Doncs dient incansablement: “Què es
diu?” (quan li han fet un obsequi) o
“Com es demana?” (quan exigeix
alguna cosa). Si aquest hàbit l’acon-
seguim amb la repetició sistemàtica,
la resta, encara que siguin més difí-
cils, també. 
Quan aconseguim establir un hàbit, i
la falta d’aquest deixa de ser un pro-
blema i esdevé una rutina, és quan
comencem a gaudir del temps que
podem passar amb els nostres fills,
perquè les coses més “bàsiques”
(dormir, menjar, bolquers) són ne-
cessitats que ajudem a cobrir sense
un esforç suplementari. 

L’ESCOLA

L’escola que escollim determinarà
una part molt important de la vida del
nostre fill, per tant ha de ser una que
s’adigui i sigui coherent amb el que el
nostre fill viu a casa, perquè d’aques-
ta manera el que aprèn a l’escola i a
casa no entra en contradicció. 
Si l’escola ens agrada, hem d’actuar
en conseqüència i confiar en els pro-
fessionals que hi treballen i que tenen
la voluntat que tot vagi bé, o si més
no, tan bé com puguin.

COM PODEM AJUDAR ELS NOSTRES

FILLS PERQUÈ LES RUTINES DE

L’ESCOLA SIGUIN MÉS FÀCILS D’A-
SSUMIR?
Doncs treballant primerament alguns
d’aquests hàbits a casa i no esperant
que l’escola faci tota la feina.
D’aquesta manera no tots els hàbits
que s’ensenyen a l’escola són nous i
l’educació esdevé una feina conjunta i
coordinada. 



Paciència. 

Educar dóna fruits, però a llarg termi-
ni. Les rebequeries i la falta d’edu-
cació quan són petits encara poden
fer una certa gràcia i es justifiquen
perquè tendim a pensar que ells no se
n’adonen, però quan són més grans
són summament desagradables. Si
no som capaços d’ensenyar bons hà-
bits de conducta quan són menuts,
serà impossible quan siguin adoles-
cents.

Rutina.

Cal tenir un mètode que es basi en la
repetició i que a ell li permeti anar-se
preparant (avisar que d’aquí uns mi-
nuts haurà de fer el que sigui). Per
exemple: quan arriba del carrer s’ha
de rentar les mans i mentre estem a
l’ascensor jo li pregunto: “I ara quan
arribem, què?” I ell respon: “mans.” I
com que sempre és igual, ell ja sap el
que ha de fer i jo tinc una discussió
menys.

Motivar-los i felicitar-los.

No només se’ls ha de renyar quan es
porten malament, sinó reconèixer
quan ho fa  bé i expresar la nostra sa-
tisfacció, però cal anar en compte
amb les recompenses perquè arribar
al punt de: “Si no em dones això, no
ho faig bé”, tira per terra el nostre
esforç, ja que la idea no és “comprar-
los”, sinó que adquireixin un hàbit
d’una forma natural.

Explicar els motius.

Penso que és una manera de fer-los
entendre el món en què viuen, si no,
no hi veuran la necessitat i més tard o
més d’hora deixaran de tenir l’hàbit
que tant esforç ens ha costat d’acon-
seguir.
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Els hàbits no s’han de
percebre com un 
càstig. 

Un hàbit que no agrada i que no
segueix la resta de la família, no s’en-
tén. Evidentment, hi ha els que són
diferents per als adults que per als
nens, per exemple, l’hora d’anar a
dormir. En canvi, els hàbits de menjar
són diferents, no pot ser que els
obliguem a menjar verdura si no-
saltres no en mengem. Prediquem
amb l’exemple.

Podem fer una gràfica 
d’incentius. 

En un paper es dibuixen unes caselles
(15-20). La primera conté el dibuix del
problema (bolquers, menjar, rebe-
queries...) i l’última el premi, que no
pot ser un regal material sinó una
activitat que li agradi molt (anar al zoo,
una festa amb amics, excursió a la
platja...). Cada dia que aconsegueixi
l’objectiu tindrà un gomet a la casella.
No hi ha punts negatius. Si un dia no
aconsegueix l’objectiu, doncs no hi
posarà cap gomet i trigarà més a
obtenir el premi. 

Tranquil·litat.

Els pares hem de trobar la manera
d’autocontrolar-nos. Tots hem viscut
dies durs, però penso que viure sense
irritabilitat millora notablement la qua-
litat de vida pròpia i la de les perso-
nes que tenim al costat, i ajuda que el
nostre fill estigui més receptiu.

I D E E S  P R I N C I P A L S

Tenir mà esquerra.

Farà que tot sigui més fàcil. Saber
veure el costat positiu és una habilitat
i una actitud. 

El nostre fill necessita, entre
altres coses, tenir les idees
clares i ben definides pel que fa
als hàbits, que en definitiva són
la seva carta de presentació a
la societat, i som els pares con-
juntament amb l’escola els qui
les hem d’ensenyar.

L’educació és cosa de
tots.

Carme Prats
CEIP Diputació



El nostre centre “tenia” zones enjardi-
nades, però ara tenim vegetació
incontrolada que creix dintre del
col·legi perquè no hi ha pressupost ni
per mantenir els arbres que hi ha
actualment.

En una escola com la nostra en la qual
hi ha més de 600 alumnes, no existeix
cap persona responsable del mante-
niment. Canviar una bombeta del pati
es pot convertir en una odissea.

Per tot això, l’AMPA del CEIP Els
Llorers ha pres com a seu aquest
problema i començarà una sèrie d’ac-
cions a partir del mes de gener per
intentar arreglar aquesta situació.

No volem acomiadar-nos sense afir-
mar que tot això ho farem d’una forma
positiva, amb ganes de construir i no
de destruir.

La Junta de l’AMPA 
del CEIP Els Llorers

Som l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes del CEIP Els Llorers, i mit-
jançant aquest article volem denun-
ciar el mal estat en què es troba el
nostre centre pel que fa a la conser-
vació.

L’any passat el govern va aprovar el
Pacte nacional per a l’educació, que,
a efectes pràctics per als col·legis
públics, ha significat un augment del
professorat i de les hores que els
nens passen a l’escola, però no ha
portat directament més diners als
centres. Per tant, tenim més profes-
sors, més horari lectiu però les
mateixes instal·lacions i mitjans tèc-
nics.

Sabem que el nostre centre se surt
una mica del quotidià, ja que es trac-
ta d’un edifici de principis del segle
passat condicionat per ser escola,
però no per això volem renunciar al fet
que sigui un espai digne. Aquesta
falta de pressupost dóna com a resul-

tat una realitat del dia a dia trista i
famèlica. No hi ha diners per res, la
descoordinació entre els diferents
estaments ens està portant cap a una
situació d’estancament institucional,
en la qual tothom sap què ha de fer,
però no sap com.

El nostre centre està començant a
patir d’una forma evident i visual una
sèrie de deficiències que creiem que
són inadmissibles. En aquest moment
no són greus, però en dos o tres anys
poden ser preocupants. Exteriorment,
l’escola presenta un aspecte deplo-
rable: la façana està bruta i amb
moltes esquerdes que són visibles
perfectament des del carrer i les
parets exteriors que donen al pati
d’entrada estan plenes de pintades.

L’estat de l’interior de l’edifici i del pati
interior no és gaire millor: la majoria de
parets i sostres estan plens d’es-
querdes (sobretot la primera i segona
planta).
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Aules de ciències a Primària

Per una escola digna

Durant el curs 2005-2006 el Departament d’Educació i
Universitats va iniciar la dotació d’equipaments de noves
tecnologies per a les ciències a l’educació infantil i
primària. Aquest curs 2006-2007 ens l’han concedit als
CEIP Tabor, Joan Miró i Fort Pienc, pel que fa al districte
de l’Eixample.

A l’escola Tabor vam fer un projecte que acompanyava la
sol·licitud d’aula de ciències, el curs passat. A comença-
ment d’octubre ens va arribar la notificació, a partir de la
qual calia confirmar que acceptàvem l’aula i fer la previsió
d’espai d’on ubicar-la.

Es tracta d’una dotació de noves tecnologies per a les
ciències, no només d’Educació Primària sinó també
d’Educació Infantil. Aquests equipaments permetran
desenvolupar una àmplia gamma d’activitats d’ensenya-
ment i aprenentatge, ja que disposarem de:
· quatre ordinadors multimèdia,
· una pantalla LCD de 42 polsades amb equip de so i amb con

nexió i gestió des de l’ordinador,
· dues lupes binoculars amb zoom, 

dues càmeres digitals amb connexió via USB a l’ordinador, 
· sis consoles de captació de dades amb connexió a ordinador, 
· tres sensors interns i dos sensors externs, 
· quatre càmeres fotogràfiques digitals, 
· programari específic, 
· una impressora de color connectable a xarxa, 
· instal·lació, mitjançant regleta de doble conducte, de cablejat

elèctric i de xarxa, 

· concentrador, 
· un kit d’experimentació compost per instruments de mesura

i òptics, processos tecnològics, treball de camp, etc.

La nova aula fa que l’aprenentatge de les ciències es
dugui a terme des d’una òptica més moderna ja que
permet:
– Automatitzar la presa de dades de determinats experiments.
– Prendre fotografies o filmacions de preparacions microscò-

piques.
– Compartir tots aquests resultats i observacions, mitjançant

xarxa, amb tot l’alumnat.

I tot això, disminuint sensiblement el temps invertit en la
presa de dades, temps que podem destinar a l’anàlisi, la
interpretació i la discussió dels resultats.

L’aplicació de les noves tecnologies en les ciències na-
turals permet innovar en les pràctiques docents, ges-
tionar el grup-classe d’una manera diferent, afavorir la
interacció, posar èmfasi en el treball en equip i la col·la-
boració... i, per què no, facilitar a través d’un canal més
l’alfabetització digital dels nostres alumnes. L’aplicació
de les noves tecnologies comporta també la formació
del mestre per a l’ús didàctic de les aules de ciències; és
per això que s’organitzaran unes sessions de pre-
sentació i de suport al treball amb aquests materials, així
com actuacions de formació específiques per als
mestres.

CEIP Tabor



zació de l’illa interior de cases entre
els carrers de Nàpols, Ali-Bei, Roger
de Flor i Ausiàs March, el Depar-
tament d’Educació va signar un con-
veni amb l’Ajuntament de Barcelona
per tal d’efectuar una permuta de te-
rrenys i disposar d’un solar annex a
l’edifici de l’institut destinat a la cons-
trucció del nou gimnàs, a canvi de la
cessió de l’espai necessari per a obrir
un passatge per a vianants que unís
els carrers d’Ali Bei i Ausiàs March. 

Les obres es van iniciar formalment el
dia 5 d’octubre i tindran una durada
prevista de 16 mesos. La primera
acció va consistir en la poda, a cons-
ciència, del ficus que es troba dins del
pati de l’institut i que va ser plantat pel
Pep Romero, el primer director de
l’institut. Segons els tècnics del Servei
Municipal de Parcs i Jardins es tracta-
va d’un exemplar únic, fins i tot més
espectacular que el que es troba en el
jardí botànic de Montjuïc, però no es-
tà garantida la seva permanència, ja
que es tracta d’una espècie molt inva-
sora i no adequada a estar tan
propera a una edificació. 

No cal dir que l’execució de les obres,
en ple curs escolar, suposarà un greu
destorb per a la normalitat de la vida

El projecte, a part del nou gimnàs i dels nous vesti-
dors, inclou altres aspectes que suposaran una millo-
ra molt important de les instal·lacions i dels serveis de
l’institut: una pista poliesportiva, una nova biblioteca
amb possibilitat de ser accessible al públic en gene-
ral, una nova sala d’actes, una escala d’emergència,
la construcció d’un nou menjador escolar, la reforma
de la porta i de la rampa d’accés, i la millora dels sis-
temes de seguretat del centre, entre d’altres. 

Segurament que aquesta deu ser la
frase més repetida per tots aquells
centres escolars que, durant molt de
temps, han estat pendents de les
promeses fetes per l’Administració
pública en relació amb la nova cons-
trucció d’una escola, o bé amb les
reformes o reparacions que eren del
tot necessàries. Doncs bé, ara ens ha
tocat el torn a l‘Institut Fort Pius.

L’institut va ser inaugurat a principis
del curs 1984-85 i ocupa el solar
d’una antiga caserna de la Guàrdia
Civil. Va ser el fruit d’una reivindicació
del barri del Fort-Pienc per a disposar
d’un centre públic d’educació secun-
dària. De l’antiga caserna es va con-
servar una gran sala, situada en el
soterrani de l’edifici, que estava desti-
nada a acollir el gimnàs del nou insti-
tut. Aquesta sala, coneguda per tots
els que han passat per l’institut amb el
nom de “cripta”, no disposava de les
mínimes condicions per a ubicar-hi un
gimnàs. Per això, des de l’inici de
l’institut, la reivindicació de construir
un gimnàs en correctes condicions va
ser una constant, tan constant com
les promeses, no complertes, que
se’ns feien des del Departament
d’Ensenyament.
Finalment, en ocasió de la urbanit-

L’EIXAMPLE ESCOLAR 11

Ja han començat
les obres! ! !

del centre. Durant un cert temps no
podrem utilitzar ni el menjador escolar,
ni la sala d’actes, ni els vestidors,
etc... És per això que volem destacar
i agrair la col·laboració del nou CEIP
Glòries-Fortpienc que acollirà, fins a
final de curs, el servei de menjador
escolar de l’institut i s’ha posat a la
nostra disposició per a tot allò que
puguem necessitar.

Esperem que aquest projecte d’am-
pliació i millora del nostre centre no
faci més que ratificar la voluntat de
servei i de proporcionar una educació
integral i de ciutadania als escolars,
les famílies dels quals han dipositat la
confiança en la comunitat educativa
de l’IES Fort Pius, tal com han fet els
milers d’estudiants que han passat
per les aules de l’institut en aquests
darrers vint anys.
No podem deixar de fer menció als
esforços que els successius equips
directius, les juntes de les AMPA, els
membres del Consell Escolar i tota la
comunitat educativa del Fort Pius en
general han anat fent durant tots
aquests darrers anys per tal d’acon-
seguir fer realitat aquest projecte.
Moltes gràcies a tots.

Carles Martí Salleras
Director de l’IES Fort Pius

En marxa el futur 
gimnàs de 
l’IES FORT PIUS.



2008) una altra a Horta-
Guinardó. Hi ha la previsió que
totes les capitals de comarca
de més de 20.000 habitants
tinguin una escola pública de
música de Grau Elemental. Pel
que fa al Grau Mitjà, impartit
pels conservatoris, no està pre-
vist cap ampliació de places,
perquè, segons el Departament
d’Educació, cobreixen la
demanda existent. El cas que
denota insuficiència de places, i

Arran de l’escrit, que es repro-
dueix a continuació i que vam
trametre al Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Institut Municipal
d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona sobre la inquietud de
la nostra AMPA per la qüestió
de la manca de places
públiques de música a la
demarcació de Barcelona,
aquests dos organismes ens

van convocar a una reunió el
dia 2 d’octubre de 2006. Cal
comentar que, a primer cop
d’ull, la reunió ens va semblar
positiva i vam copsar per part
d’ambdues administracions
bones intencions.

L’Ajuntament té previst obrir
aquest curs (2006-2007) una
escola municipal de música de
Grau Elemental a Nou Barris i
de cara al curs vinent (2007-
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La manca
de places públiques 
dels estudis de música a
Barcelona i a Catalunya

 



baix.  

Efectivament hi ha un deute
musical que després de vint o
trenta anys no hi ha manera
que paguin ni la nostra ciutat ni
el nostre país: l’ensenyament
musical. Podem convenir que
hem renovat la ciutat amb infra-
estructures de transport, cen-
tres de cultura, descentra-
lització administrativa, neteja de
façanes, places i zones verdes i
probablement moltes altres co-
ses, però desgraciadament no
hi ha hagut manera que a-
quests progressos hagin arribat

així ho va reconèixer l’Adminis-
tració, és l’ESMUC (Escola Su-
perior de Música de Catalunya),
la qual ha d’absorbir tots els
alumnes que surten dels onze
conservatoris de Catalunya,
més els que es vulguin presen-
tar de les escoles privades i
també els que vinguin de fora
de Catalunya, d’Europa i de la
resta del món. 

És important que l’Administra-
ció reconegui que hi ha una
manca de places per poder
començar a treballar en aquest
sentit per obtenir una possible
solució. Però també ens van
indicar que no sabien com a-
niria pel fet de les properes
eleccions. Bé, ara tenim un nou
Govern que, segons ell mateix,
és d’esquerra i progressista i
se’n diu d’entesa. Aquesta en-
tesa no només ha de ser entre
ells, sinó que ens hem d’enten-
dre tots, no ens poden deixar al
marge. Els estudis de música
no poden ser una rara avis, han
d’estar en les mateixes condi-
cions d’accés que els altres
estudis superiors, hi ha d’haver
suficients places en tots els ni-
vells, en definitiva, ens hauran
d’escoltar. 

Mentrestant, les nostres de-
mandes resten en peu esperant
que les promeses o paraules, ja
fetes anteriorment, es con-
verteixin en fets: des dels as-
pectes més generals (amplia-
ció de les possibilitats de pla-
ces públiques per a estudiar
música en tots els nivells) fins
als més particulars (aplicació de
polítiques socials com l’ajut a
les famílies nombroses) o les
estructurals (integració i coordi-
nació entre els diferents nivells
de l’educació musical a Cata-
lunya).

Us trametem aquest escrit fruit
de la nostra inquietud i preocu-
pació sobre la precarietat actu-
al en el nombre de places públi-
ques dels diferents graus dels
estudis de música. Esperem
que hi poseu la màxima aten-
ció, els alumnes que segueixen
aquests estudis s’han de cuidar
especialment, ells fan un doble
esforç; però la música té con-
notacions que van més enllà:
es transforma en un fet social
positiu i integrador i l’Adminis-
tració també ha de direccionar
els seus esforços en tots els
sentits, pel cap alt i pel cap
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Escrit tramès a la Conselleria
d’Educació i Universitats i a
l’Institut Municipal d’Educació



pagar de la nostra butxaca a
base d’escoles privades.

Així, doncs, els sotasignants, u-
suaris de les escoles de música
de grau elemental i conserva-
toris de grau mitjà, pares i
mares o ciutadans d’aquesta
ciutat i d’aquest país preocu-
pats per l’ensenyament musi-
cal, reclamem, en l’àmbit de les
seves competències, a l’Ajun-
tament de Barcelona i a la Ge-
neralitat de Catalunya:

L’atenció que es mereix l’ense-
nyament musical a Barcelona i
a Catalunya i incrementar-ne
les oportunitats d’ensenyament
públic.
Una escola de música de grau
elemental pública a cada barri i,
com a mínim i immediatament,
una a cada districte de Barce-
lona.
Augmentar el nombre de
places d’ensenyament musical
públic de grau mitjà.
Incrementar les places públi-
ques ofertes de grau superior
de música obrint noves escoles
superiors públiques d’aquests
nivells a les altres províncies ca-
talanes o arribant a acords amb
altres institucions superiors.

Atentament,

AMPA-BRUC
Associació de Mares i 

Pares dels Alumnes del 
Conservatori Municipal de Música de

Barcelona

Barcelona, 24 de maig de 2006

a l’ensenyament musical. La
ciutat continua amb una relació
llastimosament retardada entre
el nombre d’escoles de música
públiques per milers d’habi-
tants, amb un sol conservatori
públic de grau mitjà per a quasi
dos milions d’habitants i un ú-
nic conservatori superior públic
(ESMUC) per a 7 milions d’ha-
bitants.

Així, els ciutadans de Barcelona
estem molt més mal servits que
la majoria de les altres ciutats
de Catalunya, ja siguin les
grans com les petites. Fora de
Barcelona la proporció és,
aproximadament, d’una escola
de música pública cada 50.000
habitants. És a dir, que a Barce-
lona ens en tocarien... trenta! I
quantes en tenim?... tres! Al
Baix Llobregat n’hi ha prop
d’una desena i quasi totes
públiques. És demostratiu
constatar que no fou fins a l’any
1992 que Barcelona va obrir la
seva primera escola de música
i, per tant, estaríem millor si les
promeses electorals, ja de l’an-
terior alcalde (una escola públi-
ca de música per cada dis-
tricte), s’haguessin complert.
La gestió a quatre mans de
l’Ajuntament de Barcelona i de
la Generalitat de Catalunya en
l’ensenyament musical és,
doncs, molt deficient, almenys
quantitativament. Tampoc és
que qualitativament s’hagin sig-
nificat. A partir del moment en
què el Conservatori Municipal
de Música de Barcelona va
deixar de ser Superior per la
creació de l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Cata-
lunya) es va produir una crisi en
el centre en la qual va semblar
que ningú s’ocupava de la seva
recuperació si tenim en compte
el que va costar reprendre els

ànims i l’empenta. Pel que
sembla cap admi-nistració no
n’agafava les regnes. 
Tampoc és que el Govern de la
Generalitat de Catalunya hagi
ajudat massa en aquesta tra-
jectòria. Malgrat ser els titulars
de l’ensenyament superior, la
creació de l’ESMUC no es va
produir fins després de 20 anys
de tenir aquesta competència
–no podem obviar que es va
vestir un sant (ESMUC) despu-
llant-ne un altre (CSMMB)–. La
creació de l’ESMUC es va fer
d’esquena o descoordinada-
ment amb els conservatoris de
grau mitjà de Catalunya i final-
ment, només n’hi ha una. És a
dir que, per exemple, de la pos-
sible vintena de pianistes que
surten de cadascun dels con-
servatoris de grau mitjà, només
4 o 5 poden tenir-ne plaça. La
resta, a la privada (el Liceu) és
molt cara i per a moltes but-
xaques inabastable, a l’es-
tranger o als conservatoris su-
periors d’altres comunitats au-
tònomes que sí que en tenen
més (un per província al País
Valencià, per exemple). Tampoc
no servirà de massa a Barce-
lona (1,5 milions d’habitants) la
intenció del Departament d’E-
ducació que hi hagi un centre
públic en poblacions de més de
20.000 habitants si no s’aplica
aquesta xifra per barris.

En definitiva, la ciutat i el país
han de pagar urgentment el seu
deute amb l’ensenyament mu-
sical. Hem retrocedit respecte a
les taxes de dècades enrere en
ensenyament musical mitjà, te-
nim un dèficit important com-
parat amb Europa i, fins i tot,
amb la majoria de les ciutats
espanyoles. I no és qüestió que
els barcelonins siguem els
únics que ens ho haguem de
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La 

d’ensenyar

El Màgic Andreu, al final del seu
espectacle dels 25 anys al Teatre Po-
liorama, ho deixa anar: “L’autèntica
màgia de la vida és creure en els som-
nis.” He recordat la frase en acabar de
llegir Els mestres de la República, Ara
Llibres, de Raimon Portell i Salomó
Marquès. Feia temps que una mono-
grafia històrica no m’emocionava tant.
La màgia de tots a-quells mestres va
ser creure en els somnis d’una edu-
cació per fer nois i noies lliures i res-
ponsables, per fer una Catalunya mi-
llor. Aquella va ser una aventura pre-
ciosa que va tenir un primer sotrac
amb la revolució mal entesa de la FAI
al principi de la Guerra Civil i que
després va ser escapçada de socarel
per l’Espanya més negra del franquis-
me.

A vegades, quan avui sento els pro-
fessors remugar per la sisena hora,
quan veig que són capaços de deixar
sense colònies els seus deixebles
amb excuses de mal funcionari,
m’entra una profunda malenconia de
quan érem a l’avantguarda educativa
d’Europa. Què es pot fer per recupe-
rar aquell esperit? No vull creure que
estiguem oblidant l’empenta, l’alegria
i l’entrega que van demostrar perso-
natges com Francesc Flos i Calcat,
Rosa Sensat, Pau Vila, Artur Martorell,
Francesc Ferrer i Guàrdia, Pere Ver-
gés, Manuel Ainaud, Alexandre Galí,
Josep Estadella...

Tots ells i molts d’altres, primer sota

l’impuls de la Mancomunitat i després
de la Generalitat, van crear escoles
noves, cadascuna diferent: l’autono-
mia del centre era tan gran com la
dels alumnes. Cada director imprimia
el seu tarannà. Amb poquíssims mit-
jans es feien meravelles. No hi havia
llibres ni exàmens, però els nois i les
noies sortien més ben preparats. Els
mestres no imposaven disciplina, im-
posaven respecte perquè irradiaven
entu-siasme. Hi ha el testimoni d’una
mestra de nois de secundària que
explica com li costava de fer tornar els
nois a casa: després de classe es
quedaven al centre, s’organitzaven
ells mateixos per fer activitats... Molts
d’aquells mestres després van seguir
en contacte amb els seus alumnes,
van veure com es casaven, es van fer
grans amb ells. Eren uns pioners que
estaven al dia de les últimes tendèn-
cies educatives. Seguien els mètodes
de Maria Montessori, d’Ovide Decroly,
de Celestin Freinet o de John Dewey.
Durant el primer terç de segle, ni l’es-
panyolisme ranci, tant de dretes com
d’esquerres, ni l’Església més trona-
da, ni la dreta reaccionària van poder
frenar aquell esclat de modernitat i
energia educadora. Només un cop
d’estat militar i quaranta anys de dic-
tadura, de la qual encara arrosse-
guem seqüeles, van posar-hi el tràgic
punt i final.

Avui tots, mestres, però també pares i
alumnes, i governants, hauríem de fer
un esforç per recuperar aquell camí

tan ben iniciat. No n’hi ha prou amb el
Pacte Nacional per a l’Educació. Cal
un canvi col·lectiu de mentalitat. I
d’entrada jo faria que Els mestres de
la República esdevingués els pròxims
cursos un llibre de referència per a la
comunitat d’educadors, un llibre a de-
batre per les associa-cions de mares i
pares, i un llibre de lectura obligatòria
per als alumnes. Segur que, com per
art de màgia, les coses començarien a
canviar.

Ignasi Aragay

Màgia



“ELS PARES I MARES
DE 6È ES POSEN LES
PILES”

Com cada any des de fa uns
quants, alguns pares i mares
dels nens i nenes de 6è,  junta-
ment  amb l’escola, estan tre-
ballant de valent per poder
organitzar l’excursió i la festa
de fi de curs dels alumnes que
al juny de 2007  marxaran de
l’escola per començar al se-
tembre una nova etapa a  l’in-
stitut.  Conjuntament a la festa
de comiat  s’està elaborant una
orla de record, un llibre que
conté redaccions i dibuixos que
fan els propis alumnes i que
expliquen vivències que han
tingut a l’escola, records, anèc-
dotes... i què els hi agra-daria
ser de grans, i un CD on s’in-
clouen fotografies de les ex-
cursions, festes i activitats ex-
traescolars que han fet al llarg
dels anys.

Per poder fer tot això es comp-
ta  amb la col·laboració d’A-
CAR S.A.  concessionari Ford
que ja fa molts anys que ens
ajuda i a qui estan molt agraïts,
amb la venda de la Loteria de
Nadal, i amb la recaptació de
les festes que es fan a l’escola
durant tot l’any, en què els a-
lumnes de 6è posen a l’abast
de tothom diferents manualitats
que han après a fer durant el
curs gràcies a unes mares amb
molta empenta i molta, molta
paciència. 

Esperem que la feina valgui la
pena i  tot surti molt bé perquè
professors, pares   i sobretot a-
lumnes puguin  tenir un bon re-
cord. 

Gemma García
CEIP Ramon Llull

L’ABAT OLIBA CEU PRE-
MIA EL TREBALL DE
RECERCA D’UNA ALUMNA
DE L’IES MARAGALL

El passat mes d’abril, la Clara
Carreras Marín va ser guardonada
amb el primer premi Abat Oliba CEU a
la Recerca per a Alumnes de Bat-
xillerat, a l’apartat de Psicologia i Edu-
cació, pel seu treball de recerca de
segon de batxillerat “Els hàbits ali-
mentaris dels joves”, basat en un
tractament estadístic de les dades
obtingudes amb un qüestionari de 60
preguntes passat a 86 joves de l’IES
Maragall, centre en el qual ha cursat
l’ESO i el Batxillerat.

La mateixa alumna defineix així el seu
treball: ”És una recerca sobre salut,
cultura i medi ambient, amb l’objectiu
de comprovar l’existència d’un model
de conducta alimentari de l’ado-
lescència”.

Com a resultat del seu treball ha tro-
bat que no hi ha grans diferències de
comportament alimentari entre nois i
noies, malgrat que “les noies reflec-
teixen més que els nois els seus
estats anímics en el menjar“. Però
“tant nois com noies donen gran
importància al menjar en relació amb
la seva aparença física, referent d’i-
dentificació de la seva personalitat”.

Pel que fa a la influència de la família,
observa que “els joves tenen un grau
elevat d’independència respecte a la
família pel que fa al menjar, raó per la
qual tenen una gran desestructuració
dels àpats i un model alimentari cada
cop més allunyat de la dieta mediter-
rània, tot i que diuen que la coneixen i
en valoren la qualitat nutricional”.

Conclou que “el comportament ali-

mentari dels joves denota les arrels
culturals familiars, però les modifiquen
i adapten al seu medi ambient urbà i
social, podent ser una peça clau en el
procés d’homogeneïtzació alimen-
tària”.

El dia 11 de maig la Clara Carreras,
acompanyada pels seus familiars i pel
professorat del centre, va assistir a
l’Acte de lliurament de guardons
d’aquesta setena edició dels Premis
Abat Oliba CEU, que va ser presidit
pel vicerrector, Dr. Ferran Porta.

PREMI CIRIT 2006

El treball de recerca de la Clara
Carreras ha estat guardonat també a
la convocatòria dels Premis CIRIT
2006, que tenen com a objectiu
fomentar l’esperit científic del jovent.

Un del treballs guardonats ha estat el
de la Clara Carreras, que anteriorment
ja havia rebut un altre premi atorgat
per l’Abat Oliba CEU, amb motiu del
qual ja es van publicar en aquesta
mateixa pàgina els principals eixos del
treball.

El passat 16 de desembre la Clara
Carreras i la tutora del treball de recer-
ca, la Sra. Carme Fàbregas, cap del
Seminari de Ciències Naturals de l’IES
Maragall, van assistir a l’Acte de lliura-
ment de premis, celebrat al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, sota
la presidència del conseller d’Inno-
vació, Universitats i Empresa, Sr. Jo-
sep Huguet.

La nostra enhorabona, Clara, per
aquests premis externs al centre, que
han de refermar la teva confiança per
a aconseguir les metes que t’hagis
proposat.

Maribel Barrionuevo 
en nom del professorat de l’IES Maragall
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