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ARTSgràfiques
/flaix /óf

Més formació – menys riscos

La Comissió de Drogues del Col·legi
d’Advocats de Barcelona –formada, entre
altres professionals, per juristes i educadors
socials- treballa en un programa de prevenció,
i ho fa a partir de la teatralització d’un judici,
per tal de fer participar els alumnes en una
reflexió sobre les repercussions legals i socials
derivades del consum de substàncies estupe-
faents. 

A més de la celebració del judici i el debat
posterior amb tots els participants, el projecte
inclou la realització d’una enquesta a l’alumnat
de 3r i 4t d’ESO sobre l’opinió i els hàbits

sobre el consum de drogues.

Tant el professorat com els alumnes van valo-
rar la utilitat de la tècnica de la dramatització,
davant el format de xerrada, que s’utilitza
habitualment en les accions formatives.

Veredicte: culpable

En el judici, els nois i les noies de 4t d’ESO es
van organitzar en grups per representar
cadascun dels personatges presents en un
judici: jutge, advocat, fiscal, acusat i jurat. Els
alumnes de 3r van fer de públic.

Cadascun dels grups comptava amb el suport
d’un membre de la Comissió, que els asses-
sorava, però no va intervenir en cap moment.
Els alumnes ho van tenir clar a l’hora de jutjar
els acusats: van ser declarats culpables i se’ls
va aplicar la pena màxima prevista per la Llei. 

Els experts recomanen...

Com sempre que parlem d’educació, no hi ha
fórmules màgiques, però sí algunes orienta-
cions que val la pena tenir en compte:

Cal donar pautes saludables des de la
mateixa família: no prendre medicaments
innecessàriament, moderar el consum d’al-
cohol, no fumar...
És important estar pendents dels canvis
físics i d’hàbits dels fills; els seus estats
d’ànim, les seves amistats i les despeses
personals.
I arribat el cas, enfrontar-se al problema
sense dramatismes ni culpabilitats.

Un cop més, sembla que les paraules clau
són: bona comunicació, sentit de la lògica,
posicionar-se i establir límits. 

Montse Gasol
IES Fort Pius

Iniciativa pionera del Col·legi 
d’advocats a l’IES Fort Pius 

Judici a les
drogues

·

·

·

Durant aquest curs,
l’IES Fort Pius ha es-
tat escenari d’un judi-
ci molt particular: els
alumnes de 3r i 4t
d’ESO han pres part
en la teatralització
d’un judici penal cen-
trat en un cas de
drogues. Es tracta
d’una iniciativa pio-
nera promoguda per
un equip multidiscipli-
nari del Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona,
que utilitza el format
de joc de rol per fer
més atractiva la pro-
posta i implicar més
els nois i les noies
que hi participen. 
Com a culminació del
projecte, el dia 25
d’abril es va celebrar
una xerrada per infor-
mar els pares del tre-
ball realitzat. 



passar unes colònies inoblidables o
més ben dit un viatge que no oblidaré
mai.
Veig els meus companys pujant les
escales fins a l’autocar; ui, però si em
toca a mi (penso).
Per uns moments em faig enrere i
penso en tots els dies i totes les nits
que he estat pensant en aquest
moment, en tots els esforços que he
fet intentant que la gent s’apropi a les
parades de llibres sense res a les
mans, i que hi surti amb llibres o roses
entre els dits o... en fi, el que és
important és que he fet un gran esforç
per preparar-ho tot i ha valgut la pena.
A cinquè, a les hores de pati, parlava
amb les meves amigues del viatge i
de com seria tot i... teníem tantes
ganes d’arribar a sisè, que fos l’últim
trimestre, i que fos el dia 18 de maig
de...” Laura Martínez Martín, 6è
curs, CEIP Diputació

La realitat és que el record que deixa
en els alumnes compensa els treballs
de preparació i la tasca durant els
dies del viatge. 

Josep Rossich
CEIP Diputació

El curs 91-92 al CEIP Diputació vàrem
decidir canviar el viatge de final de
curs que feien els alumnes de 8è a
Mallorca per un viatge a Suïssa i
Alemanya.
Es tractava de conèixer una cultura
centreuropea i uns paisatges diferents
als que estem acostumats. 
L’èxit del viatge va fer que es mantin-
gués la tradició fins a la desaparició
de l’EGB i del curs de 8è.
En aquell moment ens vàrem qües-
tionar si amb alumnes de 6è també
era possible fer aquesta sortida. El
primer curs vam anar a Cantàbria, “la
Suïssa espanyola”, el segon any vam
sortir a l’estranger fins a Carcassonne
i, vist els bons resultats, el tercer any
vàrem reprendre la tradició del viatge
a Suïssa, tot i que es va retallar la part
d’Alemanya del viatge. 
Cada curs recorrem més o menys els
mateixos indrets: Berna, Interlaken,
Grindelwald, Luzerna, Cataractes del
Rin, Gruyère, Ginebra...
Ara ja és una tradició i els nostres
alumnes preparen el viatge amb força
il·lusió, bon exemple són aquests
paràgrafs de redaccions seves:

“El viatge de final de curs serà a
Suïssa, sí, ho heu sentit bé, a Suïssa.
És un viatge que espero fa dies,
mesos, més ben dit, ANYS. Des que
vaig descobrir que els de 6è anaven
tan lluny em vaig posar molt nerviosa,
però de què serviria estar amb a-
quest neguit quatre anys? De res. 
Vaig fer una reflexió i em vaig plantejar
d’esperar (que era l’única solució) i de
tranquil·litzar-me. Estar tranquil·la tres
anys i mig sí, però quan penso que
portem tot el curs treballant pel viatge
i que falten menys de tres dies...
Quines esgarrifances! Els sentiments
més desitjats per mi ara són: neguit i

esperança. Hem “fet bar”, hem venut
gorres i fotografies i... hem fet dos tre-
balls de Suïssa. Jo crec que amb tot,
ens mereixem un bon viatge i sobretot
agrair als professors, que ens aguan-
taran una setmana!” Laia Arrey
Casas, 6è curs, CEIP Diputació

“Durant tot el curs, els alumnes de 6è
hem estat preparant amb impaciència
l’esperat viatge de final de curs. Des
de fa uns anys a Suïssa, on ens diver-
tirem i ens ho passarem millor que
mai visitant llocs i pujant muntanyes. 
Al llarg del curs col·loquem petits
establiments de venda quan hi ha ce-
lebracions importants, com per exem-
ple Sant Jordi (venem llibres i roses al
vestíbul), o la festa d’aniversari de
l’escola, on venem begudes, donuts
...
Al llarg del segon i part del tercer
trimestre hem fet uns treballs amb
informació dels llocs on anirem i l’iti-
nerari que farem. La majoria de gent
de la classe a falta de tres dies per al
viatge ja té la maleta a la porta, prepa-
rada per al gran dia. 
A l’autocar, escoltarem cançons que li
hem demanat a la senyoreta de músi-
ca i cantarem les que ella mateixa ens
ha ensenyat. A més a més, portarem
música nostra que compartirem amb
els nostres companys o companyes.
Són moltes hores que ens esperen
que intentarem passar-les el millor
possible i sense empipar els profes-
sors (ells també tenen dret a fruir del
viatge). 
Espero que ens ho passem tots molt
bé i que tornem molt contents tots i
totes a casa.” Eloi González
Esvertit, 6è curs, CEIP Diputació

“Estic a punt de pujar a l’autocar que
em portarà a Suïssa i que em farà
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Els de 6è curs
anem a Suïssa
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La primera línea sería preventiva: 
Concienciación del problema con
los padres y clubes.
Realización de charlas en los dife-
rentes clubes, creando debates
sobre la situación.
Firma de un contrato ético-deporti-
vo (quizá el primero de su vida)
entre la entidad, el niño y el padre.
Será un momento de reflexión con-
junta, y como todo contrato deberá
leerse y ser aceptado por parte de
los firmantes.
Creación de un grupo de personas,
no árbitros, con autoridad para emi-
tir un informe, encargadas de velar
por este comportamiento en las pis-
tas de juego.

La segunda línea sería sancionadora:

La demostración por parte de los
clubes de que trabajan esta línea,
es la acción directa sobre los

dad y del respeto a la diversidad
El espíritu de colaboración y supera-
ción 
Saber qué significa la deportividad
El entender la responsabilidad de
sus actos frente a sus derechos y
deberes, etc.

La línea deseada de educación y
comportamiento de los niños por
parte de los padres no debe cambiar
por tratarse de una práctica deportiva.
Es justo apoyarse en ella, como herra-
mienta válida, para conseguir los
objetivos antes mencionados. Toda
actividad familiar, social, deportiva,
etc. debe servir para apoyar y reafir-
mar valores.

Dado que los niños no pueden san-
cionar a los padres, ni los equipos
pueden ser castigados por dicho
comportamiento, una de las ideas es
que los árbitros, después del partido,
puedan valorar el de los aficionados
(padres en el mejor de los casos). En
caso de sumar a lo largo de la tempo-
rada varias valoraciones negativas, el
club e incluso el equipo podrían ser
sancionados: no tener la posibilidad
de poder ir a torneos amistosos, o no
poder aspirar a jugar las finales de su
categoría, o una limitación a la hora de
recibir ayudas el club por parte de la
federación.

Dada la dimensión del problema y la
escasez de medidas adoptadas,
debemos actuar y atacar el problema
de base para evitar un mal que, en la
mayoría de los casos, podría llegar a
ser irreparable.

Los niños que juegan al minibásquet
no solamente se inician en la práctica
deportiva, sino en una vía educativa,
complementaria a la escolar y familiar.
Los reglamentos y técnicas de juego
deben por ello respetar una serie de
principios pedagógicos, didácticos,
psicológicos y metodológicos que
garanticen el proceso de formación
integral del individuo.

La introducción de buenos hábitos de
salud e higiene, de comportamiento,
de comunicación, etc., además de
los aspectos técnicos propios de la
especialidad deportiva, nos ha de
servir para promover y generar actitu-
des positivas. Ese debe ser el objeti-
vo de toda la familia del minibásquet:
técnicos educadores, responsables
de clubes, árbitros y padres. Estos
últimos tienen un papel más impor-
tante del que a priori pueden pensar.

Se está hablando mucho (demasiado)
de que el mayor problema del mini-
básquet son los padres. Toda la fami-
lia del baloncesto se queja de su
comportamiento, incluso los propios
niños. 

Sin duda el comportamiento de los
padres en esta categoría crea en cier-
tos casos verdaderas disfunciones en
el proceso de adquisición de valores
sociales como:

El equilibrio social y emocional
La capacidad de dirigir, de aprender
en equipo
El sentido de la realidad, el respeto
a las reglas y a la autoridad
El sentido del civismo, de la igual-

Cómo optimizar
y aprovechar
mejor los valores
del minibásquet

·

··
·
·

··

·

·
·

·

·

·



padres que no entienden el mini-
básquet.
Aumento de las sanciones por parte
de la Federación por violencia en los
terrenos de juego.
Denuncia de los contratos ético-
deportivos, dentro del ámbito del
club.
Introducción en el reglamento de
valoraciones sobre el comporta-
miento de los aficionados, haciendo
una clasificación paralela.

Es un proyecto novedoso y audaz
que refleja la realidad: el niño necesita
el apoyo de los padres para crecer
como jugador-persona. Este binomio
no se puede separar: si los padres
ayudan en casa con el aprendizaje de
la escuela, en el minibásquet, tam-
bién.

La mejora del joven jugador va enca-
minada a la adquisición de habilida-
des técnicas y humanas. La repeti-
ción, la corrección y el buen ejemplo
son parte de la enseñanza, sin olvidar
que lo que el niño necesita es conse-
guir habilidades, tanto técnicas como
humanas. Debe ser el principal prota-
gonista de su aprendizaje como juga-
dor y persona, siendo capaz de elegir
entre las opciones que el juego le
plantee y, a la vez, de autoevaluar su
elección. 

En la vida deberá tomar decisiones,
unas buenas y otras malas; de ambas
debería extraer conclusiones para fu-
turas actuaciones. El minibásquet le
debe servir como banco de pruebas
para completar su formación. Al ser
esta una actividad que se realiza de
forma voluntaria, los resultados ten-
drán más incidencia en su proceso de
formación personal. 

A continuación expongo una serie de
reflexiones que me gustaría hacer a
los diferentes miembros de la familia
del minibásquet:

Al niño
El juego no termina con el partido 
Entrena para mejorar, no para ganar
Debes conocer la importancia de la
salud (come bien, duerme lo sufi-
ciente, etc.) 
El minibásquet provoca diversión y
genera seguridad
Fomenta la relación social y la
comunicación

Disfruta del post-partido con inde-
pendencia del resultado
Haz amistades con los compañeros
del equipo contrario
Las posibles injusticias que pienses
que los árbitros han hecho, son
también parte de la enseñanza. El
mundo tampoco es justo del todo
Piensa que tú también puedes ser
árbitro algún día
Tienes que aprender a tomar inicia-
tivas bajo presión
Habla con tus padres sobre tus sen-
saciones

Al entrenador - educa-
dor

Motiva constantemente al niño
Estimúlalo a que tome iniciativas en
el juego
Piensa en el mañana del niño, no en
el hoy
Tus obligaciones no terminan en la
formación técnica
No seas “resultadista”, sé formador
y educador
Aunque no lo quieras, establecerás
un vínculo afectivo con el niño, no lo
defraudes
Eres un líder para los niños (jugado-
res del equipo), aprovéchalo en
positivo
Disfruta no sólo del progreso técni-
co, sino del personal y humano
Forma para afrontar también el fra-
caso, no sólo el éxito; la vida es una
mezcla de todo
Debes saber asumir además del pa-
pel de entrenador, el de psicólogo y
consejero del niño
Ayuda a que tenga niveles de auto-
evaluación y a que sea reflexivo
No aceptes amenazas de los pa-
dres, referentes a llevarse al niño a
otro equipo si no juega más tiempo,
o porque juegue en otra posición

A los padres
Comparte con el niño (tu hijo) lo que
significa jugar
La formación integral deportiva tam-
bién depende de ti
Una sonrisa y tu apoyo tras una
derrota son más efectivos en la for-
mación que el aplauso tras una vic-
toria
No presiones al niño con el resulta-
do
Tus actos y palabras durante la acti-
vidad deportiva del niño deben coin-
cidir con la línea educativa formativa
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que deseas para él
Ayuda a comprender las situaciones
que el niño no entienda
La alegría del niño por participar de
un juego con un grupo de amigos,
está por encima de tus intereses
como “manager”
Ayúdale a tener sensaciones de
logro
No te reflejes en el niño. No quieras
ver en él aquello que tú no llegaste
a ser
No hace falta que demuestres en
público tus “conocimientos” sobre
el juego, el arbitraje, los contrarios o
los compañeros de tu hijo
Ayuda a entender a otros padres el
valor del minibásquet

A los árbitros
Tus acciones tienen más influencia
de la que piensas
Debes dar ejemplo en todo, incluso
en los errores
Tú también estás en formación,
déjate aconsejar
Disfruta de la actividad y ayuda a
que disfruten los demás
Piensa en la ilusión de los niños
antes de tomar decisiones discipli-
narias
Asume un papel más pedagógico
que de juez: explica a los niños tus
decisiones si es necesario
Gánate el respeto de todos, enten-
diéndolos y respetándolos
No antepongas tu ego a la misión
que tienes en el partido
Debes intervenir cuando sea nece-
sario sin interferir en el desarrollo
normal del juego

El deporte como actividad educativa y
formativa es quizá la herramienta más
potente de la que disponemos para
derribar las barreras que la sociedad
crea constantemente, idiomáticas,
culturales, personales, etc. El mini-
básquet nos tiene que servir para
aglutinar esfuerzos en esta vía y apro-
vechar sus ventajas, que son muchísi-
mas, para formar personas y depor-
tistas.

El minibásquet es un juego excepcio-
nal. Aprovechémoslo no sólo técni-
camente. 

Juan Carlos Mitjana
Árbitro EUROLEAGUE, ACB.

Director técnico de l’Escola d’Àrbitres
de la Federació Catalana de Basquetbol
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Temps de reverberació

Temps de reverberació recomanats, en
segons. NBE-CA-88. Annex 5. Taula 5.3

Aïllament entre parets

Segons l’article 11 de la NBE-CA-88,
cal que l’aïllament mínim de soroll aeri
R entre parets sigui de 45 dBA. 

En aquest estudi s’han pres els valors
mínims de diferents paràmetres
definits segons la Norma i s’ha com-
provat si els esmentats valors
obtinguts per al Jaume Balmes es
troben dins dels esmentats marges.
Els paràmetres estudiats són els
següents:

La immissió (soroll de fons): És l’e-
xistent a l’interior de les aules amb
les finestres tancades i l’aula buida.
Pot tenir diferents orígens, sobretot
el soroll del trànsit exterior i les aules
veïnes.
El temps de reverberació: És el
temps que tarda un soroll en desa-
parèixer dins d’un espai i depèn del
volum d’aquest i de llurs materials
de construcció.
L’aïllament mínim al soroll de les

Després d’haver rebut nombrosos
comentaris sobre la problemàtica de
l’excessiu soroll extern a l’IES Jaume
Balmes, des de l’AMPA es va prendre
la decisió d’encarregar un estudi
objectiu per tal de calibrar la dimensió
del problema. Aquesta situació es
veu agreujada a les temporades de
més calor, ja que, per airejar i refres-
car l’ambient, es veuen obligats a
obrir les finestres, ja que el centre no
disposa de sistema d’aire condicionat
o climatització.

S’ha de tenir en compte que l’edifici
de l’institut va ser construït l’any 1942
i, en aquell moment, Barcelona no
patia els elevats nivells de contami-
nació acústica que hi tenim a l’actua-
litat.

L’objectiu d’aquest article és la pre-
sentació dels resultats de l’esmentat
estudi i la proposta de mesures de
millora a fi d’aconseguir una millor
qualitat de vida per a tota la comuni-
tat acadèmica.

L’estudi

L’estudi va ser realitzat per part de la
consultoria “Axioma Consultors A-
cústics” a petició de pares i alumnes
que constataven la manca de qualitat
acústica a les aules, a fi i efecte de
plantejar possibles solucions, atesa la
preocupació dels pares que feien
referència a la possible influència
d’aquesta qualitat auditiva sobre el
nivell educatiu rebut pels alumnes.
Segons diferents estudis, una mala
acústica suposa una disminució en la
comunicació oral, la qual pot afectar
les capacitats cognitives com la lec-
tura, l’atenció, la memorització i la
capacitat de resolució de problemes.
Així, doncs, una bona acústica millo-

ra, en general, l’aprenentatge dels a-
lumnes a la classe.

Dins de l’àmbit legal, la norma que
estableix les condicions mínimes
d’aplicació en edificis és la NBE-CA-
81“Norma Básica de la Edificación-
Condiciones acústicas de los edifi-
cios” de l’any 1981, que va ser mo-
dificada el 1988, i es va passar a ano-
menar NBE-CA-88. 

En l’annex 5 de l’esmentada Norma
es recomanen els nivells d’immissió
de soroll aeri i reverberació que no
s’han de sobrepassar, d’acord amb
les recomanacions assenyalades per
la Comissió Econòmica del Consell
Econòmic i Social de les Nacions
Unides, depenent del tipus d’edifici.
Pel que fa a centres docents seria el
següent:

Nivell Leq màxim d’immissió (Soroll de
fons)

Nivells sonors continus equivalents Leq,
d’immissió de soroll aeri que es recomana
no sobrepassar
als locals. NBE-CA-88. Annex 5. Taula 5.1
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Estudi
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encara que s’haurien de prendre com
a provisionals, ja que no s’acon-
seguiria arribar als nivells recomanats
per la Norma NBE-CA-88. 

Es proposen les modificacions se-
güents:

Instal·lar dins les aules elements
que reduirien la reverberació, com
serien llibreries, estants, penjarobes
i altres objectes que afavoreixen la
difusió del so.
Col·locar juntes de gomes a les fi-
nestres que donen al carrer per her-
metitzar-les i disminuir així el soroll
de fons.
Substituir les tarimes de rajoles per
tarimes de fusta, per reduir així el
temps de reverberació.
Col·locar a les potes de taules i ca-
dires taps de felpa per evitar el so-
roll d’arrossegament que reben les
aules de pisos inferiors.

Conclusions
Es constata una deficiència greu en la
qualitat acústica de les instal·lacions
del Centre, remarcada preceptiva-
ment pels membres de l’AMPA. Els
problemes principals són l’elevat
temps de reverberació i l’elevat nivell
d’immissió a l’interior de les aules.

Atesa la importància de l’acústica als
centres educatius, l’estudi recomana
plantejar un projecte de modificació
tècnica que millori la situació acústica
actual. Aquest informe es va remetre
a la Direcció del Centre Educatiu
perquè es poguessin prendre les
mesures oportunes.

Guiomar Riaño i Gemma García
IES Jaume Balmes

parets separadores: S’han pres les
parets que separen aules entre si
com les més crítiques i s’han obviat
les parets que donen al passadís.

Dins de l’informe es descriuen
algunes característiques del Jaume
Balmes i s’inclouen característiques
constructives de les aules i del mateix
edifici, la distribució en llurs plantes i la
utilització de les diferents zones de
l’edifici.

Es constata que les dimensions,
geometria i materials de construcció
de les aules fan que el soroll generat
dins d’elles es dissipi amb rapidesa, la
qual cosa crea un camp acústic
romanent d’alt nivell.

Com a font principal de soroll exterior
s’indiquen els carrers Pau Claris i
Consell de Cent. Es destaca que l’ab-
sència d’aire condicionat evita el soroll
generat per aquest sistema.

Per realitzar l’estudi s’han escollit tres
aules representatives del centre: A11,
A12 i A21. Les dues primeres situ-
ades al primer pis, per les seves grans
dimensions i l’elevat nivell de soroll de
trànsit. L’aula A21, pel seu gran volum
i pel seu elevat temps de rever-
beració, que resulta perceptible fins i
tot a “ull nu” (NOTA: parlant de soroll,
potser aquesta frase feta no és molt
afortunada, però això és el que hi
ha...):

Per a cada aula s’ha estudiat el soroll
de fons i el temps de reverberació.
Per estudiar l’aïllament s’ha utilitzat la
paret de separació entre les aules S11
i S12.

Posteriorment, s’han comparat els
valors obtinguts amb els indicats en
les diferents normes aplicables i s’hi
han inclòs recomanacions per millorar
la qualitat acústica.

Valoració dels resultats

De les mesures obtingudes s’obtenen
les conclusions següents:

El soroll de fons de les aules
supera en qualsevol cas el nivell
màxim recomanat per la Norma. Els
valors mesurats foren de 52.4 i 56.6
dBA. En aquest cas es veuria a-
greujat en el cas de fer la classe
amb les finestres obertes, com seria
a l’estiu, pràctica actualment invia-
ble.

El temps de reverberació supera
de llarg els límits màxims reco-
manats per la Norma, que reco-
mana un temps màxim de 1.5
segons. En el cas del Jaume
Balmes aquest valor és superat fins
i tot en les freqüències més ele-
vades, on normalment els temps de
reverberació són més baixos.
Aquesta situació es dóna en totes
les aules estudiades, especialment
a la S21 atès el seu elevat volum.

L’aïllament entre les aules és de
45 dBA.
Per tant, els problemes més greus
serien el soroll de fons i el temps de
reverberació.

Possibles solucions
“Axioma Consultors Acústics” acon-
sella les solucions següents:

Instal·lar a les finestres una fusteria
acústicament eficaç per obtenir un
aïllament mínim de 30 dB amb el
soroll exterior, ja que la major part
de soroll prové del carrer.

Atès el gran volum de les aules, s’a-
consella instal·lar pannells absor-
bents al sostre i a la meitat superior
de les parets per esmorteir el temps
de reverberació.

Si aquestes modificacions no fossin
possibles a curt termini, s’aconsella
prendre mesures que millorin l’am-
bient acústic amb caràcter temporal
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ha servit per tenir al nostre abast un
seguit de persones disposades a
compartir amb l’alumnat els seus
records, corroborats en alguns casos
per documents o fotografies. Amb
l’ús de les tècniques de l’entrevista,
s’han creat documents de fonts orals
que s’han enregistrat per a la seva
posterior anàlisi i interpretació. 
Els nois i les noies, d’aquesta manera,
han pogut recollir de primera mà do-
cuments i imatges que els han per-
mès contrastar l’endarreriment eco-
nòmic i social dels anys 40 i 50,
coetani a la construcció del franquis-
me, amb el “desarrollisme” posterior i
els inicis de la societat de consum.
Aquests documents gràfics comple-
menten les aportacions vivencials de
la gent gran, que ha rememorat, per
als estudiants, històries de fam, vio-
lència, repressió i autoritarisme.
Coincideixen amb el pas de la infància
al món adult i se situen enmig de jocs,
amistats i de la iniciació al treball i a
l’amor.
Una petita exposició d’imatges
fotogràfiques i audiovisuals, confec-
cionada amb material inèdit elaborat
pels alumnes de quart amb la col·la-
boració del Seminari de Plàstica, s’ex-
hibeix en els locals de la Casa
Golferichs i constitueix la cloenda d’a-
quest procés de recerca i interpre-
tació del passat. El treball presentat
permet establir un diàleg entre la tas-
ca acadèmica dels joves i l’entorn
social immediat, i potencia, al mateix
temps, el debat sobre la recuperació
de la memòria col·lectiva.

Cèlia Cañellas
Cap del Seminari d’Història 

de l’IES Ernest Lluch

La coneixença dels fets del nostre
passat recent és un dels objectius del
currículum de Ciències Socials del
quart curs de l’ESO i, sovint, intentem
que els nostres alumnes n’assoleixin
la comprensió a partir de procedi-
ments pràctics que complementen
les informacions dels llibres de text i
de les explicacions magistrals. 
D’aquesta manera, fem ús de textos,
mapes històrics, cronologies compa-
rades, imatges i projecció de docu-
mentals o pel·lícules de ficció, recur-
sos que, avui dia, ja formen part del
bagatge acadèmic convencional.
L’augment de l’interès del nostre
entorn social per la recuperació de la
memòria dels fets esdevinguts en el
nostre país, en els anys de la Guerra
Civil i el franquisme, ens ha dut a
incloure també l’entrevista directa

amb persones que visqueren aquella
època i que poden donar-ne testimo-
niatge en la nostra metodologia
d’aprenentatge. En la nostra decisió
hi ha influït, sobretot, l’activitat d’enti-
tats dedicades a la divulgació escolar
com les Dones del 36, que visitaren el
nostre centre el curs 2003-2004 con-
vidades per la professora Carme Gil.
A partir d’aquestes premisses, des
del curs passat, els nostres alumnes
de quart han iniciat un projecte que el
Departament d’Educació ha recone-
gut i inclòs en el Programa d’inno-
vació educativa. L’activitat ha trans-
cendit a l’espai de l’aula per aprendre
Història i consisteix a treballar amb els
records dels supervivents d’aquells
anys.
La col·laboració de les famílies i de la
residència de gent gran F. Layret ens
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Un projecte
d’innovació a
l’IES Ernest Lluch: Aprendre Història

a partir de la memòria



Fins ara un/a alumne/a de 1r de
Batxillerat diürn amb 3 matèries sus-
peses al juny havia de repetir tot el
curs; i ara es proposa que pugui fer
tot o part de 2n amb 4 o 5 matèries
suspeses de 1r.

En teoria, la fórmula facilita el progrés
de l’alumnat més precari, però també
és cert que aquest alumnat inestable
(si no és madur i interessat) encara
suporta menys estructures poc esco-
lars, com és no fer les matèries fixes
d’un grup.

També és evident que si molts
alumnes d’un centre es troben en
aquesta situació, es pot produir una
demanda interior complexa que no
necessàriament els centres podrien
satisfer.

Hi ha opinions del món acadèmic en
el sentit que tanta facilitat teòrica
rebaixarà encara més els anomenats
nivells. I alhora resulta comprensible
que des del punt de vista de pares i
alumnes sembli una oportunitat posar
facilitats al progrés de l’alumnat i que
val la pena intentar explorar-ho.

Potser el que cal és no crear falses
expectatives, a més de no abandonar
l’objectiu clau: l’ESO ha de ser més
sòlida, i en particular ha d’assentar les
bases dels estudis futurs. I no oblidar
que en general als 16-17 anys és mi-
llor cursar un curs de Batxillerat com-
plet.

Per si de cas, serà bo que els experts
es posin ja a pensar si existeixen fór-
mules organitzatives raonables i sos-
tenibles que permetin a l’alumnat cur-
sar simultàniament matèries de 1r i 2n
de Batxillerat.

AMPA IES Ernest Lluch

Hem de reconèixer que en els darrers
anys s’han fet moltes lleis educatives,
perquè tots els partits que arriben al
poder han volgut deixar la seva
marca, presentar la seva solució com
a òptima i col·locar molts principis
ideològics. En aquest sentit, des de fa
un any està aprovada la Llei orgànica
d’educació (LOE), que pel que fa a
l’ensenyament és plenament vigent
des del curs que ve, el 2007-2008. 

En concret, per a 1r i 2n de Primària,
i 1r i 3r d’ESO. Ara com ara, en el
desenvolupament català del currícu-
lum de Primària i Secundària s’obser-
ven algunes tensions, i de fet, a
primers de maig que som, encara no
s’ha publicat el decret definitiu.

Ara bé, com que el desplegament del
Batxillerat correspon als cursos 2008-
2009 (1r) i 2009-2010 (2n), tot just ara
el Ministeri d’Educació i Ciència ha
obert consultes sobre el marc general
d’aquesta etapa. Els grans canvis que
s’hi observen són tres:

Presència de noves assignatures
comunes: una de ciència general
per a tot l’alumnat i una d’Educació
per a la Ciutadania.

Reforç en hores de les matèries de
modalitat.

Canvis en el règim de repetició per
matèries pendents.

Els punts 1 i 2, que poden suscitar
matisos, no sembla, però, que hagin
de significar cap gran trasbals. Per
contra, el punt 3 sí que suposa un
canvi de rumb que podem analitzar a
partir d’algunes dades objectives
públiques i d’alguna percepció prou
compartida.

És una dada rotunda que Catalunya (i
Espanya en general), en relació amb
la zona euro d’Europa, té pocs

alumnes que hagin completat estudis
postobligatoris (CCFF –cicles for-
matius– de grau mig o superior, o bé
Batxillerat), concretament més d’un
15 % menys. Si bé també és cert
que un alt nombre de batxillers arriben
a la Universitat, en un percentatge
més alt que a Europa.

La percepció esmentada diu que una
possible causa de l’abandonament
prematur dels estudis postobligatoris
(singularment del Batxillerat), o fins i
tot del desinterès inicial pels estudis
postobligatoris, podria trobar-se en el
salt acadèmic excessiu entre l’ESO i
el Batxillerat.

Aquesta dada de l’abandonament ha
estat denunciada diverses vegades i
s’hi han ofert diverses i variades solu-
cions:

Un Batxillerat de 3 anys, a costa de
l’ESO.

Un Batxillerat de 3 anys, estirant la
vida escolar un any més.

Com que la LOE ja no permet grans
canvis com aquest, i alhora les dades
i les percepcions anteriors són prou
sòlides i poc presentables davant la
Unió Europea, la mateixa LOE obre ja
dues vies:

Fer del nou 4t d’ESO (des del 2008-
2009), tot i ser obligatori, un curs
més pròxim al Batxillerat (tria d’itine-
raris, especialització...).
Aquesta via es pot donar per defini-
tiva, perquè figura en el redactat
orgànic.

Suavitzar el fracàs dins els estudis
postobligatoris fent més fàcil el pas
de 1r de Batxillerat a 2n. És aques-
ta la via del decret en marxa que ha
suscitat tants comentaris de prem-
sa.
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“Peligro
Internet”
“Addicció a Internet” és un terme
del nou mil·lenni i, com tota addicció,
no és sana per a la nostra salut. Per
quina raó tancar-nos en un món
paral·lel quan fora existeixen perso-
nes reals, amb gustos reals i con-
tactes físics reals? Ja existeix una
patologia de la xarxa i els nostres fills
comencen a freqüentar les con-
sultes dels psicòlegs i psiquiatres
per desfer-se’n del problema. 

John Suler assenyala l’existència
de dos models bàsics de l’addicció
a Internet.

El primer d’ells fa referència a aquells
subjectes molt aficionats i interessats
pels seus ordinadors que utilitzen la
xarxa per a recollir informació, jugar
en solitari, obtenir nous programes,
etc., però sense establir cap tipus de
contacte (no més que el necessari per
a assolir els seus propòsits). 

El segon tipus ho constituirien aquells
subjectes que freqüenten els xats,
moods (jocs en línia) i llistes de correu.
Tots ells tenen en comú la recerca
d’estimulació social. Les necessitats
de filiació, de ser reconegut, poderós
o estimat subjuguen aquestes per-
sones a aquest tipus d’utilització de la
xarxa. En oposició a ells, els subjectes
del primer grup eviten el caos que pot
provocar qualsevol canal d’IRC
(Internet Relay Chat). Per a ells la
necessitat de control i la predicció són
elements essencials. Quan l’ús
d’Internet interfereixi d’una manera
significativa en les activitats habituals
és quan podrà ser considerat pa-
tològic. 

No obstant això, la interferència sobre
els hàbits de vida no és un criteri

estable, ja que varia considerable-
ment d’uns subjectes a uns altres,
variant en funció de les disponibilitats
de temps, diners i de nombroses cir-
cumstàncies tant personals com
familiars. Mark Griffiths (psicòleg,
Universitat de Plymouth) considera
que les noves tecnologies són en si
additives i presenten patrons de com-
portament similars als del joc patolò-
gic o la bulímia.

Ivan Goldberg ho anomena ús
patològic d’ordinadors, amb els
criteris de diagnòstic següents:

Canvis dràstics en els hàbits de vida
a fi de tenir més temps per a con-
nectar-se.

Disminució generalitzada de l’activi-
tat física. 

Negligència de la salut pròpia a
conseqüència de l’activitat a Inter-
net. 

Omissió d’activitats importants a fi
de disposar de més quantitat de
temps per a romandre connectat. 

Canvi en els patrons de somni a fi
de disposar de més temps a la xar-
xa.

Disminució de la sociabilitat que té
com a conseqüència la pèrdua d’a-
mistats.

Negligència respecte a la família i
els amics. 

Rebuig a dedicar temps extra en
activitats fora de la xarxa. 

Desig de més temps per a estar
enfront de l’ordinador. 

Negligència respecte al treball i les
obligacions fisiològiques.

És més el que es perd quan trenquem

el límit de la nostra vida real amb la
nostra societat virtual. Tot extrem és
dolent, no perdis el teu valuós temps
extralimitant-te, mantingues la mesura
justa per a aprendre a utilitzar la tec-
nologia i no permetis que ella t’utilitzi.

Internet m’ha està fent envellir

No senyors, no sóc una dona de 70 i
escaig, sóc una jove de 21 anys, que
va estudiar un diplomat de compo-
nent docent durant 10 MESOS per
Internet, enviant assignacions via e-
mails, xats i fòrums, de dilluns a di-
lluns, i si no et prens un “respir” quan
t’asseus enfront del computador, pots
sortir tan o més adolorida que
després d’una caminada de 1.000
quilòmetres sense descans, o com el
portal “El món salut” assenyala: “pot
implicar molts problemes físics com
els dolors d’esquena, obesitat per la
falta d’exercici o trastorns del somni.
En casos extrems pot provocar la pèr-
dua del lloc de treball per una baixada
dràstica en la productivitat.”

Extret de la xarxa

JOAN ESPINOSA - IES ERNEST LLUCH

·

·
·

·

·

·

·
·
·
·



dels edificis i espais escolars ja faria
escalfar massa l’ambient... 

El que és evident és que cal fer algu-
na cosa, si volem classes dinàmiques
i participatives en què els nens i les
nenes es belluguin i no siguin com els
estaquirots de l’escola franquista, que
només aixecaven el braç quan es
passava llista a les 9 del matí i la resta
del dia tenien el cap ficat entre el llibre
i el quadern.

No és cap exageració. Només us heu
d’imaginar una sala de 20-25 metres
quadrats amb 25-30 persones (i ja no
dic adolescents...) a dins. Ara tan-
queu les finestres, perquè si no, amb
el soroll dels cotxes de l’Eixample no

Cada any el mateix: la xafogor,
aquella bèstia fofa, molla i calenta,
arriba a la ciutat, envaeix les escoles
i s’enganxa als seus inquilins. I molt
abans que comenci oficialment
l’estiu, alumnes i mestres veuran
com les seves aules es converteixen
en autèntiques saunes.

Tots sabem que el planeta s’escalfa,
que les estacions de l’any són tot un
embolic perquè meteorologia i calen-
dari ja fa temps que no van a l’hora:
ara fa calor a l’hivern i baixen les tem-
peratures a la primavera... baixen i
agafen embranzida per enfilar-se a
l’estiu fins a valors que comencen a
ser molt preocupants. Per això fa
anys que, quan arriba l’onada de
calor, a les botigues s’acaben les
existències d’aparells de climatització.
A les oficines, als establiments d’aten-
ció al públic i cada cop a més domi-
cilis, la gent contraresta les altes tem-
peratures amb una injecció de fred
(sovint glacial). Però... i a les escoles,
què? Hem de tirar pel dret? Potser
valdria la pena buscar solucions més
sostenibles –i potser més recomana-
bles per a la salut– per garantir el
“benestar climàtic” d’alumnes i mes-
tres. 

Per exemple, seria demanar massa
que es tinguessin en compte aques-
tes necessitats, a l’hora d’equipar un
centre (o, encara millor, en dissenyar-
lo)? Perquè quan ja està en funciona-
ment tot es complica molt més, i
aconseguir un tendal per protegir una
part del pati de la solana, o una corti-
na perquè els nens que s’asseuen al
costat de la finestra no quedin rostits,
no sempre és tan ràpid com hauria de
ser. Imagino que qüestionar el disseny
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poden treballar. I comenceu a afegir
graus al termòmetre...

És clar que sempre queda un recurs:
seguir els consells del Departament
de Salut, que, per evitar el cop de
calor, recomana a la població més vul-
nerable (persones grans i infants) que,
si no té aire condicionat, procuri pas-
sar com a mínim un parell d’hores al
dia en llocs climatitzats (centres co-
mercials, cinemes...). Així que, ofici-
nes de les caixes d’estalvis del barri, ja
us podeu preparar!

Montse Gasol

Aules o 
saunes ?

        



Una formació per al
lleure

Seria un error pensar que la formació
només són els estudis reglats orien-
tats a camps de coneixement es-
pecífics, que permetran en un futur
desenvolupar-se en l’àmbit laboral. La
formació és un concepte més variat i
atractiu.

Per descomptat, la formació dels
joves ha d’estar orientada a assolir
una base cultural i alhora cap a la
seva preparació en el món del treball,
però paral·lelament es fa necessari

Diversos factors apunten cap a una
nova societat futura, on la reducció
de l’activitat laboral deixa entreveure
un augment del temps dedicat a
l’oci. Estem preparats per gaudir de
la vida en una societat amb menys
treball? Sabem enfrontar-nos d’una
manera sana a una gestió del nostre
temps lliure?

Els sociòlegs assenyalen que no
estem preparats per viure el nostre
temps si aquest no se’ns organitza
des de fora. Alguns dels símptomes
que evidencien aquesta certesa són
l’angoixa dels jubilats que entren en
crisi en el moment que han de deixar
de treballar, l’hiperconsumisme com a
forma d’oci o la generalització de for-
mes passives de passar el temps lliu-
re, com és el mirar la televisió o des-
cansar, associant a aquest concepte
la idea de no fer absolutament res.
D’altra banda moltes de les activitats
que actualment associem al concepte
de gaudir del temps de lleure (marxar
els caps de setmana, les vacances,
viatjar…) no sempre es poden traduir
com a autèntiques vivències d’oci si-
nó com a rutines necessàries mar-
cades pels ritus de la nostra societat. 
Cal preguntar-se què ens aporta allò
que fem i per què ho fem?

Per tots aquests motius, els peda-
gogs reclamen una intervenció eficaç
que formi nens i joves en la besant
lúdica perquè aprenguin a gaudir acti-
vament del seu temps lliure. No
només omplint i carregant d’activitats

la seva educació, sinó despertant-ne
la curiositat envers el que fan, estimu-
lant-ne la creativitat, i assolint quotes
d’èxit sense la necessitat de recórrer
a grans estímuls, en definitiva, a
aprendre a gaudir amb senzillesa de
les petites coses. 

Però no només cal fomentar la part
lúdica de la vida entre els més petits.
També els adults i els més grans hau-
rem de saber-nos adaptar a noves
maneres d’entendre la formació, el
treball i el lleure.
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El lleure
La clau de volta per a una
vida plena

      



les nostres activitats diàries d’una
forma més saludable i a enfrontar-nos
a la vida d’una manera més positiva i
optimista. És a dir, a viure més d’a-
cord amb nosaltres mateixos i d’una
forma més coherent amb allò que
realment som. 

Educant per a una
nova cultura de l’oci

Sembla que no donem prou
importància al temps de lleure i, en
canvi, cal que sapiguem oferir les
claus per aprendre a organitzar-nos el
temps autònomament. Només d’a-
questa manera estarem generant les
llavors necessàries per poder-nos
adaptar a una societat futura, on el
treball tindrà un paper diferent del que
coneixem.

El lleure ha de ser una eina per:

Conèixer-se i acceptar-se un mateix
en cada etapa de la vida

Estimular la capacitat de relacionar-
nos amb els altres i trobar elements
comuns

Sentir-nos acceptats compartint un
desig, un anhel, un objectiu que
pren part d’un interès col·lectiu

Tenir grans somnis i il·lusions i des-
pertar la nostra creativitat

Descobrir les nostres pròpies limita-
cions, fruit de la realitat d’un mateix
i del seu entorn

Tenir curiositat, ganes de saber,
ganes de conèixer tant el nostre
entorn més immediat com el més
llunyà

Viure adequadament el temps no
subjecte al condicionament del tre-
ball

Gaudir d’una bona higiene mental 

Alfons Font
Director tècnic del poliesportiu Sagrada

Familia 

facilitar una formació orientada a sa-
tisfer les necessitats del “descans”
oferint als més petits activitats que
despertin la seva imaginació, que
suposin un repte i alhora que els
plagui amb l’objectiu d’assolir una
base d’experiències útils en un futur. 

Actualment, la formació en aquest
camp cada cop és més nombrosa i
està més estesa a totes les edats i els
continguts. Cadascú haurà de desco-
brir les seves inclinacions, abandonar
qualsevol tipus de recel i implicar-se al
màxim per trobar l’essència, allò que
ens permeti “descansar” de les obli-
gacions quotidianes.

Més enllà del treball
remunerat

També hauríem de considerar el tre-
ball com un concepte que va més
enllà de l’activitat laboral remunerada.
El treball és una aportació constructi-
va per satisfer les necessitats de les
persones (i no exclusivament mate-
rials), que ha de tenir també, en la
mesura del possible, un component
creatiu. Hem d’aprendre a sentir-nos
útils, hàbils i eficaços. Aportar idees,
oferir solucions, resoldre conflictes
poden ser exercicis que ens permetin
considerar el treball i la nostra apor-
tació com quelcom més que una ruti-
na.

Aprenent a gaudir del
temps d’oci 

Abans de res és necessari assenyalar
que etimològicament la paraula “oci”
és totalment antagònica a la paraula
“negoci”. D’altra banda, també cal
puntualitzar que el lleure és una activi-
tat “desinteressada” o “no-(pre)-ocu-
pada”. 

Així, podem definir el lleure com “el
temps lliure que hom disposa fora de
les ocupacions regulars per dis-
treure’s de les obligacions quotidia-
nes” (Diccionari de la Llengua Catala-
na, Institut d’Estudis Catalans).

Des del meu punt de vista, voldria
assenyalar que l’objectiu principal de
saber-se gestionar un mateix el temps

d’oci amb èxit radica a tenir suficient
autonomia per decidir el que volem
fer, fer-ho i gaudir d’allò que estem
fent, i evitar confondre el nostre oci
amb activitats per combatre la sole-
dat, l’ensopiment, l’angoixa, l’es-
très… Val a dir que el lleure no és ocu-
par el temps que dediquem a nosal-
tres mateixos amb activitats de tota
mena que evitin el fet de sentir-nos
sols, com dèiem, sinó que gaudir del
temps de lleure implica viure les activi-
tats que realitzem d’una manera
plaent i agradable, sentint com a-
questes ens aporten un benestar físic
i mental a través de moltes sensa-
cions.

El lleure està molt relacionat amb la
personalitat de cadascú, ja que les
experiències acumulades influiran
poderosament en el creixement de
l’individu i en la construcció de la
seva personalitat. És per això que
qualssevol de les activitats que s’or-
ganitzin per satisfer les demandes
d’oci, tant per als més petits com per
als més grans, han de promoure el
desenvolupament de la creativitat i de
l’autonomia. Estimular la creativitat
convertirà la persona en un indi-
vidu curiós, inquiet, capaç d’aprofi-
tar millor els recursos que el seu
entorn personal i social li ofereix,
capaç de cercar noves fórmules
d’oci i, en definitiva, capaç de con-
vertir el seu temps de lleure en un
taller d’estímuls. D’altra banda, el
desenvolupament de l’autonomia té
com a objectiu promoure la capaci-
tat de prendre decisions d’una mane-
ra independent, saber en tot moment
què vull o què no vull fer i evitar pren-
dre el camí més fàcil i convertir l’oci
en una aspirina per combatre la sole-
dat, l’estrès o la rutina. En desenvolu-
par des de ben petits aquestes dues
qualitats haurem donat un pas enda-
vant perquè en el futur puguem deter-
minar lliure i incondicionalment les
activitats que ens permetran aprofitar
el nostre temps de lleure.

A més, no oblidem la importància que
té en les activitats d’oci el foment de
les relacions interpersonals. El fet de
saber-se capaç de realitzar coses sols
i amb altres persones millorarà la nos-
tra autoestima i consegüentment la
imatge que de nosaltres transmetem
als altres. La millora de la nostra auto-
estima ens ajudarà a portar a terme
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listes; en el cas dels nens de Cicle
Superior, per un grup de companys.

- Imaginem, juguem, llegim... a la
biblioteca de l’escola.

A la biblioteca es va fer una exposició
sobre el món dels pirates. Es van fer
diferents racons: el tresor, jocs, dis-
fresses, llibres sobre el món dels
pirates (amb la col·laboració de la bi-
blioteca Joan Miró), espècies, vaixell
pirata, Power Point sobre els pirates i
el seu món.

Tots els alumnes de l’escola hi han
anat i han fet les diferents activitats;
atès l’interès que ha despertat s’ha
prorrogat perquè hi puguin tornar
tots.

A banda d’aquestes activitats s’en
han fet d’altres en funció del treball
específic que cada cicle estava duent
a terme: poesia, teatre, treball sobre
un determinat llibre, un autor, un
tema d’actualitat, escriure contes...
i tot s’ha compartit; tots hem fet
coses per als altres i tots n’hem
rebut dels altres. 

Vam cloure la setmana amb “El follet
valent”; una meravella duta a terme
pels mestres de música i els alumnes.

Resumint: UNA EXPERIÈNCIA PER
COMPARTIR

CEIP Auro

La setmana del 23 al 27 d’abril vam
celebrar els actes de la setmana cul-
tural que han girat entorn del món
dels llibres. Aquesta setmana ha
estat, de fet, la cloenda d’una sèrie
d’activitats realitzades pels alumnes
de l’escola. 

Partint de la proposta de la comissió
de biblioteca de l’escola i amb les
aportacions dels cicles, durant el
segon trimestre i inici del tercer es van
dur a terme una sèrie d’activitats,
que, en síntesi, podríem agrupar en
els apartats següents:

- Cinema i literatura

Es va programar una pel·lícula, basa-
da en un llibre, per a cada cicle. Es va
fer la presentació i la lectura del llibre
o de part d’ell, es va veure la pel·lícu-
la i després es va fer un col·loqui
sobre la pel·lícula i la temàtica de què
tracta i es va comparar amb el llibre
per tal de trobar semblances i diferèn-
cies.

En alguns casos, en aquesta i en d’al-
tres activitats hem comptat amb la
col·laboració de pares i avis, als quals,
des d’aquestes línies, volem agrair la
seva col·laboració.

Pensem que ha resultat una activitat
interessant i que ha motivat els alum-
nes envers la lectura i el cinema i s’ha
despertat en ells l’interès per llegir  i
veure cinema.

Aquesta activitat també ha estat pos-
sible dur-la a terme gràcies a l’ús de
les noves tecnologies, ja que s’han
pogut veure en pantalla gran.

- Visitem una biblioteca pública

Tots els alumnes de l’escola han anat
a una biblioteca pública del barri o de

fora d’ell. Els nens d’Educació Infantil
i Cicle Inicial van anar a la biblioteca
Lola Anglada, els de Cicle Mitjà a la
biblioteca Joan Miró i els de Superior
a la biblioteca Jaume Fuster.

A cadascuna de les bilioteques els
responsables ens van rebre i ens van
explicar el funcionament de la biblio-
teca, els serveis que ofereix, les
condicions d’ús, etc., i ens van convi-
dar a fer-ne ús. Cal dir que se’ns feia
difícil “treure” els nens de la biblioteca
de tan engrescats com estaven; així
que us convidem, pares i mares, a
portar-los quan us sigui possible.

- Conta contes

Tots els alumnes de l’escola han gau-
dit d’unes sessions de contes fetes
per molt bons especialistes en la ma-
tèria i, una vegada més, hem vist com
la narració oral segueix sent una acti-
vitat que ens deixa a tots, nens i
adults, bocabadats i amb ganes de
sentir-ne més.

Aquesta activitat s’ha realitzat amb la
col·laboració del CRP, el Districte de
l’Eixample i l’AMPA de l’escola.

- L’hora del conte

Tots els nens de l’escola, en un deter-
minat moment, estaven sentint un
conte explicat pels tutors o especia-
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Setmana 
cultural:Tots hem fet
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Ja portem quasi un curs des de la
implantació de la sisena hora, amb els
seus pros i els seus contres, ja que hi
ha qui pensa que aquesta famosa
hora no calia fer-la i n’hi ha qui creu
que l’horari que s’ha escollit no és l’a-
dient.

Recordo que fa quasi un any un grup
de pares i mares, després de saber
que al nostre centre es començarien
les classes a dos quarts de nou del
matí van recaptar firmes com a pro-
testa perquè no estaven d’acord en la
manera com s’havia escollit l’horari (el
qual va ser votat al Consell Escolar).

Aquest any l’AMPA del Ramon Llull va
fer una enquesta a tots els pares per
tal que votessin l’horari que creien
més adient per als seus fills, o bé de

consciència dels educands al conei-
xement, per a poder omplir-la de
continguts útils per al desenvolupa-
ment tant de l’individu com de l’es-
pècie a la qual pertany. La superstició
–la religió, sigui catòlica, budista,
hebrea o islàmica– és, per definició,
contrària a aquests objectius. Només
per això ja hauria d’haver estat des-
terrada per sempre més del panora-
ma educatiu.
Però no; com en tantes altres coses,
aquesta societat no ha superat l’èpo-
ca de les tenebres i, per tant, haurem
de fer un nou “renaixement”; haurem
de tornar a llegir els clàssics precris-

La Il·lustració va ser un gran pas per
als humans. Si ha rebut el nom
d’època de les llums és perquè grà-
cies als esforços d’uns quants herois
del pensament, vàrem passar de les
tenebres d’una època prenyada de
superstició, a un temps il·luminat pel
coneixement i la raó.
Però, com dirien a alguna contrada,
“lo mort s’agafa a lo viu”. I ens trobem
encara debatent si la superstició, sota
la forma de la religió, ha d’estar pre-
sent a l’educació dels nostres infants.
Així, doncs, estem retornant a les
tenebres medievals, un món incert on
la por i la religió eren els reis.
La funció de l’educació és obrir la

8.30 a 16.30 h o bé de 9.00 a 17.00 h,
de tal manera que el resultat d’aques-
ta, era vinculant per al representant de
l’AMPA al Consell Escolar.

El resultat de l’enquesta crec que
quasi és el que menys importa, però
si teniu curiositat us puc dir que va
“guanyar” l’horari de 8.30 a 16.30 h
per un 53 %. El que sí penso que té
importància és la quantitat de pares
que la van respondre, ja que, de 645
alumnes que té l’escola, van contes-
tar 235.

No puc arribar a entendre perquè a
l’hora de queixar-se molta gent s’hi
apunta, però quan se’ns dóna l’opor-
tunitat de dir la nostra opinió el passo-
tisme s’apodera una mica de tots
nosaltres.
Cada vegada que hi ha eleccions

tothom es queixa de la baixa partici-
pació, jo creia que era perquè la políti-
ca no és una “cosa” fàcil d’entendre i
que ben bé no se sap el que fan els
polítics per nosaltres, però potser és
que a l’hora de votar sempre ho fem
els mateixos, tant és que siguin elec-
cions municipals, autonòmiques o
estatals o simplement una enquesta
per donar l’opinió sobre l’horari de
l’escola.

Gemma García
CEIP Ramon Llull

Participació

Superstició a
l’escola 

tians perquè ens il·luminin i ens en-
senyin el camí d’un coneixement
deslligat de la superstició.
Si bé cal respectar les persones, no
tenim cap obligació de fer el mateix
amb les supersticions, i caldria que la
societat, d’una vegada, deixés de ser
tan “tolerant” i recuperés la torxa de la
Il·lustració, relegant d’una vegada per
totes la superstició –començant per la
catòlica– a l’àmbit de les coses pri-
vades, confessables o inconfessa-
bles.

Jordi Soler
AMPA Carlit
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Alumnes de
l’Ernest Lluch a

Escòcia

El curs 2005-2006, la profes-
sora d’anglès, Carmen Fonse-
ca, que ja havia fet diversos
projectes “Orator” –pel qual es
fan estades lingüístiques a l’es-
tranger amb alumnes d’ESO–,
ens va prometre que, si coin-
cidíem l’any següent, seríem
nosaltres els protagonistes, i
aquest va ser el desenca-
denant del projecte de 2007.

El setembre, com que es van
acomplir els requisits, vam
acordar com a tema de treball
“Barcelona and its neighbour-
hoods”. A tots ens va agradar
molt la idea i vam posar fil a
l’agulla. Com que ja vèiem
Edimburg a l’abast, ens vam
posar a treballar amb entusi-
asme. 

Ens vam dividir per districtes i
barris. El cap de grup es feia
càrrec del districte i la resta
fèiem els barris. Vam recórrer
els barris, vam recollir informa-
ció, vam agafar el bus del barri,
vam fer fotografies i vídeo, i
vam parlar amb el veïns.

La Tània es va encarregar de
fer la pàgina web i l’Albert Valls
i el Daniel San Luís es van en-
carregar del muntatge del
vídeo.

El professorat del nostre institut
ens va donar suport i els estem
molt agraïts.

Un cop acabat el treball, el vam
presentar al Centre de Recur-
sos de Llengües Estrangeres i,
... molts nervis i emoció fins
que hi va haver una trucada a
l’institut que comunicava que
havíem estat seleccionats. Qui-
na alegria!

El dia 1 de setembre, 40 alum-
nes de primer de batxillerat ens
n’anem cap a Edimburg i no
tornarem fins al dia15. Ja us
podeu imaginar com ens sen-
tim. 

GRÀCIES, CARMEN!  

Banda ampla per
als centres públics

educatius

En el marc de les reformes pre-
vistes pel Pacte Nacional per a
l’Educació, i d’acord amb el
Programa Heura, al CEIP Dipu-
tació s’estan duent a terme les
obres per implantar la banda
ampla a tots els espais de l’es-
cola, tot i que en aquesta pri-
mera fase no està prevista la
dotació de més ordinadors.

Actualment totes les escoles
tenen connexió a Internet, tot i
que la majoria només disposa
d’una aula amb aquests recur-
sos (la d’informàtica), la qual
disposa d’una amplada de
banda que potser no és la més
adient.

Amb el Programa Heura es vol
aconseguir:
Fer arribar la banda ampla a
tots els centres educatius de
Catalunya.
Instal·lar punts de cable a totes
les aules de cada centre.
Configurar una xarxa d’accés a
Internet sense cables (Wi-Fi) a
cada un dels centres.

A més de l’accés a la banda
ampla, tots els alumnes dis-
posaran d’un espai digital per-
sonal, agenda, intranet, cer-
cador lliure d’objectes, directori
de recursos educatius, correu
electrònic, enllaços, notícies i
apartat de fòrums. Cal afegir
que aquest entorn digital es
combinarà  amb la utilització de
sistemes externs de gestió,
imatges o podcast...

Es vol aconseguir dur a terme
aquestes millores a tots els
centres públics i serveis edu-
catius (un total de 2.001 cen-
tres) en un període de dos
anys, ja que es pretén impulsar
l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació
(TIC).

Carme Prats
CEIP Diputació

Els alumnes de
sisè del CEIP

Tabor participen
en el 50è aniver-
sari del Tractat

d’Europa

Per commemorar els 50 anys
del Tractat d’Europa, el 9 de
maig (Dia d’Europa) es va orga-
nitzar un acte a l’Institut del
Teatre en el qual van participar
14 escoles de Catalunya i una
delegació italiana. De les 15
escoles convidades a prendre-
hi part, quatre eren de Barce-
lona: el CEIP Antaviana, el
CEIP Tabor, l’escola Vedruna-
Àngels i l’escola Virolai. 

La representació de Variacions
sobre La Commedia dell’Arte,
a càrrec de la companyia Dei
Furbi i amb la participació de
18 alumnes, va obrir la cele-
bració. Després, les veus dels
escolars de Catalunya van
respondre a les preguntes:
Què fa Europa per Catalunya?
Què fa Catalunya per Europa?
Com a cloenda, els 500
alumnes que es van reunir van
interpretar la cançó Per tot el
món, All around the world,
creada per l’alumnat de l’esco-
la Vedruna-Àngels, del barri del
Raval de Barcelona. Es tracta
d’una cançó cantada en cata-
là, castellà, anglès i tagàlog. 

Entre les autoritats assistents hi
havia representants de la
Comissió Europea a Barcelona,
del Parlament Europeu, de
l’Ajuntament i de la Diputació
de Barcelona. El conseller
d’Educació, Ernest Maragall, i
el vicepresident de la Generali-
tat de Catalunya, Josep-Lluís
Carod-Rovira, també hi van
participar.

Montse Gasol

Lluch participaran per cinquè
any consecutiu en l’activitat
Òpera a secundària. Aquesta
activitat vol fer arribar la música
contemporània a l’alumnat dels
centres de secundària fent-los
participar activament de la
interpretació d’una òpera. Es
representarà els propers dies
14 i 18 de juny al Teatre
Nacional de la nostra ciutat.
Aquest projecte l’organitza
l’Institut d’Educació de l’Ajun-
tament de Barcelona, el Centre
de Cultura  Contemporània de
Barcelona i el Gran Teatre del
Liceu.

L’òpera “LISÍSTRATA” és una
adaptació lliure de l’obra
d’Aristòfanes, autor de la
Grècia clàssica. És una obra en
un acte, que es divideix en cinc
escenes, per a solistes, cor ju-
venil i grup instrumental. El
compositor és Albert Carbo-
nell.

A les representacions finals
conflueix el treball dels dife-
rents grups: el cor general (for-
mat per alumnes dels IES), el
cor petit, solistes i els artistes
professionals. Tots són dirigits
per l’Elisenda Carrasco i acom-
panyats per la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya. Els
alumnes tindran l’oportunitat
de formar part i gaudir des de
dins d’una obra musical porta-
da a l’escena.

Marga Hernández
Professora de música de l’IES

Ernest Lluch

Lisístrata: Òpera
per a l’ESO

                      


