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S U M A R I

La primavera de 1999 sortia a la llum el número zero de 
l’Eixample Escolar, fruit de l’empenta i l’esforç d’un grup de 
mares i pares de col·legis públics del districte. Amb els anys, 
el grup es va anar ampliant i dels set “socis fundadors” (Auró, 
Carlit, Diputació, Joan Miró, Els Llorers, Mallorca i Ramon Llull) 
hem passat als divuit actuals, que representen la pràctica totali-
tat dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària 
que hi ha actualment a l’Eixample. 

Durant aquests anys hem unit esforços per donar a conèixer la 
realitat de l’escola pública. També hem procurat aportar propos-
tes de millora a problemes que afecten els centres, i ho hem fet 
reflectint l’opinió dels diferents sectors de la comunitat educa-
tiva: hem parlat amb alumnes, amb pares, amb mestres i pro-
fessors, amb experts i amb consellers. I, per descomptat, quan 
ha calgut, no hem dubtat a denunciar situacions que ens han 
semblat inadmissibles. 

Fa deu anys que ho fem i continuarem par-
lant, de tot i amb tothom, perquè és parlant 
i intercanviant punts de vista com s’arriba a 
entendre un problema i es pot avançar en la 
solució. Per molts anys, doncs, al diàleg i a 
la reflexió. Amb la vostra col·laboració, farem 
moltes primaveres més. 
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Dia Mundial No-violència
L’escola Mallorca farà 3 anys
Confèrencia col·loqui sobre sexualitat
i adolescència a l’IES Fort Pius
En marxa l’equip de mediació de l’IES 
Fort Pius
Als instituts no s’acompleix la llei
El valor de l’esforç
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El passat divendres 30 de gener 
vam commemorar el dia escolar 
de la No-viòlencia i la Pau.

No teníem res previst... la Mª Antònia m’ho 
va recordar, ja que algun any ho havíem 
treballat... Era un quart d’onze aprox. No 
podem fer res... li vaig dir... ja és tard... 
vaig sentir ràbia... com havíem d’ignorar 
un dia que ho representa tot en l’educació 
dels infants?

Vam retallar mans blanques i un colom de 
la pau. Vaig explicar-ho a les monitores... 
van estar d’acord. Les monitores ho van 
explicar als seus alumnes... 

Tots els nens van firmar les mans blanques 
com a símbol que cal estar amb la pau....
I vam fer el que veieu a la fotografia...

Gràcies a:
la Mª Antònia, que em va tocar la moral.
les monitores, que van col·laborar amb 
tot el que suposa d’enrenou a l’últim 
moment.
els infants, que van fer fàcil la tasca.

Volem que els nostres nens i nenes creixin 
amb concòrdia, tolerància, solidaritat, 
respecte als drets humans. No violència i 
sí pau.

Parlem als nens i nenes que la pau és molt 
més que l’absència de guerres i batalles.
Parlem als nens i nenes que cal resoldre 
els conflictes d’una manera pacífica i 
dialogant.

Montse Gascó
Coordinadora del menjador

CEIP Auró

Dia Mundial
NO-violència

El Dia Escolar de la No-violència i la 
Pau (DENIP), conegut també com 
a Dia Mundial o Internacional de la 
No-violència i la Pau, fou fundat l’any 
1964 pel poeta i educador mallorquí 
Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa 
d’Educació No-violenta i Pacificadora, 
difosa internacionalment. Es practica 
a escoles de tot el món, els dies 30 de 
gener i propers (aniversari de la mort 
de Mahatma Gandhi). Als països amb 
calendaris escolars propis de l’hemisferi 
sud, pot commemorar-se el 30 de març 
i dies immediats.

El DENIP propugna una educació 
permanent en i per a la concòrdia, la 
tolerància,la solidaritat, el respecte als 
drets humans, la no-violència i la pau. El 
seu missatge bàsic diu: ‘’Amor universal, 
No-violència i Pau. L’Amor universal és 
millor que l’egoisme, la No-violència és 
millor que la violència i la Pau és millor 
que la guerra’’.

Què fan les escoles el dia de la no-
violència i la pau?

A les escoles de tot el món celebren 
el (DENIP) amb diferents actes. Els 
objectius del dia de la Pau són: 

Sensibilitzar que la pau és molt més 
que l’absència de guerres i baralles. 
Conèixer persones i/o grups que 
lluiten per la pau i la justícia al món. 
Saber resoldre els conflictes de 
manera pacífica i dialogant, és a dir, 
expressant les opinions de forma 
tranquil·la, clara i ordenada. 
Compartir una estona amb tots els 
alumnes i mestres amb la finalitat de 
celebrar la diada de la pau.

(Text extret d’Internet)
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endoll per poder animar les nos-
tres festes i activitats.
El menjador ja comença a que-•	
dar-se petit, ja que estem pas-
sant de tenir una sola línea a 
tenir-ne dues.
El pati d’Infantil , situat a una pri-•	
mera planta, ja ha hagut de ser 
restaurat i modificat (entre altres 
temes els arquitectes havien 
construït una barana que no ar-
ribava al metre d’alçada (és fàcil 
que un nen s’hi enfili!)
Essent una escola creixent •	
d’una sola línea a dues– ja ens 
han posat un curs “bolet”, i a P4 
tenim, no una ni dues, sinó que 
tenim tres aules.
Tenim una pista de futbol-bàs-•	
quet, però l’arquitecte va decidir 
que la il·luminació era més es-
tètica si els llums s’instal·laven 
sospesos a l’aire –potser per no 
ocupar espai a terra– però qual-
sevol cop de pilota fa petar els 
llums.
També van pensar en una font, •	
per quan els alumnes tingues-
sin set. Sí, però... si no posem 
un marge de ciment al voltant és 
fàcil que tots quedin mullats, ja 
que l’aigua es perd i s’escampa 
per terra.
Del projecte inicial ens van su-•	
primir la planta superior, i, per 
compensar-ho, van fer una 
aula al soterrani, la d’informàti-
ca, però... això sí, si un alumne 
d’Infantil ha d’anar al bany la 
mestra l’ha d’acompanyar dues 
plantes més amunt perquè en 
el projecte no estaven inclosos 

L’escola
Mallorca 
farà 
3 anys
Ara, per Setmana Santa, farà tres 
anyets que vam estrenar la po-
lèmica Escola Mallorca “Nova” 
(ubicació nova, edifici nou ), això 
sí, va ser després de molts i molts 
anys de negociacions, reivindica-
cions, manifestacions al carrer de 
Balmes..., contra el temporal de 
molts veïns, denúncies i burocrà-
cia.

Tenim una escola que té l’honor 
d’haver rebut el Premi d’arquitec-
tura “Ciutat de Barcelona, 2006”, el 
de la “Novena Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, 2007” i 
el premi “Nacional de Arquitectura 
del Ministerio de Viviendas”. Amb 
aquests tres anys he descobert el 
perquè d’haver obtingut aquest 
premi: potser per ser de disseny 
minimalista? Si minimalista vol dir 
que hi manquen coses... Sí, ho és. 
Amb aquests anys encara que si-
guin pocs– hem observat tota una 
sèrie de deficiències i mancan-
ces:

Moltes de les aules han patit go-•	
teres a causa de la pluja.
El pati de Primària, que és de •	
terra i ciment, s’inunda perquè 
l’aigua de la pluja no es filtra 
bé.
Aquest mateix pati té només •	
quatre lavabos (dos per nens i 
dos per nenes), però si tenim en 
compte que al migdia hi passen 
prop de 150 alumnes... potser 
és una mica escàs!
També ens agradaria que ha-•	
guessin pensat en la funciona-
litat del pati, que no té ni un sol 

uns lavabos– i deixar els altres 
vint-i-quatre alumnes sols, amb 
tots els cables d’informàtica i, 
posats a fer ironia, amb el Ven-
tolin a prop, ja que la humitat és 
important, i algun nen podria 
patir d’asma.

La llei d’Educació, elaborada des 
d’un despatx i no des d’una esco-
la, ens parla de fer grups flexibles, 
per tal de poder fer una educació 
més a la mida de cada nen: qui-
na idea més pedagògica!, però 
com que no tenim prou aules per 
repartir-los... tot queda en paper 
mullat.
Dins del Súperprojecte premiat 
s’hi incloïa una escola bressol, un 
pàrquing, i un edifici amb més de 
cinquanta habitatges per a joves. 
Bé doncs, aquest edifici encara 
no ha estat estrenat. Està tancat i 
segellat, no fos cas que vingues-
sin uns “okupes”, mentre esperem 
que algú decideixi què se’n pot fer 
d’aquest espai que ara sembla de 
terra de ningú. La nostra propos-
ta, des de la direcció de l’escola i 
amb el suport de l’AMPA, és que 
els baixos i estem parlant de 140 
metres quadrats– siguin cedits a 
l’escola. No patiu, que ja en farem 
un bon ús: per exemple conver-
tir-ho en dos espais: traslladar-hi 
l’aula d’informàtica i fer una aula 
polivalent, que ens pugui servir 
per l’alumnat de matiners, ludote-
ca, aula de plàstica...  La resta de 
l’edifici d’habitatges estem espe-
rant que, des del Districte de l’Ei-
xample, facin un projecte educa-
tiu que pugui millorar els serveis 
del barri.
Malgrat tot, estem molt contents i 
satisfets de la nostra-escola-nova, 
i és per aquest motiu que els pa-
res i mares de l’AMPA CEIP MA-
LLORCA seguim lluitant per acon-
seguir millorar-la, donarem suport, 
en tot el que ens sigui possible, a 
l’equip docent del centre que, dia 
a dia, treballa amb els nostres 
fills; i seguirem fent una tasca de 
convivència, noves idees i nous 
projectes per tal que el barri tingui 
una escola que pagui la pena.
FELICITATS “escola-nova” ja tens 
tres anys!

Eva Toro Cervera
CEIP MALLORCA

  



4 L’EIXAMPLE ESCOLAR

Conferència-
col·loqui sobre 
sexualitat i 
adolescència a l’IES 
Fort Pius

Si us interessa, no hi falteu.
US HI ESPEREM!

A càrrec del Sr. Pere Font.
Psicòleg. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Autor del llibre Pedagogia de la sexualitat
Col·laborador habitual del Programa Tvist de TV3, 
i de Catalunya Ràdio

Dilluns 16 de febrer, a les 18.30 h,
a l’IES Fort Pius

Conferència - col·loqui sobre

Sexualitat i
adolescència

Benvolguts pares i mares,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que el proper, 
dilluns 16 de febrer de 2009 esteu convidats a assistir a la:

Has parlat de sexualitat amb els teus fills?
     Creus que els teus fills estan ben informats?

             Et preocupa aquest tema?

Sexualitat i 
Adolescència

El passat dia 16 de març va tenir 
lloc al nostre ‘institut una xerrada 
sobre sexualitat i adolescència, 
a càrrec de Pere Font, psicòleg i 
i director de l’institut d’estudis de 
la sexualitat i la parella, autor del 
llibre Pedagogia de la sexualitat i 
col·laborador habitual del progra-
ma Tvist de TV3 i de Catalunya 
Ràdio.

Actualment als instituts ja no es fan 
programes de formació en sexuali-
tat. Així doncs, la informació sobre 

sexualitat que tenen els nostres 
joves és la que brinden els amics, 
els quals sovint estan mal infor-
mats. Si la principal informació els 
arriba a través dels amics i, en se-
gon lloc, a través de la televisió… 
no anem gaire bé!
 
A partir d’aquests canals obtenen 
imatges, visions i models que de-
formen el camí cap a una sexuali-
tat sana. Tenir una bona educació 
sexual no vol dir tenir molta infor-
mació sobre aquest tema.

Si la informació 
que tenen els 
adolescents 
sobre sexualitat 
els arriba 
principalment 
pels amics i, 
en segon lloc, 
a través de la 
televisió… no 
anem gaire bé!

El cartell, dissenyat per un pare del centre, es va distribuir al barri per convidar els veïns a la xerrada.
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Si us interessa, no hi falteu.
US HI ESPEREM!

A càrrec del Sr. Pere Font.
Psicòleg. Director de l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Autor del llibre Pedagogia de la sexualitat
Col·laborador habitual del Programa Tvist de TV3, 
i de Catalunya Ràdio

Dilluns 16 de febrer, a les 18.30 h,
a l’IES Fort Pius

Conferència - col·loqui sobre

Sexualitat i
adolescència

Benvolguts pares i mares,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que el proper, 
dilluns 16 de febrer de 2009 esteu convidats a assistir a la:

Has parlat de sexualitat amb els teus fills?
     Creus que els teus fills estan ben informats?

             Et preocupa aquest tema?

Sexualitat i 
Adolescència

Saber no és garantia de res

Els joves saben com prevenir em-
barassos i malgrat això no fan ser-
vir els preservatius per diferents 
motius; el més perillós és el pen-
sament màgic que, de fet, defineix 
els adolescents i que fa que cre-
guin que “a mi no em passarà”.

El problema no és de manca d’in-
formació, sinó de formació sobre 
les relacions afectives i sexuals. 
La informació és necessària, però 

no és suficient per canviar les 
conductes de les persones. Cal 
passar de la informació a la for-
mació, cal comportar-se de forma 
diferent: treballar les actituds, els 
comportaments i les habilitats.

Quan parlem de sexualitat només 
contemplem la idea del “saber” i 
oblidem el “saber fer” i el “saber 
estar”. És necessària una educa-
ció afectiva i sexual que formi per-
sones capaces de desenvolupar 
una sexualitat sana.

Cal una educació integral…

L’educació afectiva i sexual s’ha 
de considerar com una educació 

Les estadístiques 
diuen que els 
fills de pares 
que estableixen 
límits gestionen 
millor la seva 
vida, a tots els 
nivells.

integral de l’individu, d’afectivitat, 
d’educació emocional per a les 
relacions interpersonals no discri-
minatòria segons el sexe o l’orien-
tació sexual.

El model afectiu familiar serà, per 
tant, la millor escola. Caldrà oferir 
models afectius i un canal comu-
nicatiu sempre obert. És important 
poder parlar d’aquests temes amb 
normalitat; els fills han de tenir clar 
quin és el nostre sistema de valors 
i en funció d’això faran les seves 
prediccions.

… i amb límits

Les estadístiques diuen que els 
fills de pares normatius –no autori-
taris– gestionen millor la seva vida, 
a tots els nivells. Els fills estaran 
més contents d’uns pares que es 
preocupen d’establir límits. Per 
aquest motiu, el model de família 
que troben a casa influirà en els 
seus comportaments afectius i se-
xuals.

Montse Gasol
IES Fort Pius

Temes que afecten als 
joves ... i preocupen als 
pares
Cada curs l’IES Fort Pius convida experts al 
centre perquè aportin els seus coneixements 
en temes d’interès per a pares i mares. Aquest 
curs el cicle de xerrades es va iniciar amb la 
ponència “Autoritat, convivència i mediació 
a l’IES Fort Pius” a càrrec d’Ignasi Almirall 
i Adolfo Silván. Ignasi Almirall és mediador 
professional i expert en temes d’educació. 
Adolfo Silván és filòsof i actualment director 
de l’IES Fort Pius.

En la prevenció 
d’embarassos, 
el més perillós 
és el pensament 
màgic que 
defineix els 
adolescents 
i que fa que 
creguin “a mi no 
em passarà”.

La propera conferència prevista tractarà 
sobre els perills a la xarxa i anirà a càrrec de 
tècnics dels Mossos d’Esquadra.
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L’IES Fort Pius ha posat 
en marxa un servei de 
mediació escolar, integrat 
per un equip de profes-
sors, alumnes i pares de 
l’institut que han participat 
en un curs de formació del 
Departament d’Educació. 
L’objectiu d’aquesta inicia-
tiva és prevenir i ajudar a 
resoldre els conflictes que 
puguin sorgir al centre.

Què és la mediació?

La mediació escolar és un procés 
en el qual la persona mediadora 
actua facilitant un espai de troba-
da perquè les persones en con-
flicte puguin buscar conjuntament 
una solució. La mediació té com a 
trets principals:

Voluntarietat: les dues parts en •	
conflicte han de voler iniciar el 
procés.
Confidencialitat: res del que es •	
digui surt de l’espai de la media-
ció.
Llibertat en la presa de deci-•	
sions: són les persones en con-
flicte les que decideixen què 
volen fer.

La mediació permet resoldre con-
flictes de forma pacífica i ajuda a 
mantenir un bon clima de convi-

vència i treball en el centre. Però, 
sobretot, cal destacar el fet que la 
solució al problema no ve “imposa-
da” per un superior, sinó que són 
les persones que tenen el conflicte 
les que treballen per buscar la so-
lució i les que finalment prenen la 
decisió de forma voluntària.

Com s’accedeix al Ser-
vei de Mediació

L’accés al servei es fa de forma 
voluntària, per iniciativa de les per-
sones que tenen el conflicte o a 
proposta d’una altra persona que 
sap que hi ha un problema i pensa 
que la mediació pot ser la solució. 
També el professorat pot recoma-
nar una primera trobada de media-
ció com a prevenció de conflictes 
més greus.

No tots els conflictes són media-
bles. Quan la mediació no sigui 
possible, l’equip mediador valo-
rarà altres vies d’actuació dins el 
mateix centre o derivarà el cas 
a altres instàncies (per exemple, 
quan una de les persones neces-
siti ajuda terapèutica o quan el 
conflicte constitueixi delicte).

Primers resultats

Des de l’inici de curs s’ha fet una 
quinzena de mediacions, la majo-
ria d’elles per resoldre conflictes 
entre alumnes de primer cicle 
d’ESO. En general, els alumnes 
han valorat molt positivament 
aquest recurs.

Montse Gasol
IES Fort Pius

L’equip de 
mediadors i 
mediadores 
està format per 
13 alumnes, 12 
docents i 3 pares 
d’alumnes del 
centre. 

Els equips ja 
han començat 
a mediar en 
conflictes i 
les persones 
afectades 
avaluen 
positivament el 
servei.

TOT TÉ SOLUCIÓ; NOMÉS CAL BUSCAR-LA

l’IES Fort Pius

En marxa l’equip de
mediació de
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Els sis passos de la mediació:

En l’últim número de la revista 
iniciàvem una secció en la qual 
incloíem anècdotes i frases di-
vertides que havien protagonitzat 
els nostres fills. Com que aquesta 
secció ha tingut tan bona acollida 
entre els lectors, en aquest núme-
ro seguirem intentant demostrar 
que els nens tenen una visió del 
món molt particular. Els petits in-
tenten viure en un món d’adults, 
fer veure que ja són grans, i repe-
teixen conductes o comentaris o 
fins i tot paraules que no entenen 
i el resultat és del tot inesperat. 
Aquest cop, què han dit els nos-
tres fills que ens ha fet riure tant?

Estava la mare i els fills jugant a 
llops i monstres, i la mare els va 
dir “Us menjaré i de la meva pan-

xa no podreu sortir!!!”. Molt seriós, 
el fill va preguntar: “Mama, algu-
na vegada t´has menjat un telè-
fon????”. La mare, tota sorpresa, li 
pregunta: “Per què ho vols saber? 
I el nen respon: “Perquè així podré 
trucar al papa i em treurà de la teva 
panxa!!!!!”
Arnau, 6 anys, CEIP Diputació

La Mar, que té 11 anys, estava 
comptant diners en bitllets, un dels 
seus germans petits, de 5 anys, li 
pregunta: “Mar per què tens tants 
diners?” i ella respon: “Li vaig de-
manar als reis. Tu vas demanar jo-
guines i jo diners”. I en Jaume molt 
seriós la mira i li diu: “I en quina 
revista estan els diners?” (Potser si 
hagués vist els diners en un catà-
leg també els hagués demanat?)

Mar, 11 anys, CEIP Auró
Jaume, 5 anys, CEIP Auró

Quan va néixer el seu germà, els 
pares li van comprar un tricicle i li 
van dir que li havia portat el seu 
germanet, quan el va veure es va 
posar molt contenta i va dir tota se-
riosa: “quan tinguis un altre bebè, 
em portarà una moto?”
G., 3 anys, CEIP Ramon Llull

Ja saps, pots enviar-nos les te-
ves anècdotes a revista@eixam-
pleescolar.org, estarem encan-
tats de publicar-les!

Carme Prats

CEIP Diputació

Riure amb els nostres fills

1. Conscienciació: Tinc un problema; com el puc afrontar?

2. Opció per la mediació: Trobem-nos

3. Exploració del conflicte: Parlem-ne

4. Definició de la situació: Què tenim entre mans?

5. Transformació del conflicte: Fem propostes

6. Acord: Posem-nos d’acord per continuar junts
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Als instituts NO 
s’acompleix 
la llei
L’ús del català en declivi

Aquest article recull la carta que, 
com a membre del Consell Es-
colar en representació del sector 
de pares i mares del meu institut, 
vaig dirigir a aquest Consell, pre-
ocupat per la creixent percepció, 
contrastada a través de preguntes 
als alumnes, que l’ús del català al 
centre, com em temo passa als 
de la majoria del país, va quedant 
desplaçat i camí de ser minoritari 
tant dins com fora de les aules en 
el tracte alumne-professor.
Jo proposaria a cada AMPA d’ins-
titut que fes un estudi, quant més 
rigorós millor, per a conèixer quin 
és l’estat d’aquesta qüestió a cada 
centre i que aquests resultats es 
fessin públics internament i exter-
nament, per exemple a través de 
l’Eixample Escolar, alhora que se’n 
reclamés la normalització.

“Benvolguda presidenta,
m’adreço a tu i a la resta de mem-
bres del Consell Escolar d’aquest 
institut amb aquest escrit que té 
com a objectiu posar de manifest 
que al nostre institut, com a tants 
d’altres del país, i pel que fa a 
l’ús del català en les activitats del 
centre, la llei, en bona mesura, no 
s’acompleix. Cosa greu en un cen-
tre educatiu, més encara tenint en 
compte que es tracta d’un conjunt 
de lleis aprovades, molt majorità-
riament, algunes fa ja molts anys, 
pels representants polítics elegits 
democràticament.

Entre d’altra legislació sobre 
aquest tema i de rang divers, ve-
iem que el Decret 142/2008, de 15 
de juliol, del Departament d’Edu-

cació, en l’article 4.1 diu: “El català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, 
serà utilitzat normalment com a llen-
gua vehicular d’ensenyament i apre-
nentatge i en les activitats internes i 
externes de la comunitat educativa: 
activitats orals i escrites de l’alum-
nat i del professorat, exposicions del 
professorat, llibres de text i material 
didàctic, activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació, i comunicacions amb 
les famílies i l’alumnat.”

Però, més que en les lleis, voldria 
recolzar el meu posicionament en 
el sentit comú, en el convenciment 
que només l’ús del català en tots 
els àmbits li puguin donar el pres-
tigi que necessita per a ser recone-
gut com a llengua necessària i d’ús 
habitual i no restringit a un requisit 
acadèmic més.

És una evidència palpable que la 
no-utilització de la llengua cata-
lana en tots els àmbits de la vida 
del centre és en una proporció 
massa alta, i especialment signifi-
cativa tant en les exposicions del 
professorat com en les relacions 
d’aquests amb els alumnes, dins i 
fora de classe. Caldria tenir molt en 
compte la capacitat exemplificado-
ra d’aquestes actuacions respecte, 
especialment, de l’alumnat amb 
una altra llengua materna i molts 
cops nouvingut.

Com a ciutadà en general i com 
a copartícep en la vida i la gestió 
del centre, em veig en l’obligació 
d’exposar-ho i de demanar-ne ac-
tuacions, amb un treball de cons-
cienciació lent, però sense marxa 
enrere.

Pel que fa al professorat, peça 
axial en l’estructura de l’ensenya-
ment, però també, com a model 
social, no puc acceptar l’argu-
ment fàcil que l’important no és la 
llengua en què es faci l’explicació 
sinó que el missatge sigui emès 
amb facilitat i claredat en benefici, 
tant del professor com de l’alumne 
receptor. Això seria com acceptar 
que el professorat, format per lli-
cenciats i doctors universitaris 
que, a més, per a exercir la seva 
professió han hagut d’acreditar un 
determinat nivell de coneixement 
oral i escrit del català, no tenen 
les capacitats suficients per a su-
perar un entrebanc així, tractant-
se, com es tracta, de persones 
en edats de plenitud intel·lectual, 
de llengua i cultura romàniques i 
amb molts anys de residència si 
no nascudes aquí. Semblantment 
és pot dir dels alumnes. Pensar 
que, amb tots els descàrrecs i 
ajuts necessaris, no seran capa-
ços d’adaptar-se ràpidament a la 
situació i amb la importància que 
pot tenir per a la cohesió social el 
domini del català, em sembla una 
falta de respecte i infravalorar uns 
i altres. A uns i altres, el manteni-
ment d’aquesta situació irregular 
els situa cada cop més lluny de 
l’adaptació i la superació.

I cal dir que tinc molt present i en 
gran valoració l’esforç que tantes 
persones fan en utilitzar un idioma 
que no és, en puritat, el seu propi. I 
que no sé veure cap actitud de re-
buig, menyspreu o bel·ligerància 
cap a la llengua, encara que sí 
un laisser faire, no per involuntari, 
igualment perjudicial.
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Als instituts NO 
s’acompleix 
la llei

Sé que és un tema delicat i que 
afecta sensibilitats. Sé que aques-
ta actitud genera una situació di-
fícil. Mostra d’això n’és la manca 
de valentia del mateix Departa-
ment d’Educació per a prendre 
mesures concretes; ni ara ni mai 
no ho han fet. Segurament, no ho 
faran. També sé que els proble-
mes cal afrontar-los, amb sereni-
tat, amb seny, però amb voluntat 
de solucionar-los. I per això, com 
tants cops, davant de les actituds 
tímides de les administracions 
públiques, cal que s’hi posin els 
administrats. I vull dir que, si hi 
ha alguna sensibilitat ferida per 
plantejar el tema, vull que es tin-
gui en compte, també, la meva de 
sensibilitat, i la de tants altres, una 
mica cansada de ser tinguda per 
menys sensible. No vull, no puc 
pensar que no s’actuï per peresa 
o per manca de sensibilitat. 

Demano, doncs, a través d’aquest 
escrit al Consell escolar, òrgan de 
participació en el control i la ges-

tió del centre, tal com determina 
la llei i en virtut de les seves atri-
bucions, que insti a la direcció del 
centre i al claustre de professors a 
prendre les mesures necessàries 
perquè d’una manera tranquil·la 
però ferma i decidida, condueixi la 
situació allà on li correspon, és a 
dir, a la legalitat, sí, però, sobretot, 
al respecte i al prestigi deguts a la 
llengua del país.

I ho faig demanant a la presidenta, 
Sra. Pros, que sotmeti a la conside-
ració del Consell Escolar del centre 
una moció redactada en aquests 
termes o en d’altres de similars que 
determini el Consell:

El Consell Escolar de l’IES Ernest 
Lluch sotmet a votació dels seus 
membres la següent moció:
Atès que es constata que, mal-
grat la bona voluntat esmerçada, 
la utilització de la llengua catalana 
en el centre no arriba a assolir els 
nivells desitjables marcats per les 
disposicions legals sobre el seu 

ús, aquest Consell Escolar dema-
na, especialment, a la direcció del 
centre i al claustre de professors, 
com a òrgans amb més capaci-
tats per a gestionar-ho, que pren-
guin les mesures necessàries per 
a corregir aquesta situació, que 
afecta tota la comunitat educativa, 
potenciant l’ús de la llengua cata-
lana a través de mesures de dià-
leg i raonament, essent compren-
sius amb les dificultats personals 
que hi pugui haver, però comptant 
amb la bona disposició de tothom 
per a dur-ho a bon terme.
Cordialment,

Miquel Costabella
Membre del Consell Escolar.
Sector pares i mares

La direcció, de moment, s’ha com-
promès a dur a terme un estudi de 
quina és la situació real i a expli-
car-ho al Consell abans d’acabar 
el curs. Un cop tinguem l’estudi 
quedarà per veure quin caire pren 
la qüestió.

Educar per a la lectura, més 
fàcil del que sembla
De totes les amenaces que es 
planen sobre el futur d’un nen, 
potser la que més pot materialitzar-
se sigui el fracàs escolar. Com 
amb tantes desgràcies, fàcilment 
ens alleugerim pensant que 
és una cosa que ocorrerà als 
altres, i quan ens ocorre culpem 
a la sort o als gens o al sistema 
educatiu. Certament, no escollim 
les aptituds dels nostres fills, que 
són el decisiu en el seu futur, però 
no hi ha cap dubte que el que fem 
mentre creixen pot influir. De tal 
manera, val la pena preguntar-se 
com podríem els pares ajudar a 
fer més suportable l’etapa escolar 
dels nostres fills i conjurar el 
fracàs.
 
Segons la meva opinió, la causa 
més probable del fracàs és la 
dificultat de l’estudi, ja que, si fos 
fàcil inculcar disciplina i ànim de 

superació en els nens, l’educació 
seria una cosa molt senzilla. 
Pensant en això, voldria insistir 
als pares en els avantatges de 
familiaritzar els nens des de molt 
petits amb l’escriptura i els llibres, ja 
que la major part de les coses que 
s’aprenen a l’escola exigeixen una 
alta comprensió del llenguatge. 

Ningú no té garantit l’èxit en una 
tasca com ensenyar a llegir, però 
el mer fet de regalar un llibre en 
pot ajudar molt i costa poc. N’hi 
ha prou amb comparar el preu 
dels llibres amb el de les joguines. 
És sorprenent que, fins i tot en 
societats avançades, molts nens 
arribin a la Primària i no tinguin 
alguns llibres. També cal esforçar-
se a ensenyar el nen des dels tres 
anys, més o menys, a reconèixer 
el seu nom escrit, els nombres i 
després els noms dels seus pares, 

germans i amics. Poder reconèixer 
aquestes primeres expressions 
escrites tan significatives en el 
seu món afectiu, els proporciona 
una sensació gratificant i els dóna 
confiança; potser aquest és el 
començament d’un llarg camí 
de coneixements, experiències i 
valors que els llibres aporten.

Sense dubte, a l’hora de formar 
lectors el més important és que 
els pares llegeixen, però potser 
sigui massa tard per a remeiar-
lo. El millor d’aquestes senzilles 
aportacions és que les pot fer 
qualsevol. Tot això pot permetre 
que l’estudi a partir de la Primària 
sigui molt més fàcil i que a 
mitjà termini les possibilitats de 
fracassar es redueixin, igual que 
l’angoixa dels pares.

Sandra Uribe
CEIP Els Llorers
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El valor de 
l’esforç

El 26 de febrer es va dur a 
terme una xerrada a càrrec 
de la FAPAC al CEIP Diputa-
ció sobre el valor de l’esforç. 
En la meva condició de mare 
que va anar a escoltar, us faig 
un resum de les idees clau 
que ens va transmetre el psi-
copedagog Martí Costa. Des 
d’aquí aprofito per felicitar-lo 
per la xerrada tan entenedora 
i interessant que ens va oferir.

Què són els valors?

Valor és una qualitat que és 
valorada. Estaríem parlant d�un 
valor assolit quan aquest valor 
està meditat i decidit (fruit de 
diverses experiències personals) i 
s’ha convertit en conscient.

D’acord amb això, és impossible 
que els nens petits (que tenen 
relativament poques experiències 
personals i han tingut poques 

oportunitats per estructurar la 
manera de veure el món) tinguin 
valors. 

Actituds i comportaments 
versus valors

Els pares i educadors hem d’en-
senyar i educar actituds i com-
portaments per tal que els nostres 
fills adquireixin valors. Educar en 
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valors significa ajudar els nostres 
fills a posicionar-se en aquests 
valors. Els nostres fills han d’anar 
construint la seva escala de valors 
a partir dels models, les actituds i 
els comportaments que els anem 
ensenyant.

Models de conducta

Els nostres fills estan en contacte 
amb molts models de conducta, 
no només els dels pares i educa-
dors sinó també amb altres que 
premien no esforçar-se, com per 
exemple ”Aprengui anglès en 15 
dies!”, que en el fons està dient 
“Esforçar-se no és intel·ligent per-
què nosaltres tenim un mètode...”. 
Val la pena aprofitar aquesta di-
versitat per establir diferències 
entre els models desitjables i els 
models rebutjables.

Reflexió d’aquests models 
de conducta

Quan s�ha vist un model de con-
ducta (sigui aquest model bo o 
dolent), hem de propiciar una re-
flexió, hem de fer-los pensar en 
el motiu pel qual aquell model de 
conducta és positiu o negatiu, i de 
mica en mica, a mesura que els 
nostres fills es facin grans, aniran 
convertint aquests models en va-
lors.

Objectius, motivació

Parlant concretament del valor de 
l’esforç, cal tenir en compte que 
l’esforç comporta un sacrifici, o 
sigui, que cal ser perseverant per 
aconseguir un objectiu. La qüestió 
rau en el fet que l�objectiu el mar-
qui la mateixa persona, si estem 
parlant d�un objectiu marcat pels 
pares perquè el portin a terme els 
fills, no estem parlant del valor de 
l’esforç, sinó del valor de l’obedi-
ència. Hem d’aconseguir que els 
nostres fills es marquin els seus 
objectius i s�esforcin per aconse-

guir-los, i segueixin intentant-ho si 
no ho aconsegueixen a la prime-
ra.

Si volen aprendre a anar en bici 
(només amb dues rodes), segura-
ment al principi cauran, però con-
tinuaran intentant-ho perquè s’han 
marcat aquest objectiu, el nostre 
paper consistirà a ajudar-los al 
principi i deixar-los anar després. 
Perquè els nostres fills s’esforcin 
han d’estar motivats. Els pares 
hem de saber què motiva els nos-
tres fills.
 

Objectius realistes

Els pares hem d’animar els nostres 
fills que es plantegin objectius, 
però aquests objectius han de ser 
realistes. Si no hi ha la possibilitat 
d�aconseguir l’objectiu, l’esforç és 
inútil i a la llarga pot produir frus-
tració i depressió. Els nostres fills 
han de tenir una imatge de si ma-
teixos com a persones capaces. 
Hem d’ajudar-los perquè no aban-
donin a la primera.

El motiu que els nostres fills no 
s’esforcin pot ser provocat per 
dos motius: que estiguin acostu-
mats que els pares resolguin tots 
els problemes o que els objectius 
siguin irrealitzables.

Premis i càstigs

Els premis i els càstigs serveixen 
per educar allò que volem poten-
ciar o eliminar. Com aconseguim 
que es fixin objectius com “treure 
bones notes” o “estudiar”? És bo 
compensar-los? Evidentment tot 
té matisos, però, en principi, ajuda 
que l’esforç tingui una recompen-
sa a curt termini. Aquesta recom-
pensa hauria d’estar relacionada 
amb l’esforç que estan portant 
a terme. Comprar una moto (en 
adolescents) per haver aprovat 
el curs és contraproduent perquè 
no té res a veure amb l’esforç que 
hagin pogut fer i, a més, els en-
senya que poden tenir tot allò que 
volen.

Què té de positiu esforçar-
se?

Si esforçar-se és un sacrifici, 
com podem fer atractiu el va-
lor de l’esforç davant els nostres 
fills? Esforçar-se no és divertit, 
però porta molta satisfacció quan 
s�aconsegueix l�objectiu. Mirem 
de treballar aquesta sensació de 
satisfacció. Expliquem als nostres 
fills en què ens esforcem nosal-
tres, verbalitzem el nostre esforç, 
el nostre èxit i el nostre fracàs. 
Aprofitem per fer-los pensar.

Qüestió filosòfica: què és 
preferible, ser una persona 
esforçada o una persona 
feliç?

Malgrat que està molt de moda 
parlar (que no actuar en conse-
qüència) de l’esforç, val la pena 
reflexionar sobre el que volem 
per als nostres fills i el camí per 
aconseguir-ho. Una persona molt 
esforçada és necessàriament la 
més feliç?

Som més feliços si no ens esfor-
cem gens? O som feliços quan 
ens esforcem i tenim la nostra 
recompensa un cop aconseguit 
l’objectiu?

Pensem-hi. La realitat és que tot 
s’aconsegueix amb esforç i espe-
rar que la vida et regali les coses 
potser sí que és motiu de frustra-
ció perquè, com molt bé sabem 
els que tenim uns quants anys 
d’experiències, l’èxit és de qui 
s’ho treballa.
 

Carme Prats
CEIP Diputació
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CARNESTOLTES 

El proppassat mes de febrer, a l’ins-
titut Ernest Lluch, es va dur a terme 
la festa de Carnestoltes. La iniciativa i 
l’organització de la festa, recuperada 
en els darrers anys, va anar a càrrec 
dels alumnes de 4t d’ESO, amb el su-
port, naturalment, de la direcció i del 
professorat del centre. Cal destacar, 
a més de l’organització, la gran par-
ticipació, tant des d’un punt de vista 
quantitatiu com qualitatiu, de com-
parses formades per grups de classe 
basades en actuacions i coreografies 
molt elaborades tant en el vestuari 
com en l’execució.

Cal felicitar-los per l’èxit, però especi-
alment per la capacitat organitzativa, 
per l’esforç i per la il·lusió que s’hi van 
poder veure, perquè això també és 
una gran manera d’aprendre i d’edu-
car-se.

Miquel Costabella
IES Ernest Lluch

FESTA DE BENVINGUDA 
ALS PARES I MARES DE 
P-3

Com cada any, els pares i mares de 
P-4 vam organitzar la festa de benvin-
guda als de P-3. No sé quants anys fa 
que se celebra aquesta tradició, ni de 
qui va ser la idea, però sens dubte és 
una iniciativa excel·lent. En primer lloc, 
perquè gairebé tots hem estat pares i 
mares de P-3 i tots sabem la incerte-
sa que provoca dur els nostres fills i 
filles a una escola “nova”, una escola 
de la qual sabem algunes coses pel 
que ens han dit, però que encara no 
coneixem per nosaltres mateixos. I una 
bona manera de tenir una referència 
de primera mà és conèixer els pares i 
les mares que fins fa uns mesos esta-
ven en la nostra mateixa situació. Po-
der parlar amb ells, fer-los-hi pregun-
tes i, sobretot, temptejar l’ambient que 
s’hi respira. 

No sé quina idea se n’hauran fet “els 
nous” en aquest sentit, però la veritat 
és que entre els pares i les mares de 
P-4 s’ha creat un ambient immillora-
ble. Tant és així, que molts de nosal-
tres hem arribat a fer amistats que es 
prolonguen fora de l’àmbit escolar. 
La clau d’aquest enteniment ha estat, 
sens dubte, les ganes d’implicar-nos 
en l’educació dels nostres fills, i això 
vol dir, evidentment, de prendre part 
en la vida de l’escola. I aquest és el 
segon motiu a destacar de la impor-
tància d’aquesta festa de benvinguda: 
l’oportunitat de participar en una acti-
vitat de l’escola, de passar una jorna-
da en l’àmbit quotidià dels nostres fills 
i filles, de compartir el seu espai amb 
ells i de gaudir-ne junts.

El tercer gran motiu que fa d’aquesta 
festa de benvinguda quelcom especi-
al és que, al marge de possibilitar un 

primer contacte amb els de P-3, ens 
ofereix una oportunitat immillorable 
per relacionar-nos amb els pares i ma-
res del nostre propi curs, inclús amb 
aquells que per les raons que sigui, 
encara no coneixem. En aquest sentit, 
cal esperar que tots els que encara no 
s’han animat a assistir a les reunions 
i a prendre part de les activitats col-
lectives, s’animin a fer-ho ben aviat.

Per tal de fer possibles aquests tres 
grans objectius, presentar l’escola als 
“nous”, participar d’una activitat de 
l’escola en companyia dels nostres 
fills i filles i relacionar-nos entre nosal-
tres, es va organitzar un ordre del dia 
amb activitats lúdiques i participatives 
per a tots:

-Pintura de cares
-Decoració de gots 
-Caixa amb boles
-Joc del mocador
-Carrera de cavalls
-Decoració de cartells penjats

El resultat va ser un èxit de participa-
ció (sempre millorable), però sobretot 
va ser una jornada molt divertida. Com 
es pot veure a les fotos de l’esdeve-
niment, els grans ens ho vam passar 
millor que els petits revivint jocs que 
fa anys que teníem oblidats o pintant-
nos la cara cadascú al seu aire.

Un cop més, benvinguts als de P-3 
i recordeu que l’any vinent us toca a 
vosaltres!

Sergi Hernàndez
CEIP Joan Miró

Fa poques setmanes es va dur a terme la constitució formal 
del Consorci d’Educació de Barcelona, l’organisme que ha 
de servir per a coordinar les actuacions de les administraci-
ons municipal i autonòmica a la ciutat de Barcelona referent 
a tot el que està vinculat a l’educació.
No cal dir que hi dipositem grans esperances. Un sol orga-
nisme, coordinant dues administracions, segons tots els es-
tudis teòrics realitzats, ha de significar, sens dubte, una més 
gran agilitat, eficàcia i capacitat per a dur a terme la ingent 
tasca que representa el funcionament del sistema educatiu 
a la ciutat.
Ara, només cal que ens prenguem un relaxant i ens ho cre-
iem. Perquè, com sempre, caldrà demostrar que teoria i 

pràctica casen.
La veritat és que jo, malpensat de mena, veig a la meva bola 
de cristall la creació d’un ens nou, amb un munt més de fun-
cionaris; veig la creació de nous càrrecs coordinadors; veig 
disputes sobre competències (per a retenir les interessants 
i per a desfer-se’n de les complicades); veig enfrontaments 
per a l’assignació de partides pressupostàries… I tot això ho 
veig tenint en compte que les dues administracions estan 
gestionades per un mateix partit polític. La meva bola, de 
sobte, quan li demano informació sobre què passarà quan 
canviï la situació política, s’enfosqueix i es nega a contestar-
me. Espero que sigui culpa de FECSA.

El ximple escolar


