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1.INTR0DUCCIÓ

Aquesta memoria pretén exposar el treball dut a terme al llarg del primer any del
projecte "Educar millor és possible", projecte d'actuació a I'IES Miquel Tarradell
promogut per la Fundado Jaume Bofill amb la collaboració del Grup de Recerca en
Educació Moral (GREM) per tal de millorar la qualitat de l'educació secundaria
obligatoria en el centre esmentat.

Les tres institucions comparteixen l'interés d'impulsar un procés de reflexió, recerca i
actuació que permeti millorar l'educació secundaría obligatoria, especialment en
centres d'entorns socialment desfavorits, i afavorir la inclusió social i la igualtat
d'oportunitats d'adolescents amb dificultáis socials. Per altra banda, les institucions
implicades havien collaborat anteriorment en altres iniciatives, les quals s'havien
valorat positivament.

Així dones, durant el curs escolar 2001 - 2002 han tingut lloc les primeres fases d'un
projecte d'una durada prevista de dos anys, i que han permés definir formes de treball i
propostes d'actuació debatudes i assumides peí conjunt del claustre del centre.

El conjunt del procés d'aquest primer any inclou intervencions i tasques a diferents
nivells i amb diferents resultats. Ens sembla apropiat recollir i descriure amb el máxim
de detall i també de claredat possibte, totes aqüestes intervencions i el procés, per tal
de contribuir a una valorado del mateix i a l'extracció de conclusions sobre la
cooperado i l'acció sócioeducativa en contextes desfavorits socialment.

Així dones, el qué presentem és tant el procés que s'ha seguit en el desenvolupament
del projecte com els continguts i línies de treball pels quals s'ha optat. Hem indos
també, algunes valoracions des de diferents perspectives sobre aquest primer any,
propostes i pía de treball de cara a la continuado del projecte, i documents de
referencia com a annex.



2. ETAPES DEL PRIMER ANY DE PROJECTE

El projecte "Educar millor és possible" ha passat al llarg deis seus prímers mesos (des
de setembre de 2001 fins a juliol de 2002) per diferents moments ¡ processos. Podriem
parlar de quatre etapes: la negociado i definido del projecte; la immersió per a
conéixer de prop el centre; els debats sobre diagnóstic i accions a realitzar; i la
preparado de l'aplicació de les accions decidides.

Es tracta de moments en els quals ha predominat mes un tipus de treball, d'intenció o
d'actuació determináis. Algunes activitats s'han mantingut al llarg de l'any o en
diferents etapes, a continuado intentem descríure qué ha caracterítzat aqüestes
etapes, el sentit que han tingut i les activitats que s'han dut a terme en cada moment.

2.1 Primera etapa: Negociado i definido del projecte

El procés de negociado del projecte va iniciar-se a fináis del curs 2000 - 2001.
Préviament, I'IES Miquel Tarradell havia participat en un projecte de la Fundado
Jaume Bofill sobre Educado en valore'a TESO conjuntament amb cinc altres centres
de Barcelona. Aquesta collaboració s'havia valorat positivament per part de les dues
entitats, així com altres contactes establerts.

Davant la possibilitat d'iniciar un projecte global al centre, el claustre va iniciar el mes
de juny de 2001 un procés de debat a través d'un fórum a Internet, el qual va assolir
un nivell de participado en els diferents aspectes de debat molt satisfactorí, i es van
rebre una quantitat important de propostes i suggeriments. Aquest procés va servir per
a sensibilítzar el professorat de cara a una presa de decisions com a centre,
concretament en relació a la collaboració amb la Fundado Jaume Bofill.

El 27 de juny de 2001 es va fer una sessió plenária de claustre conjuntament amb
l'equip de la Fundado Jaume Bofill i de la Universitat de Barcelona. En aquesta sessió
es va fer una visió general de les practiques institucionals del centre que permetés
veure tot alió que ja es fa al centre i aquells aspectes o ámbits en els quals ni ha mes
mancances, i un debat sobre les prioritats de millora. El fet d'haver-hi treball en petits
grups ¡ d'haver debatut obertament va permetre que tothom pogués aportar la seva
opinió. En el debat es va reflectir la satisfacció per haver consolidat una bona quantitat
de practiques i estructures organitzatives al centre, així com un fort interés per a
millorar en ('educado i la formado deis nois i noies i en fomentar la cohesió de l'equip
de professorat. (Annex 1)

Tal com es va quedar, la decisió d'emprendre un projecte de collaboració no es va
prendre fins al mes de setembre, amb la votació del claustre, i es va definir el projecte
amb un document en el qual s'establien dues grans línies de treball:

A. Pedagogía de la quotidianeitat
B. L'acompanyament educatiu.

També es van establir les instánces de treball, entre les quals hi havia una comissió de
seguiment del projecte formada per persones de les diferents parts implicades i un
esbós de calendan d'objectius a abordar. (Annex 2)



Cal dir també, que en comencar el curs escolar, la plantilla de professorat havia sofert
canvís que no s'esperaven al mes de juny en la primera etapa de definido del projeóte,
i que han afectat lógicament a l'impuls i la cohesió de cara al mateix.

2.2 Segona etapa: Immersió per a conéxier de prop el centre, primers
retoms i alguns debats.

En qualsevol cas, les línies a trebailar exigien en primer lloc un nivell de diagnóstic per
al qual es va decidir dur a terme una immersió reflexiva en el centre. Aquesta etapa es
va allargar fins a fináis del primer trimestre escolar, i en ella va teñir un pes central la
observado relfexiva extema per part de l'equip de la FJB, entenent-se com un
instrument que permetés teñir una visto globalitzada i distanciada, mitjancant la lectura
i l'análisi deis documents existens al centre, l'observació de les practiques educatives
tant dins de l'aula com en altres espais, les converses amb els professors, l'assisténcia
a les reunions de tutors, equip docent, coordinadora i a la majoria deis claustres. El
projecte parteix del convenciment que no es pot arribar a un centre i opinar i proposar
idees sense conéixer-lo bé per dins, i des d1 aquest convenciment els objectius
plantejats per al procés d'observació varen ser:

- Facilitar el coneixement real del centre ais collaborádors/es de fora.
Fer una lectura i formar-se una imatge global i/o parcial per a retornar a fi que ajudi
en la feina quotidiana, i sobretot impulsi el debat/diagnóstic mes global que permeti
la definició de línies concretes de millora.

El pes de l'observació ha recaigut lógicament en les dues persones que compartien
una jornada laboral sencera de dedicado al projecte. Per tal de facilitar el procés, cada
una de les observadores es va centrar en un deis cicles de TESO. La freqüéncia
d'observacions era d'una mitjana de 3 hores al dia aproximadament per part de cada
una de les observadores. Es va procurar assistir almenys a totes les árees mes d'una
vegada i en els diferents grup classe de cada nivell. Es va procurar participar en
alguna experiencia mes excepcional, com per exemple una sortida o un taller amb un
mitjá de comunicado. Per altra banda, es va procurar observar setmanalment una
tutoría de cada nivell, d'acord amb la importancia com a eix de treball propi, de
Cacompanyament educatiu en el qual s'indou la programado de Chora de la tutoría. En
aquest cas els diferents membres de l'equip han entrat a les aules amb una assignació
personalizada.

Entenent que situar una persona com a observadora extema a Caula és una qüestió
sovint delicada, es va garantir que hi hagués el consentiment del professor o
professora que impartía les classes. Per altra banda, el paper de les persones
observadores i el seu grau d'implicació directa va dependre en bona part de cada cas
(assignatura i professor/a) i va variar cap a una major implicado al llarg de les classes i
del coneixement progressiu deis nois i notes i deis professors/res.

Ja que es tractava d'una immersió primera per tal de conéixer una realitat, es va evitar
de categoritzar préviament els ítems o aspectes a observar, i aquests varen sorgir de
les própies observacions realitzades. Les notes no es prenien a la mateixa classe sino
en sortir. Per tal d'agilitzar el procés i donada la gran proporció de temps destinat
directament a l'observació, no es va fer una transcripció detallada i minuciosa de totes
les sessions sino documents-resum de les observacions; setmanalment es posaven en
comú les reflexions per tal d'anar-nos apropant a la idea de diagnóstic de la realitat.



A fináis del primer trimestre, a demanda de professorat del centre, es va observar amb
mes especificitat la convivencia entre alumnes, tant dins de 1'aula com ais passadissos.

Una altra observado específica va ser entorn al domini lingüístic deis alumnes,
concretament a partir d'una petita prova a tots els alumnes i les alumnes d'un deis
grups del primer nivel!.

En conjunt, es va obtenir una gran informado i riquesa de coneixement entom a
aspectes com: l'heterogeneitat aclaparadora, no només cultural sino també en hábits
a cade mi es, coneixements i destreses, etc. deis alumnes; quines metodologies i
activitats es duen a terme a la classe i com donen o no donen resposta a aquesta
situado ; els materials utititzats; els contnguts de l'aprenentatge; les rutines establertes
per a l'organització del treball personal; els problemes de conducta; les expectatives
cap a l'alumnat i les classses; els reforcos positius i negatius entre professorat i
alumnes; la distribu ció de í'espai, tales i alumnes dins de l'aula; etc.

Peí qué fa a la relació amb el professorat del centre, aquesta no es va institucionalitzar
en cap moment en forma d'entrevistes o reunions individuáis, de manera que els
contactes cara a cara varen ser majoritáriament de carácter informal. En general,
després d'una classe es comentava amb el professor o professora com havia anat.
Aquests petits moments "de passadís" han estat importants per fer que la relació pugui
ser molt mes de confianca i compartir les preocupacions i ¡I lusions del professorat.

De totes maneres, si s'ha garantit la implicado i l'observació en espais de debat i de
coordinado de la tasca docent. Les persones de l'equip de la FJB han participat en
prácticament la totalitat de les reunions ordináries deis equips docents, que teñen lloc
setmanalment per a cada nivell de la ESO. També s'ha procurat teñir una presencia
sistemática en les reunions setmanals de tutors, també per nivells. Només s'ha hagut
de prescindir de les reunions de l'equip de 4rt per una qüestió de problemática
d'horaris. En el cas deis Departaments aquesta participació ha estat molt mes reduTda.

Ens va semblar que una fórmula adequada per, d'alguna manera, retornar en forma de
debat i de possibilitat de millora aigunes de les qüestions que s'obrien en el procés
d'observa ció i immersió, era a através de breus retorns escrits, distribuíts a tot el
professorat, que fessin de mirall. Els retoms que es varen fer durant el primer trimestre
son els següents (Annex 3):

1. Sobre el procés d'observació.
2. Organització de les aules.
3. Una experiencia "excepcional": El periódico a l'institut
4. Sobre l'elecció de delegats i les "activitats ritualitzades".
5. Primers apunte sobre les Mengües.
6. Les cíaus del lavabo i l'aprenentatge de les normes.
7. Recursos per a la convivencia.
8. Del patir parlant de casos al parlar de manera útil sobre l'alumnat
9. Mes sobre les aules.
10. L'hora de tutoría.

Aquests retorns, o almenys bastants d'ells, es varen discutir en equips docents i
reunions apropiades. Aixi, tal com ens haviem proposat en un principi, el treball per
part del professorat s'ha realitzat en sessions de discussió majoritáriament aporfitant
reunions ordináries, que mantenien al máxim la dinámica habitual, pero amb un
objectiu afegit de reflexionar a curt i a llarg termini i no només respondre a la
immediatesa.



En definitiva, al llarg del primer trimestre, que coincideix a grans trets amb la fase
d'immersió i de coneixement de la realitat, es varen fer les següents activitats:

Observacions classes
Observacions tutories
Reunions equips docents
Reunions equips tutors/es
Reunions departaments
Retorns

240 hores (aprox)
29
34
24
3
10

La immersió al centre ha resultat una experiencia molt enriquidora, especiatment per a
les dues persones que s'hi han pogut dedicar mes, pero també ha estat positiva de
cara al projecte per tal de poder plantejar actuacions amb un coneixement de causa
determinat i compartí! Alhora, s'ha complert l'objectiu d'impulsar la reflexió sobre la
propia tasca docent. En alguns casos, professors del centre varen fer arribar propostes
personáis de cara a la cooperado i a les mesures a emprendre. Mes endavant
comenta re m que les valoracions del professorat sobre la participado a Caula i els
retoms escrits sobre temes concrets han estat en general molt positives.

Per attra banda, aquesta immersió ha demostrat que la realitat es pot arribar a
conéxier en un grau forca raonable dins un temps determinat, sense que mai es pugui
acabar d'afirmar que es coneix completament, perqué contfnuament apareixen nous
dubtes que tambe demostren la complexitat de la realitat educativa i de tot el qué
arriba a passar en un centre educatiu.

2.3 Tercera etapa: Diagnóstic, debats, definició de camps príorítarís i
accions a realitzar.

D'acord amb el calendan i el procés acordat a l'inici del projecte, després d'aquest
primer príode d'observació, es va preparar un retorn mes global que permetés un
debat ampli i que ajudés a definir accions concretes de millora. Es va intentar que el
document final fos al máxim de ciar i sintétic, evitant un excés d'informació i de
pagines. Amb el máxim de brevetat, es van incloure sis aspectes importants a millorar
i un recull de propostes per a engegar. El document i les propostes de treball es va
presentar al Claustre el 30 de gener, tant per escrit com a través d'una presentado en
power point en la qual es varen afegir també les valoracions de les practiques positives
existents al centre (Annex 4).

A partir del debat en el mateix claustre, i entenent que les decisions a prendre
necessitaven treballar-se mes, es va establir un calendan de reunions per a tractar
sobre els drferents temes o línies que s'havien proposat, i que es varen agrupar en tres
blocs: 1. Llengües i agrupaments, 2. Didáctiques i innovado curricular i 3. Acció
Tutoría I. (Annex 5).

Per tal d'enriquir el procés, l'equip de la FJB també es va encarregar de buscar
informado, bibliografía, articles etc. que poguessin resultar adequats. Es varen
entregar a tot el claustre dos dossiers, un amb textos amb referencia ais blocs 1 i 2
(llengües i innovado curricular), i un altre amb textos o informacions sobre la tutoría. A
mes de tres retorns concrets sobre els agrupaments flexibles, projectes d'integració de
matéries i l'aprenentatge cooperatiu (n° 12,13 i 14 respectivament). (Annex 6).

Aqüestes reunions varen permetre, tal com era la seva intenció, amplia i fer arribar el
debat a tots els professors i les professores del centre des de diferents instáncies. Es



va fer una acta de cada una de les reunions, i es varen penjar totes a la página web
del projecte.

Certament, el procés de debat va ser bastant intens, especialment tenint en compte
que va coincidir amb un trimestre llarg i havia cert cansament d'alumnat i professorat.
Tot i així, es va demostrar l'interés i algunes de les reunions voluntades van comptar
amb una gran participado. Aquest procés, per altra banda, ha resultat imprescindible
per a poder arribar a prendre acords compartits peí conjunt del claustre. (Annex 7).

Parallelament a promoure i fer el seguiment deis debats i les reunions, durant aquesta
etapa es va seguir entrant a l'aula a realitzar observacions reflexives, es va assistir a
les reunions deis equips docents i de tutors de nivel!, etc.

A mes a mes, i dins la línia de la innovació curricular, es varen iniciar algunes
collaboracions puntuáis en innovació didáctica. Així, parallelament al procés de debat
i dtscussió, es va intentar dur a terme alguna experiencia d'elaboració de materials
cooperatius o flexibilitzats que pogués ser després generalitzable. Concretament es va
elaborar una proposta per a l'aprenentatge cooperatiu entom al tema de Gaudi, amb la
implicado d'un professor del Departament de Socials, i una altra proposta per a la
diversificado graduada entom al tema de I' Aparell digestiu, amb la implicado d'una
professora del Departament d'Experimentals. Tot i que finalment es va quedar aturat
degut a la gran quantitat de feina, es va comencar a perfilar també la possibilitat de
diversificado a l'área de llengua a través de racons, conjuntament amb una professora
de la materia, aquest materials han quedat a disposició de I escola.

En definitiva, les activitats realitzades al llarg de la tercera etapa son les següents:

Observacions classes
Observacions tutories
Reunions equips docents
Reunions equips tutors/es
Reunions departamento
Reunions per comissions ad hoc
Dossiers amb lectures
Propostes didáctiques

108(aprox.)
27
12
9
6
3
2
3

Finalment, al Claustre de 6 de marc es va presentar i debatre una proposta
d'actuacions estructurada en els tres blocs temátics en els quals s'havia articulat el
debat: Llengües i agrupaments; Didáctiques i innovació curricular; Acció tutoría I.
(Annex 8).

A partir d'aquest claustre del mes de marc es va comencar a fer alguna reunió d'acord
amb la previsió d'equips docents del proper curs.



El següent claustre, del dia 17 d'abril, es varen dur a votació les propostes concretes
deis Agrupaments flexibles.

Grups heterogenis 1er - 3er

Grups heterogenis 4rt

Grups Flexibles

SÍ = 28
ABSTENCIONS=4

Sí = 13
CONTRA = 10
ABSTENCIONS = 13
SI = 17
CONTRA = 5
ABSTENCIONS = 11

2.4 Quarta etapa: preparado de l'aplicació de les accions decidides.

Des del claustre del 17 d'Abril, i per tant básicament en el 3er trimestre escolar, les
iniciatives del projecte "Educar millor és possible" s'han central en preparar les accions
decidides, pensant básicament en el curs 2002 - 2003.

Per a cada línia de treball s'han anat concretan!
- Qüestions organitzatives
- Qüestions de mil lora pedagógica

Tot i que en el següent apartat s'exposaran amb mes detall els continguts i decisions
presos en cada una de les tres línies, de moment voldríem exposar quin ha estat el
tipus de feina realitzada per tal de facilitar l'aplicació de les ¡nnovacions en els diferents
ámbits:

En relació a les qüestions sobre llengües i agrupaments, es va prendre el compromís
de parlar individualment amb tots els professors i professores de llengua catalana i
castellana per tal d'obtenir un estat de la qüestió sobre els materials educatius
utilitzats i els utilitzables de cara a la proposta de fer agrupaments flexibles.

Un cop recopilada aquesta informado, l'equip de la FJB es va encarregar de fer el
quadre resum que es va entregar i presentar a tot el professorat afectat. (Annex 9).

Seguidament, es varen iniciar les reunions de cara a la preparado del proper curs i es
varen oferir ajudes puntuáis i de manera mes permanent en el seguiment i suport en la
preparado de materials educatius.

Per altra banda, es va gestionar la participado de dos professors del centre i dues
becaries de la FJB al Seminan Llengües i Educado organitzat per TICE.

A fináis de curs, es va facilitar una sessió amb un assessorament extern: Dolors Rius.

En referencia a la Innovado Curricular, podem dir que el paper de l'equip extern s'ha
centrat en acompanyar els equips docents de cara al proper curs en la definició de
propostes i actuacions a fer. En efecte, després ¿'acordar com a claustre la
conveniencia de reduir i compactar al máxim els equips docents de cada nivel!, s'han
comengat a fer diverses reunions amb els equips previstos de cara al proper curs. En
aqüestes reunions hi ha hagut la presencia i acompanyament de les persones que
formaven l'equip de la FJB.



En el cas de 3er d'ESO, l'equip de professors i professores están impulsant un projecte
global d'innovació curricular, centrat en l'ús de les Tecnologies de la Informado i la
Comunicado, que suposa una dosi incrementada de reunions de definido i preparado
deis materials i la proposta en el seu conjunt. Hem intentant també acompanyar i
seguir el procés, a mes a mes de gestionar la cessió d'un aula d'ordinadors, per part
de la Fundació Jaume Bofill, que permetés la posada en práctica de l'esmentat
projecte. (Annex 10).

Finalment, en referencia a les qüestions tutoríals, es va comencar a assistir a les
reunions de coordinadors de nivell, com un espai on debatre aspectes de caire general
que afectessin especialment en la tutoría. En una d'aquestes reunions setmanals es va
decidir dur a tenme una recopilado de totes les activitats i materials utilitzats en les
tutoríes deis díferents cursos, la qual es va dur a terme a través de les reunions de
tutors de nivell.

Finalment, es va fer una proposta de programado de l'hora de tutoría partint de la base
del que s'ha estat fent i de temes o objectius que els propis professors han manifestat
com a interessants o prioritaris en determináis moments de l'escolarització.

Aquesta proposta, donada també en forma de petit dossier, s'ha presentat a la reunió
de coordinadors i finalment al conjunt del claustre en una sessió final de curs dedicada
quasi íntegramenta parlar d'aquestes qüestions. (Annex 11).

En efecte, i donat que els altres dos eixos havien ocupat en bona mesura l'espai de
debat generalment, es va destinar la jomada de 25 de juny per a treballar com a
claustre el tema de la tutoría i de l'acompanyament educatiu, amb una xerrada de
Jaume Funes sobre acompanyament individual deis alumnes i tractament en Equips
Docents del curs 2002 - 2003 de la programado de l'acció tu tonal.

A mes de les accions dutes a terme des del professorat, considerem importan*
remarcar la importancia d'un procés iniciat pels volts del comencament de l'etapa, i
que es tracta de la participado deis alumnes en l'expressió de les seves opinions i
demandes de cara al centre. Concretament, en aquest sentit la dinámica ha estat la
següent:

En una reunió de delegáis i delegades es va demanar ais nois i noies que omplissin un
petit qüestionari on se'ls demanava tres qüestions: aspectes o coses que els agraden
de l'instrtut, altres que no, i propostes per a millorar. Se'ls va demanar també que no
fessin referencia a professors concrets. El pas següent va consistir en que la mateixa
enquesta es passés a tots els cursos de ¡'instituí. Es va prepara ind¡vidualment amb
els diferents delegats per tal que ells, amb el suport del tutor o tutora, ho poguessin dur
a terme a l'hora de tutoría. Un cop fet aixó, l'equip de la FJB va fer el buidat de les
demandes per la seva banda, si bé es va convocar una nova reunió de delegats i
delegades en la qual també ells varen fer el buidat de les idees deis seus companys.
Finalment, va haver-h¡ encara una darrera reunió de delegats en la qual, junts i per
nivells, van elaborar uns muráis amb les seves propostes. Aquests muráis es varen
penjar ais passadissos de l'institut. {Annex 12).

Moits alumnes han manifestat el seu interés i han aportat moltes idees útils sobre
l'lnstitut. No obstant, també han manifestat el seu escepticisme sobre les possibles
respostes que puguin rebre. En aquest sentit, precisament, des de l'equip directiu i, en
general els equips docents hi ha hagut la preocupado per a debatre i poder donar
alguna resposta a les demandes que han manifestat.

10



Per aixó es va estar discutint a la reunió de coordinadora i després a nivell de tutoría i
s'ha respost com a centre. De totes maneres, es va acordar de reemprendre aquest
tema a principis del proper curs 2002 - 2003.

En definitiva, en aquesta darrera fase del curs, podem dir que s'han dut a terme les
següents accions:

Observacions classes
Observaciones tutories
Reunions equips docente
Reunions equips tutors/es
Reunions departamento
Reunions coordinadora
Reunions de delégate
Retoms i dossiers
Col-laboracions puntuáis

108(aprox.)
27
12
9
?
15
3
3
2

n



3. LÍNIES D'ACTUACIÓ ENGEGADES

En aquest apartat volem fer incidencia en les línies i propostes de canvi que s'han
plantejat al centre. Tot i que moltes de les qüestions que s'exposen ja s'han mencionat
en el punt anterior, ara voldríem centrar-nos mes en el contingut concret de les
propostes que en el seu procés d'elaboració.

Ens sembla apropiat fer-ho a partir de les tres propostes aprovades peí claustre:

1. L'aprenentatge de les dengues

Un deis aspectes destacats en el diagnóstic entregat al gener de 2002 al Claustre va
ser les importants dificultáis lingüístiques per a la comunicado i l'aprenentatge. Una
proporció molt important de l'alumnat no té el cátala ni el castellá com a llengua
materna, i el domini d'aquestes dues Mengües varia moltíssim entre uns alumnes i
altres en funció de moltsfactors.

Entenent que la llengua és una qüestió instrumental imprescindible, tant per a la
possibilitat de comunicado a la vida quotidiana amb l'entom com per a l'aprenentatge i
possibilitats d'accés a formado posterior, i en definitiva, per tant, per a la igualtat
d'oportunitats i la inclusió social deis joves, buscar respostes efectives a aquesta
necessitat ha de convertir-se en una qüestió prioritaria.

En general, les observacions varen permetre arribar a la conclusió que l'ensenyament
de la llengua es duu a terme des d'una perspectiva que segueix priorítzant les
qüestions mes académiques i formáis, de gramática, ortografía, etc. que els processos
comunicatius i l'expressió oral.

Per altra banda, I'Instituí havia adoptat el domini de la llengua catalana i castellana
com a criteri per a la definido deis grups classe, tenint per tant un grup A de cada
nivell amb aquells nois i noies que presentaven majors dificultáis lingüístiques. Aquest
criteri té avantatges, com pot ser una certa facilitat per a ensenyar les matéries
instrumentáis amb grups menys heterogenis, pero també els desavantatges d'afavorir
menys l'intercanvi lingüístic i per tant la millora deis nois i noies del grup A, podent
contribuir en processos de segregado i a mes, creant una imatge negativa deis grups
A. A mes a mes, a la práctica alguns deis grups A han indos alumnes per altres raons
que no son les de domini lingüístic sino mes aviat per raons conductuals, reforcant
aquesta imatge negativa.

La proposta que s'ha definit i aprovat per al claustre és la següent:

• Organitzar agrupacions flexibles per cátala i castellá en els nivells o cicles que
sembli mes oportú. És a dir, canviar Tactual criteri de grups A i fer grups-tutoria
heterogenis que es convertirien en flexibles per les llengües.

• Impulsar una didáctica de la llengua que atengui millor les diferents necessitats
deis nostres alumnes i incrementi les seves competéncies lingüístiques
(comprendre, parlar, llegir i escriure). Emfatitzar els aspectes actius, comunicatius i
d'ús práctic de la llengua.

• Dissenyar material apropiat per ais grups flexibilitats.
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• Pensar com potenciar l'ús quotidiá del cátala i com valorar les llengües própies
deis alumnes.

Les dificultáis per a dur a terme aquesta innovació no son poques: fonamentalment, en
quant a la organització i recursos humans de professorat, ja que els agrupaments
flexibles suposen un major nombre de professors donant classes de llengua a la
mateixa hora i per tant que professors que no son d'aquests departaments/no son
especialistes, ho facin. L'attra dificulta! es teñir un material i propostes metodológiques
adequats per a cada nivell de cada curs. Per aixó s'ha fet necessarí el conjunt
d'entrevistes individuáis amb tots els professors i la sistematització de la informado
rebuda.
Malgrat tot, aquest és un tema molt ampli i que évidentment, no afecta solament a les
ñores de crédit de llengua catalana i llengua castellana, sino a totes les matéries i
activitats educatives del centre. Altres aspectes relacionáis que finalment no s'han
abordat han estat: la possibilitat de fer reforcos o tallers de cátala i castellá en hores
extraescolars, i les possibilitats d'aprofitar, reconéixer i valorar la riquesa lingüística de
l'lnstitut, facilitar el reforg de diferents llengües maternes, etc.

Cal teñir en compte que es tracta d'una temática en la que és possible que es necessiti
l'assessorament o suport de persones externes i expertes. Així, el seminan de
Llengües i Educado organitzat per I'ICE de la Universitat de Barcelona i celebrat el 30,
31 de maig i 1 de juny va facilitar ais professors que hi van participar alguns elements
de reflexió. Per altra banda, es va promoure l'assessorament de una experta en la
materia: Dolors Rius, que va venir a l'lnstitut a fer una xenrada.

De cara al futur, es preveu la necessrtat de fer el seguiment i avaluado de
l'expe rienda.

2. Innovació curricular

Un altre aspecte que es va manifestar en el diagnóstic realitzat després de la immersió
al centre és la necessitat de millorar les pedagogies, les didáctiques i els continguts de
l'aprenentatge.

En general, hi ha un predomini de continguts estándards tot i la diversitat de
coneixements i processos educatius viscuts pels alumnes. A resultes d'aixó, la
significado i la utilitat d'alguns continguts que es tracten a classe sovint no sembla que
siguin percebuts pels alumnes, i en alguns casos, s'haurien de poder replantejar i
organitzar diferent. Malgrat els esforgos i propósits per a treballar per projectes,
segueix havent-hi poca interrelació entre matéries i una excessiva fragmentado entre
les intervencions.

En general falta trobar estratégies per a fer una pedagogía mes activa. Per altra
banda, hi ha una dificultat de trobar en el mercat materials adequats al contingut que
requereixen aquests alumnes i en aquest sentit la cerca i/o l'elaboració de materials
adequats es converteix en una despesa de temps per a molts professors i professores.

Les propostes que s'han debatut han girat entom a posar en marxa a la vegada
sistemes i mecanismes per a un aprenentatge diversificad a través de plans de treball
personalitzats, materials diversificáis que permetin diferents nivells i ritmes
d'aprenentatge, didáctiques per a un aprenentatge cooperatiu, experiéncies de
globalització i interdisciplinarietat; continguts que reflecteixin i valorin la realitat
multicultural de les aules, etc.
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Concretament, les decisions aprovades peí claustre foren:

• Buscar una millora de l'aprenentatge introduint metodologies que globalitzin les
matéries, diversifiquin l'aprenentatge i impulsin el treball en grup i cooperatiu, de
manera que s'assoleixin les competéncies básiques i e! máxim nivell per part de
tothom.

• Formar per cada nivell equips docents tant compactes com sigui possible.

• Dissenyar materials apropiats que permetin guiar les formules de treball
proposades.

• Instaurar franges temporals mes amplíes (no timbre a la tarda o a la segona part
del matí).

Com ja hem comentat, a mes deis debats i deis retorns entregats sobre aquests
aspectes, s'han iniciat alguns prímers passos per a l'elaboració de propostes
didáctiques d'aprenentatge cooperatiu i diversificat, com a punts d'innovació didáctica.

Per altra banda, a 3er d'ESO (del proper curs 2002 - 2003) s'ha concretat una proposta
molt forta en el marc d'aquesta innovado currícular. Es tracta d'un projecte de treball
integrat, basat en l'ús de les tecnologies de la informado i la comunicado, centrat en
els mitjans de comunicado. Aquest projecte implica una reformulació completa de
totes les árees currículars, l'adquisició d'una nova aula d'informática cedida per la FJB,
el treball en equip de tots els professors i professores de 3er d'ESO, etc

3. Acció tutoríal

Des de les prime res definicions del projecte, un deis eixos de treball consistía en
l'acompanyament educatíu en un sentit ampli. En efecte, es tracta d'un eix amplíssim
que s'ha intentat concretar en accions i estratégies concretes de millora.

Una de les observacions realitzades va ser que l'atenció educativa o tutoríal ais nois i
noies es trobava molt polaritzada en el tractament de casos específics, que acaba
convertint-se en el tractament deis "casos pitjors" i ocupa grans dosis d'esforc, debat i
discussió no sempre plenament amortitzades, i que no feia possible abarcar un
seguiment personalitzat adequat a tots i totes els alumnes.

Tot i ser un tema que requereix mes aprofundiment en el futur, sí que hi ha hagut
durant aquest curs diverses accions per tal de reflexionar, prendre consciéncia i
establir pautes de canvi en aqüestes qüestions. El retom sobre el parlar útil deis nois i
noies, una proposta de fitxa sobre els alumnes que permet apreciar diferents visions i
aspectes positius per part del professorat sobre un mateix alumne, i una xerrada a
fináis de juny per part de Jaume Funes al claustre, han servit per a plantejar
altematives a aquest "tractament de casos".

L'acció tutoríal també inclou, lógicament, l'hora dedicada a la tutoría amb el grup que
es destina setmanalment. En aquest sentit, es va considerar que l'hora de tutoría era
insuficient i a mes poc programada i poc efectiva per a generar vida de grup i per
abordar temes de fons.

Així, es va proposar un pía d'acció tutoríal que a mes de l'atenció a cada alumne i del
contacte amb les famílies tingui en compte la planificado sistemática del qué s'ha de
fer, de quins materials utilitzar i de quines fites assolir en les classes; que poses en

14



manca sistemáticament accions com les assemblees de classe, els carrees o servéis a
la col-lectivitat, la decoració de les aules, els delegats, etc.; aixi com petits actes de
grups classe que afavoríssin el sentiment de pertinenca a una col lectivitat, semblava
una proposta adequada.

La decisió del claustre entorn a l'acció tutoría! inclou:

• Buscar una estructura organizativa del centre que ens permeti dedicar mes ñores a
l'acció TutoriaI, bé perqué en algún nivell s'incrementa l'estona de classe, bé
perqué s'impliquen mes professors en ajudes concretes.

• Continuar el disseny del Pía d'Acció Tutorial i establir amb precisíó els objectius
que volem treballar a cada nivell.

• Elaborar materials que ens permetin treballar d'acord ais objectius fixats.

• Prestigiar i reforcar la figura del tutor en ta mesura que és un deis eixos básics del
centre.

S'ha aconseguit implicar tots els tutors i tutores pero també ai conjunt del claustre en la
definido de l'acció tutorial i del crédit de tutoría.

En acabar el curs, están creades quatre carpetes amb materials i propostes per a
treballar durant Chora de tutoría a cada curs. Amb la intenció que aixó faciliti la posada
en manca d'una acció tutorial mes adequada a les necessitats deis nois i noies així
com la revisió i renovado de les propostes.

Creiem que l'acció tutorial está íntimament Hígada amb la participado de l'alumnat. En
aquest sentit, cal dir que tot i que els alumnes son objecte d'apreci i de control, pero no
es treballa massa la seva implicado i participado en la regulado quotidiana de la
convivencia i en la manca del centre.

Per tal de millorar aquest aspecte, es va iniciar la dinámica que hem exposat en
l'apartat anterior per aconseguir un diagnóstic deis punts positius, negatius i propostes
de millora des deis alumnes.
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4. PROPOSTES PER AL SEGON ANY DE PROJECTE

A partir de l'avaluació del projecte per part del professorat que es va fer al claustre el
dia 5 de Juliol (Annex 13), ¡ les nostres propostes vam redactar un document on
descrivim aquelles actuacions que s'han previst de cara al segon any de projecte, i que
es centren básicament en: el suport, seguiment i avaluado de les actuacions
empreses; promoció de la formado i la reflexió pedagógica; i l'impuls d'altres
actuacions. Per altra banda, s'han de definir o concretar les formes d'organització i
funcionament. Lógicament aquesta primera proposta está oberta a modificacions.
(Annex 14)

Suport, seguiment i avaluació de les actuacions empreses:

En el curs 2002 - 2003 s'aplicaran algunes de les accions que aquest any s'han estat
debatent al centre. Lógicament, el projecte i l'equip de persones que l'impulsa han de
vetllar per tal que sigui així i per tal que les propostes engegades siguin al máxim
d'eficaces. A la vegada, caldrá recollir i sistematizar la informado sobre la manera en
com s'estan duent a terme. I caldrá avaluar les actuacions que s'han engegat. Aquesta
tasca de facilitado i suport, seguiment i avaluació de les accions ha de planificar-se i
adequar-se a les caracterfstiques de cada acció i a les possibilitats de l'equip.
En príncipi, sembla que alguns mecanismes apropiáis podrien ser:

1. Acció tutorial:
- Implicado en una tutoria de cada nivell, intervenint-hi com a reforg del tutor o tutora

(no només observado) i intervenint també activament a les reunions de tutors del
nivell. Vetllar i coordinar la revisió, modificacions, etc. deis materials i les
programacions de la tutoria en aqüestes reunions, amb una freqüéncia setmanal o
quinzenal.

- Recerca i/o elaborado o preparado de materials addicionals per a completar la
proposta del crédit de tutoria.

- Contacte directe amb els alumnes per a seguir impulsant la participado deis
alumnes en la regulació de la vida quotidiana del centre (assemblees, delegats,
associació d'estudiants). Reemprendre la dinámica iniciada el curs 2001 - 2002 de
demandes.

2. Grups flexibles de Mengües:
- Observado deis diferents grups de tots els nivells mes que una implicado en un

grup concret.
- Establir reunions d'avaluació deis grups flexibles (problemes, millores, etc.)

Fer retorns específics de llengua.

3. Innovació curricular
- Implicado en els equips docents de tots els nivells amb un paper interventor i

impulsor d'ínnovacions didáctiques.
- Fer el seguiment i l'avaluació del projecte de tercer d'ESO. Hem d'establir qué

avaluem del projecte i com.
- Seguir i provar algunes propostes didáctiques concretes sobre cooperado,

aprenentatge diversificat, etc.
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Promoció de la formació i la reflexió pedagógica

Per tal de promoure la formació i la reflexió pedagógica els mecanismes o activitats
serán:

- Dur a terme un seguit de sessions de formació, fora de rhorarí lectiu, reconegudes
en el Pía de Formació . S'ha comptat que es poden fer unes 7 sessions de
formació, d'unes 3 hores, i demanant ais professors/es certa preparado a casa.
Alguns deis temes proposats son: Llengües, Tutoría, Materials i innovado
curricular, experiéncies innovadores al centre, l'avaluació, relacions amb l'entom,
relació amb les famílies, interculturalitat.

Fer una sessió especial per implicar al nou professorat en el projecte.

- Seguir fent retoms breus sobre els aspectes que sorgeixin en la observado i
participado a les aules o al centre. Aquests retoms permetrien mantenir obert
l'análisi del centre i de propostes a realitzar. Caldria teñir un espai on discutir-los,
podríem destinar un quart d'hora d'alguns equips docents.

Impuls a d'a I tres actuacions

A mes de vetllar per al bon funcionament d'aquelles actuacions que ja s'han engegat,
queden moltes propostes que s'han debatut i que no s'han pogut encara tirar
endavant. Creiem que algunes d'aquestes son prioritáries i s'han de teñir en compte:

Impulsar el treball en xarxa i l'obertura de l'institut a l'entom. Veure com funciona el
treball en xarxa amb altres entitats de l'entom (Casal de Raval, comissió social) i
mirar d'aprofitar estructures ja creades per intentar obrír l'escola fora de les hores
académiques (I'AMPA, l'associació d'exalumnes, projecte Yotuel).

- Vetllar per al funcionament de grups classe molt heterogenis havent-se trencat
amb l'agnjpament segons el críterí de domini lingüístic. Cal pensar actuacions
determinades.

Hi ha debats pendents al centre: aula flexible, mediado, disciplina, famílies, etc.)

Formes de coordinació i seguiment:

Per tal de millorar la coordinació, impuls i seguiment del projecte de manera
compartida amb els externs i l'lnstitut , s'ha pensat de crear una comissió de
seguiment i promoció del projecte: s'ha comentat que hauria d'haver-hi una comissió o
grup que permetés elaborar idees i crear voluntat per dinamitzar el projecte, amb la
idea de la Comissió Mixta pero amb mes capacitat de liderar i potenciar els canvis
acordáis i noves propostes. Estaría formada per: de 6 a 8 persones del claustre, 2 o 3
de l'equip directiu i de 2 a 4 de la FJB.
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4. FUNCIONAMENT DE L'EQUIP

El projecte "Educar millor és possible" compta amb la presencia i implicado d'un equip
de professionals "extems" que durant aquest primer any han exercit les funcions de:

- facilitar la presa de consciéncia sobre diferents aspectes del centre i en especial
sobre els que haunen de millorar amb mes urgencia

- contribuir a la definido de camps d'intervenció prioritaris i d'accions concretes a
posar en marxa

- ajudar en el procés d'aplicació de les accions previstes.

Aquest equip ha estat format per cinc persones amb diferents perfils i funcions en el
mateix:

El projecte és dirigit conjuntament per Jaume Funes Artiaga, psicóleg especialitzat en
treball amb adolescents en dificultat social i collaboradorde la Fundado Jaume Bofill, i
Josep María Puig i Rovira, catedrátic del Departament de Teoría i Historia de la
Universitat de Barcelona i director del Grup de Recerca en Educació Moral.

Per altra banda, Marta Comas, antropóloga i professional de la Fundació Jaume Bofill,
s'ha encarregat de les tasques i gestions de coordinado i relació entre l'institut i la
Fundació.

María Padrós i Ana Zafón han compartit una jomada sencera de dedicado al projecte
per a fer les tasques d'observació directa, sistematització de materials, entrevistes
personáis i coordinació de l'equip.

Recollint el procés que s'ha exposat en aquest apartat de la memoria, tot i haver
dedicat en cada cas una proporció de temps diferents i un tipus de tasca també
diferenciada, algunes de les tasques que s'han dut a terme per parí de l'equip son:

- treball d'assessoria: respondre a demandes, ajudar a prendre consciéncia, ajudes
diverses etc.

- recerca i preparado d'informació.
- redacció i elaboració de reflexions sobre la realitat per a retomar i facilitar el debat

entre el professorat.
- recopilar i produir materials, i fer propostes didáctiques.
- participar a Paula en els processos d'innovació.
- realitzar tasques formatives.
- mantenir obert l'análisi del centre i la promoció de futuras millores.

L'equip ha combinat diferents dedicacions en temps i en tipus, estil o contingut. Hi ha
hagut una certa especializado en cursos o en tendes així com en temes concrets,
pero el procés global ha estat plenament compartit.

Aquest equip s'ha reunit amb assiduítat per tal de posar en comú els análisis,
diagnóstics i propostes que han sorgit i prendre decisions sobre la marxa del projecte.
La freqüéncia ha variat en fundó del moment i les necessitats: així, si en l'etapa
d'immersió i coneixement del centre les reunions varen ser prácticament setmanals, en
altres ocasions hi ha hagut un mes entre dues reunions.
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Per altra banda, la coordinado del projecte ha estat compartida per l'equip de suport
per part de la FJB i la Universitat, amb l'equip directiu de I'IES. Es va constituir una
Comissió mixta, formada per representants de les tres institucions, i que ha tingut una
freqüéncia variant en les seves reunions.
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Alguns comentaris sobre el mapa de practiques institucionals

de FIES Miguel Tarradell.

1. Una primera constatado fa referencia a la quantitat de practiques organitzatives i a la

menor abundancia de practiques pedagógiques.

Es comenta que sembla detectar-se un desequilibri entre unes i les altres.

2. El desequilibri pot ser degut a errors en el procés de confecció del mapa. Poden sobrar

practiques organitzatives i potser en falten de pedagógiques. Malgrat tot, el resultat del

mapa no difereix massa de Inexperiencia quotidiana de les persones que es manifesten.

Sembla, dones, poder afirmar-se que hi ha un cert déficit de practiques pedagógiques.

3. Malgrat el déficit en practiques pedagógiques, Texperiéncia i les vivéncies de la majoria

del professorat son que en el centre es treballa molt a nivell pedagógic i que ho fan

constantment.

Sorgueixen preguntes: On va a parar aquest treball? Com es concreta aquesta invisible

activitat del professorat? Com és que costa parlar-ne? Com és que no sabem donar-li un

nom? Com és que no está estabilitzada en la cultura pedagógica del centre?

Sembla com si fessim un gran esforc que se'ns esmuny entre els dits.

4. Hi ha un déficit de practiques i un enorme treball inconcret, desperdigat, no rutinitzat,

no convertit en cultura pedagógica. Per qué es produeixen aquests fets?

Es comenten les notables dificultats per teñir un programa d'activitats gestat i realitzat peí

col.Iectiu de professorat del centre.



També es comenta la dificuttat de donar continuitat a bones iniciatives. No sempre

s'aconsegueix repetir el que una vegada va sortir bé.

També es senyala que es fan esfor9os massa individuáis, parcials i no concretáis en

procediments per cobrir les necessitats del centre.

S'admet que la feina pedagógica sempre té un vessant personal, fins i tot individual, pero

alhora el centre en tant que col.lectiu de professors ha de teñir una política pedagógica

precisa; és a dir, un programa o conjunt de practiques repetitiu i ben establert. S'ha de

teñir una manera fixa, pero no fossilitzada, de fer les coses que ens sembla que s'han de

fer.

Cal buscar una manera de donar continuitat i sistema ais esforcos que ja es fan i, a mes,

dirigir adequadament els nous esforc^os.
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EDUCAR MILLOR ES POSSIBLE
projecte d'actuació a I'IES Miquel Tarradell,
promogut per la Fundació Jaume Bofill
amb la coMaboració del GREM1 de la Universitat de Barcelona

1. Presentació
L'equip educatiu de PIES Miquel Tarradell, des del seu inici ha mirat d'adaptar-
se i trabar les respostes educatives mes adequades a les necessitats
diversificades i complexes que presenta el seu alumnat. Un cop superada la
fase inicial, quasi de supervivencia (el curs 1996-97), i la posterior etapa
d'estabilització del projecte educatiu de centre va apareixer la voluntat de donar
un pas endavant en l'aplicació del PEC i avancar en la millora de les
dinámiques pedagógiques que es generen a l'institut. Aquesta voluntat
coincideix plenament amb l'objectiu de la Fundació Jaume Bofill de promoure
iniciatives educatives innovadores que afavoreixin la integració social, i també
convergeix amb la línia de recerca desenvolupada peí GREM, que de fet ha
estat treballant a I'IES Miquel Tarradell en els darrers dos cursos en un projecte
subvencionat per la Fundació Jaume Bofill.
El punt de partida del projecte que presentem a continuado és justament la

coincidencia d'aquestes tres institucions en un sol objectiu: millorar la qualitat
educativa en el marc de la secundaria obligatoria. Amb aquest propósit durant
el tercer trimestre del curs 2000/2001 hem treballat conjuntament per a detectar
les necessitats i definir un pía de treball a abordar en els propers dos anys.

S'han dedicat diverses sessions de treball a acotar els eixos de Pactuació, que
finalment han quedat sintetitzats en dos:

A. Pedagogía de la auotidianitat (Activitats i materials curriculars)
B. L'acompanvament educatiu (Acció tutorial en sentit ampli)

L'agrupació temática ha seguit la següent lógica: tots els temes que feien
referencia al clima de centre i sobretot a la cohesió de l'equip docent
s'abordaran implicitament al fer una tasca de sistematització en raspéete
purament pedagógic, ja que per posar en comú i avaluar les practiques
educatives caldrá fer reunions, establir dinámiques de treball sistematitzades i
millorar el funcionament de l'equip . Així mateix, tot el que fa referencia a la
relació amb l'entorn, quedará contemplat en ef programa B. L'acompanvament
educatiu , que tindrá en compte la coordinació amb els recursos del territori i
sobretot el treball i la implicado de les families. En canvi, s'ha donat pes
especific a totes aquelles inquietuds que es formulaven com un subapartat deis
materials curriculars i feien referencia a ('autoestima, a "fer ciutadans a mes
d'ensenyar els romans", a ajudar a créixer, etc. Es a dir a tot alió que pot
englobar-se dins l'acció tutorial o a nivell mes ampli, dins l'acció educativa
integral que ha d'exercir tot docent.

1 GREM: Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona.



A mes deis objectius específics deis dos programes, existeixen en l'horitzó uns
objectius implícits a assolir al llarg del procés que quedarien formuláis així:
- racionalitzar alguns aspectes organitzatius a favor d'una major cohesió de

l'equip i simplicitat de les estructures
- millorar la relació amb les families i, a poder ser, implicar I'AMPA en aquest

procés
- sistematitzar ¡ millorar la utilització deis recursos de l'entorn, entenent que

per a actuar amb certs sectors de població l'escola és insuficient.

2. Metodología
Els dos programes contemplen un primer nivell de diagnóstic en el que es
sumará la feina d'observació reflexiva (que implica l'observació externa per part
de l'equip de la FJB) i el treball intern, tant collectiu com individual (que molt
sovint implicará tasques d'escriure i sistematitzar, per part del professorat).
L'observació reflexiva s'ha d'entendre com un instrument que permet teñir una
visió globalitzada i distanciada, mitjancant la lectura i análisi deis documents
existents al centre, l'observació de tes practiques educatives tant dins de l'aula
com en d'altres espais, les converses amb els professors i les sessions de
retorn.
El fet de situar un observador extern a l'aula és una qüestió sensible, que
requerirá el consentiment del professor o professora que imparteix la classe, a
mes del compromís per part de l'observador de fer el retorn amb els implicats i
escriure conjuntament els possibles documents resultants. En cap cas la
persona que observa pretén controlar ni substituir al professor. En el pía de
treball s'organitzará degudament el ritme de les observacions, equilibrant-les
per árees, estipulant uns ítems a observar que permetin la globalització, i
formalitzant la presentació a l'alumnat d'aquesta figura externa, deixant ciar que
no és ni un substitut del professor, ni un alumne de practiques.
El treball per part del professorat es desenvolupará en les sessions de
discussió que tindran lloc majoritáriament aprofitant reunions ordináries, que
mantindran al máxim la dinámica habitual, pero amb un objectiu afegit: no
només respondre a la immediatesa sino reflexionar a curt i llarg termini. En
aqüestes reunions collectives es mirará de trobar solucions al conflicte quotidiá
prenent-lo com a cas paradigmátic i exemple a partir del qual sistematitzar una
práctica concreta o analitzar l'eficácia d'una determinada estrategia.
Puntualment, i en funció de les necessitats, s'organitzaran sessions formatives
sobre temes concrets que poden comptar amb la presencia d'altres experts,
fora deis que formen part de Pequip assignat per la FJB.

3. Pía de treball

A: Pedagogía de la quotidianitat (Activitats i materials curriculars)

Aquest programa pretén clarificar certs continguts i métodes educatius i aportar
elements que ajudin a la practica quotidiana. Pretén en definitiva actualitzar
Paplicació del PEC. Al final del programa s'haurien de poder respondre les
següents preguntes:



- Qué ensenyem (continguts adaptáis, multiculturals...), com ho ensenyem
(metodologies, treball per projectes, per fitxes,...), com ho avaluem (revistó
deis criteris)?

- Com programem de manera integrada i global
- Com integrem en la dinámica diaria els actes emblemátics de Tlnstitut?
- Com fem grups mes estables?

Peí que fa ais objectius, en la primera fase l'observació está orientada a
determinar les árees significatíves d'actuació. Un cop concretades, en la
segona fase es seguirá l'observació d'aquells aspectes que s'hagin concretat.
Peí que fa a les accions, veureu que només s'han previst les de la primera fase
ates que el projecte s'anirá concretant a mida que avanci Pobservació i la
detecció de necessitats.
Peí que fa al que hem anomenat instáncies, o órgans implicats en cada acció,
s'ha fet recaure en els equips docents, que a mes en el curs 2001/2002
compten amb una major disponibilitat horaria i concentrado, que de ben segur
facilitará la feina.

OBJECTIUS
I^aseidetecció, observado
i diagnóstic

2a fase: a concretar en
fundó del diagnóstic:
- extensió de les bones
practiques, reelaboració de
materíals, d'estratégies
pedagógiques, etc.
3a fase: implementació i
avaluació
Consolidado i adaptado del
PEC

ACCIONS
-observado directa (extern)
-lectura documents (extern)
-redacció bones practiques
(intern)
-sessions de retorn
A concretar

A concretar

TEMPS/INSTÁNCIES
Setembre/desembre 2001
Equips docents,
departaments
i equip FJB

Gener-juny 2002

Equips docents,
departaments
i equip FJB

Curs 2002/2003
Equips docents,
departaments
i equip FJB

B. L'acompanyament educatiu (Acció tutorial en sentit ampli)

Dins d'aquest programa s'abordaran tots els temes que fan referencia a
Tacompanyament educatiu^ant a nivell individual, com grupal, tant en relació a
les families deis nois i noies com a la xarxa de recursos que hi ha al seu entorn
i per la que han d'aprendre a moure's autónomament. El pes recaurá en els
tutors, amb la intenció de reforgar la seva fundó d'acompanyament i de
resoldre la insatisfacció que s'observa actualment respecte a l'hora de tutoría
en concret i al Pía d'acció tutorial en general.
S'ha valorat que els professionals extems que col-laboren amb el centre
(compensatoria, EAP) no teñen prou presencia com per participar regularment

2 Parlem d'acompanyament i no de seguiment amb la intenció de donar a aquest conjunt d'accions
educatives una dimensió integral que va mes enllá de l'estricte seguiment escolar. En tractar-se
d'adolescents l'acompanyament educatiu encara adquireix mes reiieváncia.



en el projecte, pero si que, donades les seves funcions de seguiment
d'alumnes i de suport a aquells que teñen necessitats educatives especiáis,
s'incorporaran en moments puntuáis.

OBJECTIUS
1a fase: acció tutorial
Com estem fent i com fer
de tutor en un centre com
aquest?
- diagnóstic
- elements per l'acció

2a fase: les families
Com treballar amb les
families, no des del déficit
sino des de la participado i
la implicado?
- diagnóstic

elements per l'acció

3a fase: l'entom
com fer de l'escolaritat una
tasca compartida per la
resta d'institucions del
territori?

diagnóstic
elements per l'acció

ACCIONS
Observar les practiques, les
dinámiques de grup, els
agrupaments, el Pía d'Acció
Tutorial. Programado i
revisió de les activitats de
l'hora de tutoría
Elements per l'acompanya-
ment educatiu
Diagnóstic deis dispositius
exístents de relació amb les
families.
Sessions de treball amb
I'AMPA
Estratégies per una major
implicado dins del sistema
escolar

Diagnóstic: mapa de
recursos. Análisi del
sistema de relacions
existent
Pía de treball per a la
optimització

TEMPS/INSTANCIES
D'octubre del 2001 a mar?
del 2002
Equip de tutors i tutores i
equip FJB

D'abril a juny del 2002
(diagnóstic) de setembre a
desembre del 2002
(accions)

Les mateixes + AMPA o
grups de families

De gener a juny del 2003

Les mateixes + recursos de
l'entorn, tant públics com
privats

O

4. Organització
Presentem a continuado una proposta d'organització del projecte, que s'anirá
perfilant a mida que avanci, ja que no es tracta d'instáncies tancades i per tant
la seva composició pot variar. Regularment s'agruparan les diverses instáncies
per teñir sessions plenáries mes significatives (seria óptim comptar amb una
reunió conjunta al mes en la franja deis dimecres), de la mateixa manera que el
claustre tindrá un paper actiu en tot el procés.

Instancia
Comissió mixta

Comissió
pedagógica

Equips docents

Departaments

Equip de tutors

Funció
Coordinar el
projecte i vetllar per
la seva qlobalitat
Avaluar la marxa del
projecte i fer-ne
difusió
Sessions de trebali
del programa A

Sessions de treball
del programa A
Sessions de treball
del programa B

Freqüéncia
Reunió quinzenal

Reunió trimestral

4 reunions
setmanals dimecres
de 12'30a 13'30h
Reunions
quinzenals
4 reunions
setmanals

Noms
3 o 4 persones de I'
ÍES + 3 persones
FJB
Membres de la
comissió
pedagógica + FJB
Equips + FJB

Departaments +
FJB
Tutors + FJB



CONVENI DE COLLABORACIO ENTRE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT
SECUNDARI MIQUEL TARRADELL, LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

A Barcelona, de gener de 2002

D 'una part, el senyor Ignasi Almirall , director de I'IES Miquel Tarradell,
amb seu a Barcelona, al carrer , facultat per la signatura d'aquest
document... .amb DNI

D'una altra, el senyor Jordi Sánchez Picanyol, director de la Fundado Jaume
Bofill, amb seu a Barcelona, al carrer Provenca 324, facultat per la signatura
d'aquest document d'acord amb l'article 14 deis estatuts i per eschptura de
poder especial atorgada per la Fundado Jaume Bofill, de data....

D'una altra, el senyor Joan Tugores , Rector de la Universitat de
Barcelona

Es reconeixen la capacitat legal per aquest acte i

MANIFESTEN

Que les tres parts reconeixen la necessitat i l'interés d'impulsar la recerca i la
intervenció en l'ámbit de l'educació secundaria obligatoria, i d'una manera molt
específica en ['educado en valors i l'atenció a la diversitat.

Que es reconeix la trajectória de les tres institucions signants d'aquest conveni
en aquesta tasca, cadascuna des de les competéncies i ámbits de treball que
els hi son propis.

Que també volen fer una especial atenció a les accions socioeducatives
adrecades ais sectors d'adolescents amb majors dificultáis socials, per tal
d'aconseguir una igualtat d'oportunitats entre els joves i la seva la inclusió
social.

Que fan una valorado positiva d'iniciatives de collaboració anteñors i que és
voluntat de les parts establir noves formules per a continuar la cooperado.

D'acord amb tot l'exposat es signa aquest document en base ais seguents



PACTES

Primer. L'objectiu d'aquest conveni és facilitar la realització del projecte Educar
miilor és possible a I'IES Mtquel Tarradell, encaminat a millorar la qualitat de
I'educado secundaria obligatoria de l'esmentat centre.

Segon. Les institucions signatáries del present acord es comprometen a
participar, cadascuna des de les respectives responsabilitats i competéncies,
en la realització de les diverses activitats objecte del present conveni.

Tercer. L'actuació es centrará en dos eixos de treball, préviament acordáis
amb el claustre i Pequip directiu del centre: Pedagogía de la quotidianitat
{activitats i materials curriculars) i Acompanyament educatiu (acció tutorial en
sentit ampli).

Quart. Per al desenvolupament i seguiment del projecte i del present acord es
constitueix una comissió formada per un máxim de nou persones, designades a
parts iguals per cadascuna de les institucions signatáries.

Cinqué. El present acord té vigencia per dos cursos escolars (2001/2002 i
2002/2003), durant els quals la Fundado Jaume Bofill es compromet a aportar
recursos per garantir tots els processos d'análisi i diagnóstic de la práctica
educativa, sistematització d'eines i materials, i orientado i formado de l'equip
docent; per ais quals ha pressupostat i posa a disposició de la investigació-
acció els recursos humans i materials necessaris, i mes concretament:

- dedicado d'una jornada sencera durant dos cursos escolars, compartida
per dues persones, per fer tasques d'observadó directa, sistematització
de materials, entrevistes personáis i coordinado de l'equip

- participado continuada d'experts en psicopedagogia i educado social,
amb una dedicado aproximada d'un dia per setmanaa-ior-ftada-setmañal.

- col-laboració esporádica d'altres professionals segons necessitats i
interés del projecte

- adquisició de materials que es derivin de les propostes fruit del projecte

Sisé. El contingut d'aquesta recerca-acció s'inclou també en les línies de treball
del Grup de Recerca en Educado Moral (GREM) de la Universitat de
Barcelona, que participa en el projecte representat peí professor de la mateixa
universitat Josep M. Puig Rovira.

Seté. El projecte Educar és possible estará dirigit conjuntament per Josep M.
Puig i Jaume Funes Artiaga, psicóleg especialitzat en treball amb adolescents
en diftcultat social i collaborador de la Fundado Jaume Bofili.

Vuité. els resultáis de la recerca-acció serán propietat deis seus autors i es
publicaran conjuntament per totes les institucions signants d'aquest acord o
separadament si alguna d'elles renuncia a fer-ho, fent constar la seva
participado.



o

I com a prova de conformitat i d'acceptació, les tres parts signen per tripticat i a
un sol efecte el present document, en lloc i data esmentats a l'encapcalament

El director
De MES Miquel Tarradell

Ignási Almirail

El director
de la Fundado Jaume Bofill

El Rector
de la Universitat de Barcelona

Jordi Sánchez Picanyol Joan Tugores



Educar millor és possible
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

Document de treball 1

Sobre el procés d'observació

1. Com heu pogut veure, hem comencat el procés d'obervadó. Abans de res, volem

agraír-vos la fadlüat que ens heu dona! per entrar al centre i a les dasses, com

ens heu rebut, i tots els moments de passadissos que ens dediqueu.

2. L'observadó vol ser un procés d'implicadó en la vida del centre per a conéixer-lo

de veritat. Pero observado/implicado pot voler dir coses diferents i acceptables en

fundó de les situacións. Per exemple, pot voler dir: obervar simplement o obervar i

participar activament - poc o molt - en aquelles coses en qué és possible fer-ho.

3. Si recordeu, el procés de treball previst era:

Immersió/observadó

- Simultániament fer alguns retorns

Mes endavant fer un retorn mes global que permeti un debat ampli i que ajudi a

definir acdons concretes de millora.

Iniciar la realització de les accions de millora, sense pero abandonar

l'observadó i els retorns.

4. Els objectius del procés d'observadó son:

- Facilitar el coneixement real del centre ais coHaboradors/es de fora. Estem

convencuts que no es pot arribar a un centre i opinar i proposar idees sense

conéixer-lo bé per dins. Aixó és el que estem intentant.

- Fer una lectura i formar-se una imatge global i/o parcial per a retomar-vos a fi que

ajudi en la feina quotidiana i, sobretot, impulsi el debat/diagnóstic mes global que

ens permeti la definido de línies concretes de millora.

Esperem que amb aquest projecte tots hi guanyem, pero de moment per a

nosaltres és una experiencia enriquidora.



ANNEX3



Educar roillor és possible
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

Document de treball 2

L'organització de les aules

L'aula és un espai essencial a l'lnstitut, és el Ifoc on els nois/es passen mes

temps, on treballen, on s'imparteixen les matéries i és el lloc on es relacionen

amb el grup d'iguals que els ha tocat durant tot un curs, per aquests motius

creiem molt important fer una petita ullada a com tenim distribuit aquest espai i

a com l'utilitzem.

• Qué hem observat? Hem vist diverses formes d'organització de les aules,

pero reflexem aquí els quatre models que mes s'utilitzen a les aules en

aquest moment:

1. Taules en forma d'u, s'utilitza a 1r-B i C.

2. Taules grosses de 4 persones, s'utilitza a 1r-A i a l'aula Flexible.

3. Taules col.locades creant fileres llargues i horizontals, s'utilitza a 4tA (és

una classe amb problemes d'espai).

4. Taules per parelles. Les classes queden organitzades en tres fileres, una

filera de taules individuáis i dos de taules per parelles, s'utilitzan a la

resta d'aules i és el model mes emprat.

-
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Hem de pensar que... No hi ha una forma d'agrupar la classe que siguí

millor que un altre, el que importa és reflexionar sobre quin ús l'hi donem a

l'espai, qué volem aconseguir amb cada model d'organització i quines

conseqüéncies s'en deriven. Per exemple, el model 1 ens sembla molt

adient quan els alumnes encara no es coneixen molt (comencament de



curs), perqué permet que tothom es vegi i també facilita l'accés del

professor ais aiumnes de manera molt rápida.

El model 3 i 4 conviden al treball individual, a formes d'ensenyament mes

académiques i a les relacions amb els "companys de taula".

I el model 2 es pot fer servir per treballar amb nens de diferents nivells

dintre d'una mateixa aula, agrupant-los per taules depenent del nivel!.

• Hem de teñir en compte que... Les diferents dinámiques i metodologies

que fem servir a les classe están relacionades amb la forma com agrupem

ais alumnes, per tal que els alumnes facin un treball en grup és necessari

agrupar-los segons els criteris que considerem convenients; si volem fer

debats és important que seguin en rotllana, etc. No es tracta de que la

classe canvíi cada dos per tres d'aspecte, som conscients que moure taules

i cadires suposa un esforc i un temps, pero si que hem de valorar si algunes

activitats o assignatures ho mereixen.

• Per pensar

- Aprofitem bé l'espai que tenim?, per exemple, trobem aules (és el cas

deis grups A, amb un grup menys nombras d'alumnes) que teñen espai

sufictent a la classe per fer aitres agrupacions sense necesitat de moure

les taules, per exemple fer una rotltana al fons de Caula. Hem de pensar

si aprofitem totes les possibilitats del nostre espai.

- Les diferents dinámiques requereixen diferents organitzacions de

l'espai, hem de tenir-ho en compte a l'hora de programar les activitats

que farem a l'aula.

- Canviar és arriscat, pero qui no s'arrisca no guanya, ja hem

comentat que no cat fer canvis constants en l'organització de les classes

(ni seria aconsellable), pero tampoc cal que ens quedem durant tot l'any

de la mateixa manera (sobre tot si veiem que no funcional). Canviar

suposa un risc i un esforc, pero a vegades val la pena plantejar-s'ho.

- Podem parlar-ho amb els alumnes? Com seiem i com ens relacionem

a la classe son dos temes que van de la má, es pot aprofitar alguna hora

de tutoría per fer-ne una reflexió amb els alumnes, escoltar que han de

dir ells al respecte, deixar-los participar en les decisions que es preñen

sobre la organització de la classe i pactar formes que deixin satisfets tant

ais alumnes com ais professors.



Sobretot no deixem gent "despenjada" si ni han abséncies vigiiem

que no quedín nois/es despenjats del grup classe, massa lluny deis

companys o de la pissarra. És important que no seguin sois si hi ha la

possibilitat que tinguin un company o companya.

La polémica. Barrejem els sexes? Aquí us deixem un tema que

necessita de reflexio.

I a mes a mes...quan fem la reflexio sobre f'organització de l'aula és

un bon moment per pensar també en el lloc on seuen els alumnes, quins

companys prefereixen, amb qui no poden treballar, etc. i poc a poc fer-

nos una idea del "mapa social" de la classe. Com hem apuntat abans,

les formes d'organitzar les aules, d'ocupar l'espai i les relacions están

íntimament lligades.





Educar mi Mor és possible
ÍES Miquei Tarradell

Fundado Jaume Bofíll
GREM de la UB

Document de íreball 3
5-11-2001

Una experiencia "excepcional": El periódico a I'instituí

Aqüestes darreres setmanes, els alumnes de 3er han tingut la oportunítat de conéixer

una mica millor com es fa un diari, i de fer-ne una mostra amb noticies própies. El

procés complert de l'activitat, en resum, ha estat: una primera sessió de presentado

per part de les educadores (amb un vídeo sobre l'elaboradó d'un diari i una exposició

de les característiques de la notida escrita i del procés a seguir amb el grup); una

setmana de treball de preparado i redacdó de les notides durant les classes de

cátala; i finalment una darrera sessió de tot un matí per al tancament i maquetadó del

diari.

Probablement és el matí final de redacdó del diari el que aporta mes el carácter

d'excepdonalitat a l'activitat. És de fet un matí intens: hi ha el treball per seccions

d'escollir model de página, notídes i disposició, títols i fotografíes, etc. Després tothom

es posa a picar les noticies a l'ordinador, un parell d'alumnes es dediquen a

aconseguir les fotografíes necessáries i uns altres dos a maquetar el text: Finalment la

reunió de portada, el tancament, i la reunió de valorado. Aquest matí intens, pero, té

sentit en relació al treball previ realitzat.

Tot i no haver viscut les dasses de cátala de preparado de noticies ni tampoc les

altres sessions completament amb els dos grups que s'ha trebatlat, hi ha un seguit de

comentans que ens podem fer amb aquesta experiénaa encara "fresca".

I és que, d'alguna manera, la sensació que queda després del procés, almenys

després del matí d'elaboradó própiament dita del diari, és que l'activitat té un sentit

educatiu valuós, fins i tot malgrat que sigui dilluns, les circumstáncies no acompanyin,

algunes coses fallin, o els alumnes es mostrin passius... i no se'n pugui treure el proftt

que permetria. Malgrat aixó, com déiem, aquesta activitat ha tingut un valor educatiu

rellevant. En qué consisteix, qué té que la fa especial? I, qué caldria canviar o millorar

per a treure'n mes profit?



Probablement, atgunes coses s'haurien pogut fer millor Per exemple, potser s'hauria

pogut explicar els passos a fer en el procés amb mes simplicitat i senzillesa; dedicar

mes esforcos a assegurar que a cada secció de noticies tothom s'assabentés molt bé

de les noticies que es redactaven i del procés que s'estava seguint; aconseguir

dinamrtzar mes Ea reunió de portada.... Per attra banda, també cal dir que mentre en un

grup va haver-hi mes problemes de dinamització, en l'altre va funcionar realment molt

millor.

De totes maneres, i sense ánim de fer-ne un análisi massa profund podríem subratllar

almenys aiguns aspectes posrtius d'aquesta experiencia d'aprenentatge:

- Apropar els nois i notes a una realítat que desconeixien i que resulta curiosa. El

vídeo que repassa les 24 ñores de redacció d'un diari, amb els corresponsal, els

equips de redacció, etc. va sorprendre forca els nois i noies.

Que sigui una activitat amb un comencament, uns passos definits i un final amb

resultat tangible indos.

- Amb una durada concreta, ni massa curta ni massa llarga.

- Basada en el príncipi d'activitat: l'alumne no és receptor sino subjecte actiu en el

procés.

- Articulada a partir del treball en petits grups, cooperativament (tant en les

"seccions" com en l'especialització en tasques determinades). Els alumnes han fet

. coses diferents i els resultáis son frurt deis esforcos de tothom.

- Aprofitant per a fer una utilització molt práctica i funcional de la tecnología.

Introduint el debat en rotllana i presa de decisions conjunta.

Reflexionar, recordar o explicitar temes al voltant de l'instítut, el barrí, etc. (els

projectes de centre, el concert de la coral, la biblioteca del barrí .... han sortit al

diari. Aiguns alumnes se n'assabentaven fent-ho).

Sería molt interessant recollir les opinions deis nois i noies que ni han participat. I, com

se'ls avalúa a ells la seva participado i aquesta activitat? Finalment, ens sembla una

bona ocasió per a fixar-nos en aiguns d'aquests elements d'aprenentatge i en quina

mesura poden constituir dinámiques de treball diáríes a l'aula, per tal que aqüestes

acíivitats no siguin tant "excepcionals", o com fer mes excepcional el día a dia.
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Sobre l'elecció de deleqats/des i les "activitats ritualitzades".

Durant aquests darrers dies s'han escollit els delegats/des de curs. Escollir

delegats no és unicament complir amb el trámit de buscar els representants de la

classe per constituir el Consell. Es bastant mes. Conduir amb cura el procés complet

de l'elecció de delegats és una activitat útil per constituir una instancia de participació

de l'alumnat, pero, a mes a mes, és una activitat molt eficac en relació a la educado

cívica i en valors. La triar deis detegats és una "activitats ritualitzada" que ajuda a viure

valors i pot deixar l'experíéncia gravada en la imaginado deis nostres alumnes.

Pero, anem per passos. Qué hem vist? Dones hem vist un esforc per conduir

uns processos de tría de delegats allunyats del trámit obligat, i atents a donar la

máxima relleváncia al sentü del carree de delegat/da i, sobre tot, atents a donar

serietat al procés de triar-los.

En concret, i fent una mica de síntesi de tres o quatre cursos observats, s'ha

tingut cura de:

1. explicar que son els delegats i quines serán les seves funcions;

2. deixar temps per preguntes i per recordar experíéncies d'altres anys;

3. comentar amb detall els valors que els delegats haurien de manifestar, i

comentar-ho dialogant amb els nois i noies: demanat la significado de certs

valors, demanat com han de comportar-se els delegats, qué han de fer, etc;

4. establint un moment de silenci i concentrado per meditar-ho;

(en algún cas tot aixó s'ha fet amb els tres cursos junts per donar mes relleu i

importancia a un acte que es vol ressaltar)

5. iniciar el procés de votado, establint primer les normes que el regirán (hi ha

candidats, fan mini campanya, expliquen perqué volen fer de delegats, han

d'acabar fent de delegats tots o quasi tots, es valora la feina deis delegats

anteríors, cada quant es canvia de delegats,...);



6. es fa la votado amb paperetes i es comenten recomanacions com, per

exempte, la de votar ais que es creu que ho poden fer millor i no ais amics, etc;

7. recollir les paperetes, fer el recompte i proclamar els guanyadors amb tota la

seriositat possible;

8. recordar el sentit i valor del que s'ha fet i donar la paraula ais companys.

9. Ara, de cara al futur, cal usar els delegats, integrar-los en ta dinámica del

Centre i de les classes.

Aquests passos, i altres que podrien establir-se, converteixen í'activitat de la

tría de delegats en una tasca funcional: anomenar representáis per Consell, i en un

ritual de valors: fer viure valors i gravar-los en la imaginado. Valors i comportaments

com ara participar, reconéixer qualrtats deis altres, delegar i controlar els delegats,

discutir el sentit de la instrtucíó deis delegats i Conselt, etc, etc.

Drt ara de manera mes general, creiem que activitats ritualitzades con la que

hem comentat son essencials per transmetre formes de vida valuoses: per transmetre

valors. No n'hi ha prou amb discursos, sermons o classes, cal també fer deis centres

llocs on els valors es visquin i practiquin, I una de les millors maneres de practicar

valors es vivint-los a través de les activitats ritualitzades que programa el centre.

En conseqüéncia, está bé dissenyar activitats ritualitzades que expressin

valors. La tria de delegats n'és un exemple, pero també ho son les reunions de

delegats i la informado que passen ais companys, ho son els carrees de curs i la seva

valorado, els mediadors, les assemblees, la preparado de les festes, ei treball

cooperatiu, els contractes, etc.

La convivencia en un centre depén de l'abundáncia d'activitats d'aquesta mena

i de la cura amb que es realitzin.

Bona parí de la formado que els donem depén deis valors que eis fem viure, no

deis valors sobre els que partem. Con algú va dir en una reunió: "al capdevall, l'únic

que els queda son els rítus que viuen".
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Primers apunte sobre les Mengües

Evidentment, un dets aspectes mes característics, impactants i que condicionen

la totalrtat del que es fa a l'institut és la diversitat de l'alumnat, la barreja de nois i noies

amb tantes cultures, llengües, religió, histories famiiiars i personáis diferents. Tot i que

siguí obvia, aquesta considerado ha de fer-se i es mereix molt mes que un comentan.

De moment, procurarem tant sois esbossar algunes notes entorn a ia diversitat

lingüística que, en alguns moments, fa pensar en Babel.

I és que ('inventan de situacions lingüistiques que teniu al centre és com a mínim

llarg i complex. Intentant fer-nos-en una idea comptávem per exemple:

- Els nois i noies que han nascut aquí o ja hi porten molts anys, pero que malgrat tot

teñen dificultats d'expressió escrita en castellá i en cátala, així com moltes

mancances de cátala oral.

- Els nois i les noies que en arribar passen una temporada peí TAE on aprenen

algunes nocions de cátala, i adquireixen e) castellá per altres vies .

- Els nois i noies llatinoamericans, que no saben cátala.

- En alguns casos, el coneixement del castellá oral és bo, o suficient, pero hi ha un

problema d'alfabetització. També hi ha necessitats d'aifabetització d'alumnes amb

molt pocs coneixements de castellá.

- A mes a mes, el ventall de llengües própies i segones deis alumnes també és molt

ampli, així com la diversitat de nivells de domini d'aquestes (hi ha els nois i noies

que saben escriure perfectament la seva llengua mare i els que no, n'hi ha que

están oblidant alguna llengua seva, n'hi ha que dominen l'anglés...)

Aquesta riquesa lingüística no és negativa; de fet, el plurilingüisme és

avantatjós per a qualsevoi persona i pot ser una font d'oportunitats. Pero de moment

és evident que es converteix en un problema que afecta al conjunt de la práctica diaria

i deis aprenentatges a tots els cursos, i que per aquest motiu demana tractar-se amb

certa prioritat i urgencia.



El primer espai d'acolliment d'alumnat estranger que no paria liengües

romániques és e! TAE. No obstant, quan els nois i noies s'integren a i'aula no teñen un

dominí suficient def cátala ni el castellá. Els grups A son un esforc important del centre

per a teñir en compte aquells nois i noies que no dominen el castellá i el caíala per a

utilitzar-los de forma instrumental en l'aprenentatge general. De totes maneres, incíós

dins aquests grups A, les situacions i nivells de competencia lingüística son molt

diverses, i aquest no és l'únic criteri per a formar-los. Per altra banda, cap grup

s'escapa de teñir alumnes amb dificultáis fingüístiques amb el castellá i/o cátala.

Creíem que hi ha un sentiment forca compartit, al claustre, de la necessitat de

trabar altres formes d'afrontar els diferents nivells de competencia lingüística deis

alumnes i d'ajudar-los a dominar les liengües catalana i castellana, per tal que els

permetin realitzar la resta d'aprenentatges currículars. Els esforcos que s'estan fent

per a poder oferir classes de cátala ais alumnes Ilatinoamericans, i les estones

dedicades a pensar com aprofitar els desdoblaments, o com adaptar els continguts i

mataríais de les matéries a aquesta situado, etc. son mostres d'aquestes ganes

d'ajudar els nois i noies amb una qüestió imprescindible per al seu éxit (o

supervivencia) académics.

Probablement valdría la pena aconseguir teñir un coneixement mes acurat deis

nivells de competencia lingüística deis nois i noies en castellá i cátala (mes enllá del

que marquen els grups), en les seves liengües mare, i en altres dengues. Quelcom

proper a teñir un mapa lingüístic i una comprensió mes detallada de la realitat.

Per altra banda, es perfilen almenys tres direccions sobre les que treballar:

- En primer lloc, com enfoquem i garantim l'adquisició oral i escrita del castellá i

cátala (potser analitzar propostes metodoiógiques especifiques, repensar formes

organitzatives, valorar la possibilitat d'apostar per formes d'agrupament flexibles

sobre aquest criteri...).

per una altra, es podría reaprofitar el coneixement que els propis alumnes teñen

d'altres liengües.

- i finalment, com valorem i potenciem el qué saben de les seves liengües mare.

En tot cas, es manté com un tema obert, i obrint-se amb cada noi o noia nou que

arriba amb un conjunt de necessitats educatives que comencen, prácticament, per la

¡lengua.
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Les claus del lavabo i l'aprenentatge de les normes

Fa uns dies en algún deis equips es va parlar de l'ús del lavabo. L'ús del lavabo

és un bon exemple de comportament regulat per normes. I les normes, com sabem

prou bé, son una de les claus de la convivencia i, a vegades, de l'aprenentatge deis

valors.

En f'esmentada reunió d'equip es va comentar el sistema d'accés afs lavabos.

Es van defensar diferents punts de vista i es van debatre sense arribar a cap conclusió

definitiva. Finalment, han quedat les normes que ja regien. Si no m'equivoco

estableixen el següent: els lavabos estaran tancats entre classes i només s'obriran a

l'hora de! pati. Cada professor/a tindrá una clau deis lavabos deis nois i noies per si es

produeix una urgencia. Aqüestes restriccions están pensades per evitar embolics i

tallar les ganes continúes d'anar al WC.

Molt probabiement es tracta d'unes normes correctes que ajudaran a regular

millor la convivencia. Pero ara no ens importa tant el contíngut d'aquestes normes com

el procés d'ensenyar i aprendre normes.

Per ensenyar i aprendre normes el primer que cal es que estiguin clares i tots

els que les han de fer complir les acceptin, i si pot ser hi estiguin d'acord. Les normes

poden canviar-se, naturalment, pero si les volem ensenyar cal no dubtar-ne, al menys

mentre dura el procés de transmetre-les. Per tant, sembla encertat que el centre hagi

acordat i establert un sistema d'us deis lavabos.

Un cop clares, com s'ensenyen? Les normes s'ensenyen, d'etrada, de dos

maneres: 1) per immersió, us i coincidencia, i 2) per verbalització, convenciment,

"sermó" i, si es transgredeíxen, cástig.

Per immersió, us i coincidencia. Es la millor manera d'aprendre normes. Les normes

s'aprenen peí seu us natural. S'aprenen sense ensenyar-les, s'sprenen fent-les servir.

S'aprenen perqué están en l'ambient: la majoria les práctica, la majoria les exigeix, tot

está pensat per a que siguin funcionáis. I s'aprenen poc a poc: usant-les i per assaig i



error. Es per aixó que resulta tant important que el claustre arribi a acords sobre el que

vol que es compleixi i després ho faci complir. Certament, a l'lnstitut tot aixó no és fácil

perqué a vegades hi ha poca coincidencia entre les normes de casa i les del centre.

Per verballtzació. convenciment. "sermó" i. si es transgredeixen, cástig. Les

millors normes son les que mai cal explicar ni comentar: simplement es compleixen.

Pero tots sabem que aixó no es fácil. Cal expücaMes una i mil vegades, fer sermons i

a vegades castigar. Les normes noves o que no es compleixen obliguen ais educadors

a verbalitzar-les, a parlar-ne. Pero explicar i fer sermons sobre les normes es com

explicar i fer sermons a un conductor principiant. Potser ii aniran bé, a vegades son

imprescindibles, pero aprendre a conduir -aprendre a usar normes- vol dir practicar-

les de veritat. Pero també va bé aprendre a usar-les amb algú que te les va

"dictant/recordant a l'orella".

Bé, dos formes complementáries d'aprendre normes: per us i per explicació/sermó. En

tots dos casos cal que els educadors les tinguin ben clares i vagin a la una.

Pero encara hi ha una altra forma d'aprendre a seguir normes: 3) per participado en la

definido i establiment.

Per participació en la defin'ició i establiment. Es reconegut que les normes mes ben

acceptades i seguides son aquelles que s'ha contribuTt a establir. De fet, aixó es entre

d'altres coses la democracia: participar en la definició de les normes que es seguirán.

Aquest principi val també pels centres educatius. No es poden decidir totes les

normes, es evident, pero potser no estaría malament obrir espais per parlar i valorar

l'acompliment de les normes establertes i, sobre tot, per establir-ne de noves. Qui

participa está mes ben disposat a complir les normes. Aquesta és la base de la

disciplina democrática. Les reunions de tutoría, les assemblees de classe, son

tradicionalment el millor instrument per avancar per aquest camí.
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Recursos per a la convivencia

Com millorar la convivencia i establir un ordre que afavoreixi la tasca educativa,

a les classes i a tot el centre, és una de tas grans preocupacions del professorat i de

l'equip directiu del centre, la veñtat és que els problemes de conducta i disciplinaris

moftes vegades sembla que "s'ho menguin tot". Gastem moltes energies i temps cada

dia per fer aquesta tasca sodalitzadora, per aixó val la pena que reflexionem sobre els

recursos que estem utilitzan per aconseguir millorar les condueles i les relacions amb

el nostre alumnat.

Les relacions personáis la base del bon enteniment, és fonamental que les

relacions amb els alumnes es basin en el respecte mutu i la comunicado. La nostre

feina és oferir ais alumnes models de comportament estables i raonables. Acostar-nos

a ells, preocupar-nos, escottar-los, parlar amb ells, aconsellar-los, respectar-los, saber

que els amoína, etc. És un treball del "gota a gota", que requereix de la nostra

padénda, de petites estones i moments que no sempre son própiament escotars

encara que passin dintre de I'escola, i que a la llarga donen el seu frurt. Pero amb

aquesta bona voluntat, encara que necessaría, no n'hi ha prou. Els professors

necessiten donar resposta i solució ais problemes amb que es traben i per aixó

necessiten un seguit de coses:

- Respecte i actituds de comprensió i ajuda vers els alumnes.

- Recursos concrets de tota mena, de "contenció" i didáctics, per utilitzar

dia a dia amb els alumnes.

- Que al centre hi hagi pautes i normes clares, també és una feina deis

professors parlar i establir els límits, del que es pot permetre i del que

no, i tenir-ho ben ciar per adoptar actituds segures devant deis

confiletes.

Tot seguit us presentem un recull de recursos i tasques que hem vist que feu

servir alhora de treballar els problemes de conducta, perqué els feu mes consdents i

perqué els tingueu a má, de totes formes aquest tema queda obert a altres

aportacions, troballes i futures reunions.



trebatlar els valors i la nostra vida social al centre en assignatures com les

competéncies socials.

La tutoría és fonamentaí per fer una tasca preventiva deis problemes de

convivencia.

Els fulls d'incidéncia

Recorrer ais professors de guardia i ais equips directius en casos molt greus.

La mediado és un deis recursos que ha engegat el centre, aviat tindrem alumnes

mediadors i també podem fer servir professors que actúen com a mediadors, és

una tasca deis tutors i professors anar informant ais alumnes sobre aquest recurs

del que disposaran, si volem que s'ho preguin seriosament s'ha de fer propaganda.

Fer un acurat acompanyament educatiu i amb els casos que ets alumnes ho

necessitin fer una entrevista amb els pares, per demanar el seu soport i per guiar-

Eos en I'educado deis seus filis.

El contráete étic és un bon recurs pels casos mes difícils, és un full on

s'especifiquen tres punts de comportament a millorar (pactats amb l'alumne) i que

durant una setmana es compromet a complir, aquest contráete és valorat i signat al

final de cada classe peí professor que ha tingut en aquell moment, el fet de que

siguí una mesura amb un segutment tant continuat fa que, durant tota aquella

setmana, l'atumne tingui molt present els seus acords, fora bó que al final és fes

una valorado del tutor i l'alumne per veure que s'ha conseguit i per animar-lo a

seguir en aquella línea.

Les expulsions son una mesura molt severa i hem de valorar molt bé com i quan

les utilitzem.

quan els alumnes distorsionen la ctasse és ¡mportant que ens acostem a ells, la

proximitat física i el contacte ocular és fonamentaí, avans que ells i nosaltres

perdem els nervis val la pena fer un intent d'acostament amb preguntes asertives

(Qué et passa? Hi ha algún problema?), si hi ha un problema posem remei, pero,

no ens enganyem a vegades només están molestan la classe, també hem de ser

contundents i recordar al nen les normes de la classe i del Institut, i qué esperem

d'ell. Moltes vegades podem exhortar les seves qualitats positives o la seva

capacitat per autocontrolar-se, és bó inclús exhortar valors com la justída de les

seves actuacions i el respecte cap ais seus companys i professors. Si els veiem

molt nerviosos els podem demanar una tasca, es tracta que reflexionin per escrit

sobre el seu comportament (Qué em passa?, On em porta el meu comportament?,

Qué puc fer per millorar-lo?, A qué em comprometo? Son preguntes guia que se'ls

pot escriure per fer-los treballar), escriure els obliga a concentrar-se i a pensar en



alió que han fet, aquesta fulla es pot fer signar peí tutor, els pares o algú de I'equip

directiu.

L'agenda és un instrument de contacte amb els pares, es pot fer servir si s'ha

donat un comportament molt greu i també la podríem utilitzar per felicitar ais

alumnes que s'esforcen, que també en tenim molts.

Demanar consell a professors que ja han treballat amb aquells alumnes, per

obtenir informado i estratégies per tractar-los ¡ conéixer-los, cada nen és diferent i

el que funciona amb un potser no funciona amb un altre.

La persuasió, és induir a algú a creure o fer alguna cosa, vencer la seva voluntat

amb fonaments i raons, estem d'acord que no és fácil i és un recurs que necessiía

una mica de temps, pero val la pena persuadir ais nostres alumnes de que els

seus comportaments asociáis els portaran molts problemes. Podem fer servir

estratégies diferents, per exemple escriure una carta personal a un alumne

animant-lo a canviar d'actituds.

Establir relació i contacte amb els alumnes, és corn hem dit al comencament

fonamental, parlar amb ells i escoltar-los, fer bromes i riure amb ells, trabar

interessos comuns (música, cinema, ...) ens ajuda a crear vineles de respecte i

proximitat.

Pactar i arribar a acords amb els alumnes perqué els comportaments es poden

cambiar, hem de convencer ais nois i noies que son les seves actituds les que son

inadequades, no ells, i que el canvi está a les seves mans, mostrar-nos segurs de

les nostres postures, parlar ciar i amb realisme, teñir clares les normes í exigir un

comportament raonable.

Les actituds i motivacions están molt lligades a la feina, hem de mirar que les

activitats que fan estiguin connectades amb els seus interessos, que suposin repte

i que hagí un avanc que ells puguin valorar, en aquest sentit, els contractes

d'aprenentatge també poden ser un bon recurs que cal engegar.
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DEL PATIR PARLANT DE "CASOS" AL PARLAR DE MANERA ÚTIL SOBRE
L'ALUMNAT

No cal observar gaire per comprovar que els comenlaris sobre un grup redu'rt de nois
i noies ocupa bona part de les reunions d'equips educatius. És com si, a mes a mes
de fer-nos gastar una bona dosi d'energies a la classe, també acabessin consumint
part del temps per a reflexionar collectivament sobre les nostres practiques
educatives.

Una primera mirada sobre el context en el que es produeixen pot descobrír que es
tracta de comentaris que teñen com a característiques dominants:

• portar darrere una forta dosi de tensió acumulada que necessita ser
comunicada

• produir-se sense que estigués previst en el desenvolupament de la reunió, o
estar reiteradament a l'ordre del día

• referír-se a aspectes puntuáis que han creat especial distorsió i que han
succeít en una classe, a un o una "profe", amb mes o menys reiteració

• sovint el "parlar" no dona lloc a la planificado d'accions a endegar peí conjunt
de l'equip afectat.

També es constatable que de molts nois i noies no es paría mai (potser a les
sessions d'avaluadó?) o que deis "casos" no es paria quan no donen problemes.

Podríem dir que es tracta d'una activitat docent que tendeix a acumular algunes de
les següents dificultats:

• normalment no ha estat precedida d'un procés d'observació mínimament
sistematitzat

• tendeix a augmentar la frustrado educativa
• reforca entre el professorat les imatges negatives que arrosseguen

determináis nois i noies
• produeix una mena de predicció de problemes o de final problemátic esperat

• que acaba complint-se

Posats a fer (sense negar-li alguna utilitat a com ho estem fent) potser podríem
discutir i compartir altres formes de fer-ho. Es per aixó que us proposem una petita
pauta per al debat:



GUIA (pera la discussió) DE- FORMES ÚTÍLS I POSITIVES* PER PARLAR
SOBRE ELS NOIS I NOIES AMB ELS QUE CÓMPARTÍM L'AULA

1. Un projecte educatiu té que teñir previst com i quan el conjunt de profes que
intervenen parla de tots els nois í noies que educa, La rao es la necessitat
d'adaptar l'acció educativa, consensuar les formes i els papers a exercir,
avaluar les formes que esdevenen mes útils, rebutjar les ineficaces, etc.

2. No es tracta ni de fer ni de compartir diagnóstics (suposant que fossin
possibles) predictius, sino de compartir lectures sobre cada noi o noia per
teñir presents aquests elements que en cada subjecte mediatitzen l'acció
educativa

3. La informado no es mai estática i global. Es tracta de accions i reaccions
puntuáis que teñen a veure amb el context i el temps en el que es
produeixen.

4. Es mott mes important parlar de les possibilitats, de les capacitáis o
habilitáis, d'alló que fan be, deis moments en els que funcionen, que no de
les srtuacions de dificultat i conflicte.

5. Per poder parlar de forma no dominada per les impressions i els biaixos
emocionáis es imprescindible observar com son i qué fan d'una manera
sistemática i periódica. Sense observado sobre alió que considerem
important i en diferents moments, la conversa sobre l'alumnat sempre esta
distorsionada.

6. Després d'una conversa sempre han d'establir-se accions: reafirmar-nos en
un tipus de relació o de didáctica, assajar noves, observar mes, canviar de
táctica, provar noves aproximacions, etc.

7. En alguns casos o moments parlar serveix per a trobar i compartir
"explicacions" de conductes tenint en compte elements personáis d'un
alumne que tant sois coneix el seu tutor. No es tracta de fer-se carree deis
"problemes" que té darrere sino de entendre la lógica interna que pot teñir el
seu comportament. No es tracta de fer després terapia, o de sentir-nos
desbordáis, sino d'entendre reaccions, evitar majors problematitzacions,
aplicar la creativitat en la recerca de noves propostes d'aprenentatge, etc.
També pot servir per conéixer que hi ha altres professionals que están
actuant.

8. Els subjectes educatius deis que parlar no son només cadascú deis nois i
noies, també ho son els grups (les agrupacions) en els que hi son. També
son el que son en funció d'unes relacions a classe i fora d'ella. Son i actúen
com a subjectes relacionats o aíllats de grups.

(Nota: potser no estaría de mes trobar una estona mes llarga amb café i pastes per
comentar aquesta guia incompleta)
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MES SOBRE LES AULES!

Properament parlarem ais equips docents de 1'organització de les aules. Ja que
hi som, dones, ens agradaría aprontar per afegir breument algunes consideracions.

En primer lloc, potser no es tracta tant de decidir una disposició determinada de
les taules i les cadires (i per tant deis nois i les noies) que calgui seguir amb
rigurositat, com de reflexionar i fer-nos conscients de la relació que hi ha entre com
organitzem Caula, les activitats que hi desenvolupem, la forma d'aprenentatge que
estem donant per suposat., i l'ambient que tenim durant la classe.

Evidentment hi ha disposicions que afavoreixen mes la comunicado que no la
tradicional de files. I potser poden utilitzar-se quan diferents temes, o activitats, o
tamanys deis grups, les demanen - o possibiliten. En alguns casos quan hi ha dos
professors a Caula es fan dos grups, en dues "grans taules", Podría servir aixó també
en una classe amb un sol professor i un grup reduit? Val la pena fer una rotllana a les
hores de tutoría o posar-se en forma d'U, o de semi-cercle, per a realitzar algún debat
o senzillament per atendré? Es pot treballar a vegades en petits grups ajuntant taules?

Per altra banda, la disposició de les taules i les cadires no és en absolut 1'únic
element important a teñir en compte en considerar Caula com a espai educatiu. És cert
que, juntament amb un petit armari, en aquests moments no hi ha cap altre mobilian a
les aules. Sembla que ens hi hem resignat, pero de ben segur que molts desitjariem
una aula amb prestatges on es poguessin guardar dossier, o llibres o altres
materials... aquest tipus d'elements teñen un valor funcional i práctic ¡ poden ajudar a
treballar aspectes com els hábits d'organització de !a feina i técniques d'estudí, etc.

Finafment, a banda del mobiliari, que l'aula siguí un espai acollidor i agradable
implica pensar també en la seva decorado i ambientació. Decorado i ambientació que
pretenen: per una banda, personalitzar I'espai, fent que els nois i noies s'hi sentin a
gust, identificáis i se'l facin seu. Aixó es pot aconseguír per exemple amb algún póster
o decorado que vulguin aportar. Pero tampoc es tracta d'omplir Caula com si fos
l'habitació de tots plegats, sino d'augmentar el seu valor educatiu. Així, elements com
mostres de treballs individuáis i grupals, redaccions, fotografíes, mapes, eixos
cronológics, muráis, reculls de premsa o de pagines d'internet, fragments de poemes,
frases en diferents idiomes, etc. enriqueixen I'espai i díuen "aquí es ve a aprendre". La
cartellera, per cert, és un element especialment aprofitable per a 1'organització del
grup, si reflecteix carrees, acords a qué s'ha arribat, dates o actívitats ¡mportants,
informacions escollides per la seva relleváncia, etc.

Per alguna extranya rao, sembla que se segueixi associant la decorado i
Cestimulació educativa de l'espai amb un ambient infantil. Pero qualsevol persona pot
treure concíusions sobre les diferencies entre els espais mes rics en estímuls
educatius - equipaments, estris, materiais, decorado - (a l'institut, el laboratori, el taller,



Caula ¿'informática, la de música, la petita d'anglés, la de plástica... o properament els
espais comuns amb la plaga de les cultures ... ) i espais "despulláis" d'aquests
elements.

Per aixó pot ser interessant pensar juntament com posem les taules i com
desengelem espais. Per a que les aules siguin un espai de referencia, d'identitat, de
convivencia, de motivado i de treball. Per fer-les habitables, útils i estéticament
agradables, i per aprendre-hi molt.

De fet, a primer cicle les aules i passadissos comencen a estar vestits, i a
segon cicle, en algún cas arran de canvis d'autes i els conseqüents enfadaments,
també s'ha pensat en el tema, potser mes de cara al proper trimestre.

Dues ultimes observacions, encara.

La primera és que, amb independencia de la disposició del mobiliari ¡de la
decoració que hi hagi, es molt important l'ordre i la netedat de l'aula i del centre per a
fer un ambient mes acollidor, agradable i respectuós, i també per a crear una
autoimatge mes positiva del centre i de í'aprenentatge que potten¡r-hi lloc.

La segona és que la responsabilitat i les decisions sobre la decoració, millora i
conservado de les installacions de les aules han de correspondre, molt, ais alumnes.
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L'acció tutorial es refereix en un sentit ampii a un acompanyament educatiu integral
que correspon i s*ha d'exercir de forma compartida per tots els professors/es que
intervenen en un grup d'alumnes. De totes maneres, el tutor o tutora té un paper
especial per a garantir que aquesta acció tutorial es dugui a terme amb cada noi i nota,
i la responsabilitat de vetltar peí conjunt del grup-classe com a tal. I és cert que els
alumnes, cada un i cada grup, saben qui és el seu tutor/a i el consideren un referent al
centre.

L'hora setmanal de tutoría, tot i que óbviament no pugui considerar-se l'únic espai i
referent de tutoría, és un espai amb un valor educatiu molt important. L'encert
organitzatiu de fer les tutories a la mateixa hora i dia faixó té avantatges a l'hora
d'informar les famíiies, fer activitats conjuntes, i "ritualitzar" la tutoría donant-li una
entitat especial) així com el de reservar una hora setmanal a fer reunions de tutors és
un reconeixement del centre cap a la importancia de l'hora de tutoría.

De moment, hem vist que aquesta es dedica a:

• Informado de principi de curs, sobre el funcionament i la normativa de l'institut.
• Informado i ajuda per a la sol-licitud de beques.
• Elecció de delegats/des
• Presentado del tema de la mediado i elecció de mediadors/es
• Elecdó de carrees
• Revisió de les faltes d'assisténda
• Revisió de l'agenda
• Revisió de dificultáis, problemes, etc. amb les assignatures
• Ajuda per a l'organització de l'horarí d'estudi
• Revisió (i recriminado) del comportament general com a grup - dasse
• Preparado de tes colónies
• Explicado de !a informado de la reunió deis delegats/des
• Debats sobre les daus del lavabo!
• Tractament de problemes diversos a l'institut i recerca conjunta de solucions.
• Canvis de llocs i condicionament de l'espai de la classe.
• Temes i activitats d'educació en valors (autoconeixement...)
• Diáleg entre els nois i noies sobre el ramada i costums culturáis.

En general, una hora es fa curta per a fer tot e! que es voldria i caldiia fer:
dinámiques i activitats de grup, debats, atendré a les situacions individuáis, treballar
I'orienta ció personal, académica i professional ... es podría fer tant que a vegades
sembla que no se sápiga per on comencar o qué fer, i com que el dia a dia apreta, és
fácil acabar dedicant una gran proporció d'aquesta estona tant minsa (una horeta!) ais
aspectes mes "burocrátics", de control i de "parte informatiu". També hi ha exemples



concrets de com fer d* una tutoría un espai real de diáleg, posant les cadires en un
cerde tancat i debatent un ordre del día definit pels propis Nois i noies.

Peí que fa a les reunions de tutors, aqüestes es dediquen a tractar casos d'aiumnes
concrets, el funcionament en general de cada grup classe, les postures a prendre
davant de situacíons problemátiques, i els temes a tractar a les ñores de tutoría. En la
majoria de casos la programado es va fent setmanalment. L'equip de 3er s'ha
plantejat fer una programado mes complerta i general, amb técniques d'estudi i temes
d'educacio en valors, i ha fet una revisió de materials que podrien servir.

I és que, en definitiva, constatem que tothom té ganes de treure profrt de l'hora de
tutoría. Probablement el millor seria acabar tenint un Pía d'Acdó Tutorial treballat i
consensuat, amb programacions i materials per ais drferents cursos...

De moment, podríem reflexionar plegats, per veure si estem d'acord en considerar:

• Que les informacions, els controls i fins i tot les técniques d'estudi, no hauríen
d'acaparar el temps de l'hora de tutoría. Que siguí, aixi, una hora menys

. informativa/burocrática i académica, pero molt educativa.

• L'hora de tutoría hauria de ser per sobre de tot l'espai propi deis nois i noies, on
se'ls faciliti opinar i participar sobre el centre, la dasse, etc.

• Que siguí un espai on es potencií la cohesió del grup-classe.

• Pot ser també un deis espais des d'on deddir i treballar algún aspecte del
projecte de centre, o la preparado d'alguna festa, etc.

• La práctica del diáleg es pot proposar a partir de temes diversos que no
necessáriament fadn referencia a la dasse i a finstítut, i sí a temes que toquin
directament ais nois i noies. f es poden realitzar dinámiques i activitats per a
afavorir l'autoconeixement, l'autoestima, etc. (Una proposta interessant pot ser
la carpeta de materiaís i unitats didáctiques "A mida" feta en el marc d'un
projecte d'educacio en valors a secundaria amb diversos instituts de Barcelona)

• Caldria estudiar les possibilitats de treball conjunt i coordinado amb árees
properes com el crédit d'orientació, o fins i tot de socials, i per descomptat
competénda social. Aquesta darrera possibilitat s'ha plantejat diverses vegades
donat que de fet son dos crédits que es podrien considerar globalment com una
proposta per a la formado integral i el desenvolupament personal deis nois i
noies.
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EDUCAR MILLOR ÉS POSSIBLE.

L'objectiu del projecte Educar millor és possible és engegar una serie de canvis
que afectin a t'acció educativa que es realitza i que beneficfín els alumnes de Hnstitut.
Com ja hem comentat aftres vegades, per a teñir éxit en aquest objectiu cal que els
canvis siguin pensáis, debatuts i assumits collectivament, creant així una manera de
fer que romangui després d'aquest projecte concret. Aixó suposa una alta implicado i
participado deis professors i professores, pero també una possibilitat per a sentir-nos
millor en l'exercici d'aquesta professió.

Us presentem, el mes breument que hem sabut, una serie de punts que creiem
que es poden posar sobre la taula per a pensar, prendre decisions o fer alió que creieu
mes adequat. Ens hem estalviat la palla i els elogis que ja us hem fet - amb motta
sinceritat - moltes vegades, i hem procurat parlar del qué ens pugui servir per a
continuar endavant en aquest moment.

Per a fer-ho, ens ha semblat oportú seguir aquest esquema:

*> ASPECTESAMILLORAR

o LÍNIES DE TREBALL

•*• PROPOSTES D'ACTUACIÓ

*> MES PROPOSTES PER A CONSIDERAR



ASPECTES A MILLORAR

Hi ha una serie d'aspectes que es podría (i convindria) millorar del centre. Es tracta de
dificultats, de butts, o de problemes que afecten o al conjunt o a una part important del
qué hi passa. En algún cas son evidents, en bona part ens els heu indicat vosaltres, i
també els hem vist, percebut o confirmat nosaltres. Els hem concretat en 6:

1. Importante dificultats lingüístiques per a la comunicació i l'aprenentatge

2. Pedagogies, didáctiques i continguts fragmentáis i massa desconectats del
seu món

3. Baix rendiment escolar. Confusió entre dificultats i reducció d'expectatives

4. Dificultats de gestió de grup (en l'agrupament i en les dinámiques internes)

5. Espai tutorial poc efectiu per a generar vida de grup i per abordar temes de
fons

6. Participado poc real deis nois i noies en la gestió quotidiana del centre

1. Importante dificultats lingüístiques per a la comunicació i
l'aprenentatge

És evident que a l'institut hi ha una complexítat lingüistica que dificulta la tasca
educativa i que necessrta respostes innovadores. En general, hem vist que es treballa
académicament, amb poc émfasi en l'expressió oral i els processos comunicatius i
amb el mateix tipus d'exercicis i metodología per ais castellano i catalanopariants que
per ais que no ho son, potser, amb poca consciéncia que per a molts nois i noies
nascuts a fora el castellá i el catata son segones Dengues que aprenen mes com a
adults que com a infants.
Creiem que l'aprenentatge de la Itengua catalana i castellana hauría de ser una
prioritat no només peí fet académic (instrument d'aprenentatge) sino com a eines
imprescindibles de comunicació per a la vida deis nostres alumnes.

2. Pedagogies, didáctiques i continguts massa
desconnectades del seu món:

Hi ha un predomini de continguts estándards tot i la diversitat de coneixements i
processos educatius viscuts pels alumnes. A resultes d'aixó, la significado i la utilitat
d'alguns continguts que es tracten a classe creiem que no son percebuts pels
alumnes i, en alguns casos, creiem que podrien replantejar-se i organitzar-se diferent.
Malgrat els esforcos i propósits per a treballar per projectes, segueix havent-hi poca
interrelació entre materies i una excessiva fragmentació entre les intervencions.
En general falta trobar estratégies per a fer una pedagogía mes activa. Per altra
banda, la cerca i/o ('elaborado de materíals adequats ais continguts i a la realitat deis
alumnes es converteix en una dificultat gens pettta i una angoixa per a molts
professors i professores.



3. Baix rendiment escolar. Confusió entre dificúltate i reducció
d'expectatives

Quan es treballa amb uns nois i noies que encaixen poc amb tes formes escolare
establertes i que pertanyen a grups socíals i un entom amb dificultáis, hi ha una mena
de pessimisme inconscient i sovint invisible que fa abaixar les expectatives. També a
I'instrtut hi ha la tendencia inconscient a babear la intensrtat de treball i ('exigencia. Com
tot és difícil, acabem treballant a un ritme inferior at que poden assolir els nostres
alumnes. Hauríem de poder "apretar" mes sense trencar el bon clima i les bones
relacíons.
I és que, de fet, les relacions i la convivencia milloren molí a les classes que
aconsegueixen ser a la vegada motivadores i exigents. Només intensificant el treball
els estem respectant com alumnes, i ajudant a teñir una millor autoestima que a la
vegada els fará teñir mes interés i millorar el seu rendiment académic. El professorat
drfícilment pot treballar mes, pero podem fer treballar mes els nostres alumnes. Els
hem de demostrar que ensenyem molí, que aprenen molt, que val la pena estudiar,
que no perden el temps, i que confiem en ells i el les.

4. Dificúltate de gestió de grup (en Pagrupament i en les
dinámiques internes)

L'heterogeneítat deis alumnes de I'instituí no és només la lingüística, que ja hem
assenyalat, ni cultural. Mi ha ritmes d'aprenentatge drferents, coneixements molt
variats, i molt diverses histories en relació al sistema educatiu. A mes a mes hi ha un
degoteig constant de nous alumnes. Per tot aixó l'agrupament i distríbució deis
alumnes esdevé un tema complex i polémic.
Pero, a mes a mes, hi ha també tes dinámiques internes de funcionament deis grups, i
dificuftats per a gestionar-los.

5. Espai tutorial poc efectiu per a generar vida de grup i per
abordar temes de fons

L'acció de la tutoría és enorme: control, afecte, relació amb les families, seguiment,
etc. ES tracta d'una feina molt polaritzada en l'atenció ais casos (acaba convertint-se
en el seguiment deis "casos pitjors"). En canvi, el seu paper es desdibuixa si parlem
de la formado personal i la cohesió del grup-classe. La tutoría hauría de ser un espai
important per a fes possibilitats reals de treball fonmatiu. Una hora, pero, és poc temps
i, a mes a mes, manca tradició quan a l'establiment de programes de treball
sistemátic.

6. Participado poc real en la gestió quotidiana del centre

La participado deis alumnes en la regulado quotidiana de la convivencia i en la marxa
del centre podría incrementar-se. Els alumnes son objecte d'apreci i de control, pero es
treballa menys la seva implicado i participado. Aquesta no arriba a fer referencia a la
presa de decisions sobre aspectes importants o que afectin la seva propia educado i
vida del centre. Teñen pocs espais per a participar, organitzar-se i decidir, i no els
animem o ensenyem a fer-ho.



••=> LINIES DE TREBALL

Les propostes d'acció per a dur a terme hauríen de poder millorar aquests aspectes
que hem assenyalat i, sovint, a mes d'un al hora. Amb un intent d'organrtzació j
simplificado, creiem que les linies de treball hauríen de ser aqüestes quatre:

a) Una qüestió transversal, de base

Ens referim básicament a les Ñengues. Caidria un abordatge sistemátic de les Dengues
com a una qüestió transversal considerant que és básica per a fa inclusió social deis
nois i noies, com a possibiiitat d'accedir al coneixement i per a una iñterrelació entre
iguals no segregadora. Les mesures a fer afecten a la definido d'objectius, el
replantejament de didáctiques, deis agrupaments deis nois i noies, etc. Probalment
caidria un análisi mes sistemátic i rígurós de la realitat.

b) Una dinámica organizativa

En alguns casos, cal repensar formes d'organització que tenim o imaginar-ne de
noves. Per exemple, revisar les formes de distríbució de l'alumnat en grups A, B, C;
pensar formes mes flexibles d'agrupament, o grups per a respondre a necessitats
concretes, etc.

c) Una reformulació d'objectius

Contra la destrucció de l'autoestima. Tothom ha de teñir éxit, tothom ha de teñir futur.
Malgrat no tots son iguals i alguns haurien de millorar en molts aspectes, hem de teñir
una mena de confianca cega en les possibilitats de tots. Tots poden fer mott mes del
que fan i del que pensem que poden fer. Cal tractar-los com si fossin "genis" i cal
buscar mil i un moments per reforcar posítivament el que fan. Encara que costi creure-
ho, no ni ha bons ni dolents, ni tiestos ni curts. I cal inculcar aquesta esperanca i
optimisme ais nois i noies i a les seves famílies.
Aquesta qüestió, mes de "xip", cal tenir-la present també en cada mesura, proposta i
debat que duem a terme. Pensar amb la máxima llibertat per exemple sobre el qué
han de saber els nostres alumnes, qué els resulta significatiu i qué els será útil, no
significa baixar el Mistó, sino pujar-lo amb sentit.

d) La sistematització d'una práctica

Proposem de revisar i sistematitzar practiques concretes, pedagogies i didáctiques
concretes. I hauria de teñir un pes espedal l'Acció Tutoría!. Elaborar un pía d'acció
tutorial que, a mes de l'atenció a cada alumne i del contacte amb les famílies, tingui
en compte: 1) la planificado sistemática del que s'ha de fer, de com s'ha de fer, de
quins materials usar, i de quines frtes s'han d'assolir en les classes de
tutoria/competéncies; 2) posar en marxa accions sistematitzades com ara: les
assemblees de classe, els carrees o servéis a la collectivitat, la decorado de les
aules, el delegats, etc.; 3) organitzar petits actes o festes a cada grup-classe que,
entre altres coses, vagin creant sentiment de pertinenca a una col-lectivitat.



PROPOSTES PER A ENGEGAR

A partir d'ara, podrien abordar-se propostes com les següents.

1. Análisi sistemátic de la realitat lingüistica i de possibilitats per a donar-hi
respostes efectives.

2. Revisió de l'Acció Tutoría):

a. Revisió del PAT i programació concreta de les hores de tutoría.
b. Sumar Chora de tutoríes i les hores de competéncies socials,

podent destinar mes hores a la fórmació personal i la cohesió de
grup a cada curs.

3. Pensar en formes mes flexibles d'agrupament

4. Cerca sistemática de materials i enfocs per a millorar les classes. Caldria
decidir sobre quines matéries i com es duu a terme. Possibiiitat
d'elaboració de materials propis

5. Crear materials a partir de les tecnologies de la informació i comunicació.

6. Introduir sistemes d'aprenentatge individual . Sistematització de la gestió
de la produccíó escolar.



o MES PROPOSTES PER A CONSIDERAR

Es tracta de decidir i priorítzar unes mesures d'actuació o unes altres. La nostra
proposta l'hem resumit en els sis punts anteriora. De totes maneres, a continuado us
presentem un llistat de propostes, idees i temes que també es podrien considerar per
a un futur proper.

a Millorar la personalizado del seguiment educatiu

a Valorar la tasca del TAE

Ü Reconsiderar i consensuar les normes i iímits (pensar l'ambient d'institut que
volem; qué permetem i qué no permetem ...)

a Repensar qué vol dir treballar per projectes i el paper de l'alumnat en els
mateixos.

• Revisió de continguts: que siguin signíficatius i útils per la vida deis nostres
alumnes.

• Potenciar el treball cooperatiu

a Aprofítar les sortides, recursos del barrí i experiéncies significatives
d'aprenentatge

Ü Estabtir críteris d'hábits académics, rutines i organizado del treball

a Posar en marxa sistemes d'aprenentatge individualitzat: contractes
d'aprenentatge personalitzats que fixin objectius per cada alumne i els
temporalitzin, fitxes i altres mrtjans que permetin aprendre a diferents ritmes i
des de diferents nivells.

Ü Millorar l'aprofitament deis desdoblaments.

Q Potenciar espais de relació i comunicado (sortides, activitats de la dasse i
tutoría...)

• Aprofítar els passos fets en el projecte de mediado

• Fomentar la participado de l'alumnat. Estil de tutoría mes assembleari,
responsabilitats d'alguns alumnes sobre algunes coses (tutories entre iguals...),
presa de decisions en aspectes de l'aula. Aprofítar estructures ja formades,
com la deis delegats, perqué fossin mes participatives.

• Revisió i debat sobre l'horari escolar.
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Educar millor és possible
ÍES Miquel Tanradelf

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

CALENDAR! DE TREBALL -30/01 FINS 06/03-

Us presentem el calendan per debatre i treballar les propostes que es van presentar al

claustre. Hem agrupat les sis propostes en tres temes que trobareu amb un petit guió

ais següents fulls d'aquest document.

Tema 1: Llengües i agrupaments.

Tema 2: Didáctiques i innovado curricular.

Tema 3: Acció tutoría!.

Per tal que tothom partidpi es destinaran tres Equips Docents i dos Departaments a

parlar sobre aquest temes. A mes a mes, s'organrtzaran comissions ad hoc de carácter

voluntan, per parlar durant una tarda de cada un deis temes.

DATA

30/01

4/02

13/02

13/02

19/02

25/02

27/02

27/02

4/03

TEWIPS ASIGNAT

40'

2hores(17-19h)

401

1 hora

2hores(17-19h)

1 hora

401

301

2 ñores (17-19h)

GRUP

Equips Docents

Comissions ad hoc, voluntan

Equips Docents

Departaments **

Comissions ad hoc, voluntan

Reunió Coord. Tutors.

Equips Docents

Departaments **

Comissions ad hoc, voluntan

TEMES

1

1

2

1,2

2

3

3

1,2

3

** Els departaments per aquesta ocasió s'agruparan de la següent manera:

Castellá, Catata i Anglés

Ed. Física, Música i Plástica

Experimentáis i Socials

Matemátiques, Física i Tecnología

Tema 1

Tema 2

Tema 2

Tema 2



TEMES

1. LLENGÜES IAGRUPAMENTS ( Corres pon a propostes 1 i 3)

Repensar els continguts i les didáctiques de les Dengues, es treballa

académicament amb poc émfasis en els processos oráis i comunicatius.

Necessitat de materials.

- La llengua és una qüestió transversal.

Quines formes d'agrupament poden resoldre la problemática lingüística. Aixó

su posa tornar a parlar deis grups A.

Qué podríem fer:

Organitzaragrupaments flexibles, o per necessitats, o per tallera,...

- Analitzar mes la problemática de la llengua al centre. Buscar informado

d'experiéncies multilingüistiques amb joves.

- Revisar el curriculum i la programado, per tal de: garantir un temps, dintre de

l'horari escolar, per treballar els processos oráis i comunicatius de la llengua.

Cercar i/o elaborar materials adients. Introduir formes de cooperado amb

alumnes,...

2. DIDÁCTIQUES IINNOVACIÓ CURRICULAR (Correspon a propostes 4, 5, i 6)

Significado i utilitat d'alguns continguts. Pensar amb la máxima llibertat sobre

qué necessiten saber els nostres alumnes.

Estratégies d'aula per fer una pedagogía mes activa.

La globalització de matéries. El treball per projectes. Ens posem d'acord en

qué entenem per cada cosa?

Com treure el máxim profit de cada alumnes: Expectatives i exigencia.

Seguiment individualitzat. El tractament deis casos.

Criteris per gestionar la producció escolar.

Qué podríem fer:

Experimentar estratégies d'aules í/o materials en determinades matéries,

- Experiencia pilot d'integració de matéries a través de les tecnologies.

Unificar criteris de producció escolar (portafolis, dossiers).

- Establir contractes d'aprenentatge.



3. ACCIÓ TUTORIAL (Correspon a proposta 2)

- Valorar la participació deis alumnes al centre.

- Com treballem la cohesió del grup?

Les possibilitats educatives de la tutoría. La necessitat de teñir tutoríes fortes que

funcionin.

Qué podríem fer:

- Fer un PAT detallat per cada curs.

- Sumar les hores de tutoría i competéncíes socials.

- Fer participar ais nens en les decisions que els afectin, augmentar la seva

participació a través de petites celebracions, sortides, etc.
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La setmana vinent parlarem sobre l'acció tutorial, 1'acompanyament educatiu i la

participació deis i les alumnes. Us adjuntem alguns textos esperant que, tot i ser molt

breus, us suggereixin algunes idees o reflexions sobre

La participació de Palumnat:

"Els centres com a espais de participació democrática" En J.Puig (coord) et al.

2000. Educar a la secundaria. 30 punts per íreballar en els centres. Vic, Eumo.

La tutoría en general, en forma d'introducció al tema:

Pastor, E. 1995. La tutoría en secundaria. Barcelona, CEAC.

L'assemblea de classe, com un recurs educatiu emmarcat generalment a l'hora de

tutoría

Assemblea de classe

La intel'ligéncia moral, o un conjunt de capacitats que es treballen mes

sistemáticament des del crédit de la tutoría o altres com les competéncies socials. I

amb alguns exempies de practiques o metodologies que es poden utilitzar per a dur a

terme aquest tipus de treball.

Entrenar la inteHigéncia moral

Conéixer-se a un mateix: clarificació de valors

Argumentar i dialogar: els dilemes moráis
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ELS CENTRES COM A ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ DEMOCRÁTICA

farem referencia a la primera qüestió: la participado democrática de
la comunitat educativa. I en realitat tampoc no parlarem de tot el
que implica aquest principi. Deixarem per a uns altres moments la
participado de les famílies i del conjunt de la comunitat, i ens ccn-
trarem únicament en la participado de l'alumnat i en les tasques del
professorat que contribueixen a fer-la possible.

L'estada de l'alumnat ais centres de secundaria ha de ser una expe-
riencia formativa de participado en la vida duna comunitat democrá-
tica constituida per joves i adults.

• Els centres han d'estar oberts a aquells vaiors Í aquelles practi-
ques pedagógiques que els converteixin en comunitats escolars
convivencials i democrátiques.

• El claustre impulsará la participado de 1'alumnat en tasques de
decisió, regulació i organitzadó referents al treball escolar, la
convivencia i l'animació deis centres.

• Es crearan els mecanismes que en cada cas es considerin mes
adequats per a facilitar la participado i ef diáleg a propósit de
la vida del centre (per exemple: l'assemblea de classe i de dele-
gats, la comissió de mediado o d'altres).

Quan parlem d'escola democrática solem referir-nos a una insti-
tució que vol ser sensible a una doble preocupado: per una part,
buscar una forma organítzativa i uns mecanismes de funcionament
que facilitin la participado de tots els estaments de la comunitat
educativa; per una altra, una escola democrática vol establir un cur-
riculum obert a la realitat i a les preocupacions que afecten 1'aJum-
nat amb l'ánim de capacítar-Io per a entendre críticament el seu en-
torn i per a actuar-hi de manera significativa. Aquests dos vessants
s'orienten a formar persones inteMectualment Í moralment prepa-
rades per a vture com a ciutadans lliures. En el conjunt del docu-
ment es desenvolupen els dos aspectes, pero en aquest punt només

Finalitats de la participació

Una escola oberta a la participació democrática resulta educati-
vament desitjable per diversos motius. Primer, perqué sembla prou
establcrt que una societat només pot ensenyar a viure democrática-
ment vivint democráticament. Els vaiors d'igualtat, Hibertat, auto-
nomía, solidaritat, participació i justicia s'aprenen correctament a
Tescola en la mesura que es viuen encarnats en les maneres d'orga-
nitzar el treball i la convivencia. En segon lloc, participar junt amb
els iguals Í amb la col-laborado deis adults en la vida deis centres és
una experiencia d'cducació moral insubstituible. La míllor manera
d'aprendre a conviure és implicant-se de verítat en la regulació de
les relacions, els dinamismes grupals Í els conflictes que inevitable-
ment apareixen en tota collectivitat. Per altra banda, la participació
democrática en la vida deis centres és una oportunitat perqué alum-
nat i professorat de manera conjunta en siguin conscients i mirin de
contrarestar aspectes del curriculum ocult; aspectes com ara la
tendencia a rautoritarisme, els hábits discriminatoris o la inclinació
a prioritzar la cultura académica i a menystenir altres formes cultu-
ráis. Finalment, sense ánim d'haver exhaurit tots els motius que
avalen una escola participativa, voldríem acabar defensant-la en
tant que camí per a defugír tant els centres amb tendencia a l'auto-
nomia i el laissez-faire, com els centres excessivament reglamentistes
i autoritaris. Uns i altres solen provocar malestar i dificultáis en la
convivencia. La participació democrática tendeix a preveure Tapan-
do de conflictes en la disciplina i la vida deis centres.
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Comunitat i diáJeg

Parlem de participado en una comunitat democrática, pero qué
entenem per comunitat democrática? Una comunitat escolar és una
institució on conviuen joves í adults que teñen rols i objectius dife-
rents. Totes les persones que formen aquests grups están en contac-
te cara a cara, de manera que la relació interpersonal es converteix
en un instrument básic per a construir la sociabilitat, per a transme-
tre valors í hábits, i per a teíxir relacions de confianca. Les relacions
cara a cara permeten rapando de Macos d'afecte, així cora senti-
ments de vergonya, culpa i orgull. Aquests ventalls de sentiments
moráis es converteixen en potents motivadors de la conducta d'uns
subjectes en relació ais altres. Una comunitat suposa també la crea-
ció d'estructures grupals que impulsen dinámiques de feína i de
convivencia. Els petits grups han de ser órgans de coordinació, par-
tícipació í responsabilitat. Les comunitats correctament estructura-
des suposen també la realització regular d'un conjunt d'activitats
que expressen valors i que es fan en comú o de manera cooperativa.
Es tracta de tasques lligadcs a l'aprenentatge, com el treball en grup
o els projectes de recerca, la convivencia, com la realitzadó de les as-
semblees de dasse o el funcionament de la comissió de regulado
deis conflictes, o d'anímació, com l'organització de festes o activi-
tats esportives, en les quals l'aportadó de cada membre és impres-
cindible per a l'éxit del conjunt.

Pero, a mes, una comunitat democrática té establera un conjunt
de mecanismes que faciliten la implicado i la participado deis seus
membres en els diferents aspectes de la vida de la institució. És a dir,
algunes de les actívitats que es repeteixcn amb regularitat, que ex-
pressen valors í que es duen a terme cooperativament son les que
impulsen la participado de l'alumnat. Hem anomenat ja les assem-
blees de dasse, pero també cns referim a les reunions de delegats, ais
petits grups per treball tutoría!, ais treballs de la comissió de media-
ció, a la confecció de muráis o diaris escolars i a altres mitjans de
particípació en la gestió democrática de la vida escolar.

Si alguna cosa han de teñir en comú aqüestes practiques
democrátiques és la relleváncía donada al diáleg. La participado
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democrática a Pescóla demana un moment en qué prevalgui la pa-
raula o el diáleg. Un moment en qué alumnes i educadors puguin
p!antejar-se temes de la feina i de la vida escolar que els preocupen
o ínteressen. Temes sobre els quals podran debatre; és a dir, pensar,
opinar, escoltar punts de vista diferents, comparar les postures ex-
pressades, buscar arguments i posidons millors, així com acordar
normes, soludons Í projectes d'acció. En aquest procés de diáleg
probablement aconseguíran analitzar els fets que els preocupen i
acordar solucions, pero per damunt de tot ampliaran la compren-
sió deis seus companys i companyes. A mes de la fundó d'entesa, el
diáleg serveix també per a ampliar la propia perspectiva sobre els te-
mes que es rracten, grácies a la millor comprensió del altres que
proporciona. Finalment, el diáleg és també una eina de compro-
mis. Dit de manera rápida, alió que s'ha parlat és mes fácil d'accep-
tar, de veure ciar i per damunt de tot de comprometre's a complir.
El diáleg coMectiu crea el sentiment de responsabilitat davant els
companys i companyes. Les assemblees i altres moments de diáleg
escolar ens permeten deliberar sobre els temes que cns interessen,
acordar solucions, normes i projectes d'acció, míllorar la compren-
sió mutua i, finalment, sentir-nos mes compromesos amb els
acords que s'han pres.

Participado de l'alumnat en el treball,
la convivencia i I'ammació

La participado perd sentit si no compta amb dues condícions
que la fan possible: que hi hagi realment espais de decisíó en els
quals els alumnes puguin intervenir i que els efectes de les decisíons
es notin en la vida deis centres. Els espais naturals en qué ha d'inci-
dir la participado son: el treball, la convivencia Í l'animació.

Els centres son institucions bastides per a facilitar l'aprenentat-
ge deis joves. Per tant, un deis ámbits de particípació indefugibles
és, precisament, el del treball. Seria un contrasentit reclamar un
centre democrátic i no aplicar els seus principis a l'activitat mes ím-
portant que desenvolupa. S'haurien de buscar formules que perme-
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tessín ais alumnes organitzar i fer-se responsables d'espais cada ve-
gada mes amplis del seu procés d'aprenentatgc. És evídent que
molts aspectes d'aquest procés están en mans deis educadors i no
sembla gens adequat imaginar que hagin d'abandonar-Ios. Pero
sense negar aquesta evidencia, pensem també que resulta desitjable
impulsar l'autonomia i la transferencia de responsabilitats en
l'aprenentatge, així com el reconeixement del sentit de la feina que
es porta a terme a l'escola.

Si Taprenentatge és una funció indiscutible deis centres educa-
tius, la relació i la convivencia son avui una de les realitats mes im-
portants de la institució escolar. L'escola és un espai on viuen aduJts
i joves durant molt de temps. Aíxó suposa una font d'experiéndes
de social i tzació í d'educació moral de gran abast. Cap centre no pot
obüdar l'organització de la relació interpersonal i de la convivencia.
Aquesta és una feina que ha de recaure en part en els adults que
guien la vida escolar, pero en part ha de ser també responsabilitat
deis joves. És a dir, aquests han de teñir a les scves mans la possibi-
litat de regular la seva vida en comú.

L'escola és una institució de treball, de convivencia i de vida. Per
tant, en la mesura que és un espai de vida té la responsabilitat d'or-
ganitzar els esdeveniments que formen part de la vida de les perso-
nes i de les coMectivitats. En aquest sentit no ens sabem imaginar
un centre que no es faci ressó de les celebracíons própies de la co-
munitat, que no acuili els moments de festa deis seus alumnes, que
no s'impÜqui en campanyes reivindicatives i solidarles, o que no
organitzi moments de joc, esport i competició. Una escola de-
mocrática és una escola permeable a la sensibilitat cíutadana i a les
necessitats deis seus usuaris. Pero, tal com hem víst respecte al tre-
ball i a la convivencia, 1'anÍmació ha de ser també una oportunitat
per a participar. Els joves teñen, com sempre, un doble paper: han
de participar en les activitats i han de participar en la seva organit-
zació. Aquesta és una part de la tasca d'una escola democrática.

Quan un centre posa en manta principis d'aquesta naturalesa,
basteix unes condicions pedagógiques que faciliten la construcció
de personalitats autónomes i responsables, que creen sentiments de
pertinenc,a a la col-lectivitat i voluntat de respectar les normes que
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la regeixen i, finalment, contribueix a instaurar un clima escolar
democrátic i convivcncial.



7
La tutoría: elementos,

funciones y tareas

En este capítulo, de acuerdo con las expectativas sobre el presente y fu-
turo de la educación, se presenta una concepción compartida de la acción de
tutoría, así como los elementos, funciones y tareas que nacen de su puesta en
práctica.

1. El horizonte de la educación

El acelerado proceso de modernización de nuestra sociedad y el objetivo
de construir un proyecto, europeo, dan una gran relevancia a la educación y a
la formación, intentando adaptarlas a la apertura del espacio individual, polí-
tico, cultural y productivo y a la mayor rapidez y complejidad de los cambios
de todo tipo, fomentando una prestación más prolongada a mayor número de
ciudadanos, y promoviendo las mejoras necesarias para garantizar su calidad.

El objetivo fundamental de la educación es proporcionar una formación
plena, que permita a los alumnos conformar su propia identidad, así como'
construir una concepción de la realidad que integre, a la vez, el conocimiento
y la valoración ética y moral de aquélla. La meta es el desarrollo de las capaci-
dades para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plu-
ral, la libertad, la tolerancia y la solidaridad (preámbulo de la LOGSE).

El fin es promover la autonomía de los alumnos, en aspectos cognitivos e
intelectuales, así como en su desarrollo social y moral. La adquisición de la
autonomía personal lleva implícita: i.- • ;

• La construcción de la propia identidad. A ;•'
• El asentamiento de-un autoconceptopositivo. $,'•:.*
•La elaboración de un proyecto de vida, a partir de unos valores, así ; "..-.

como de unas preferencias y de una capacidad para llevarlo a cabo. :> I
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Por otra parte, en esta etapa (12 a 16 años) los alumnos experimentan
cambios fisiológicos y psicológicos importantes, por lo que se hace necesaria
una respuesta educativa que, respetando la unidad de tal período, aporte los
elementos educativos de orden cognitivo, afectivo, social y moral para favo-
recer un desarrollo equilibrado y una incorporación a la sociedad con autono-
mía y responsabilidad.

Para poder alcanzar estos objetivos contamos con la acción educativa
realizada a partir de la aplicación del curriculum, tanto la que se lleva a cabo
en áreas concretas como la ejercida a través de la orientación educativa.

2. La orientación educativa

La orientación educativa conduce al educando hacia el desarrollo de sus
capacidades a partir de la toma de decisiones sobre itinerarios académicos y
profesionales, potenciando siempre un crecimiento personal. Constituye un
proceso de ayuda especializada hacia la consecución de la propia promoción
del alumno y de su madurez social.

Implica un proceso educativo individualizado de ayuda al alumno en su
progresiva realización personal, lograda a través de la libre aceptación de va-
lores y ejercida por los educadores en múltiples situaciones en las que se posi-
bilita y se da una comunicación.

La orientación es la educación misma, desde el punto de vista de la ma-
duración de la personalidad de cada alumno concreto y de la concreción de su
camino de vida. La óptima orientación educativa es la educación integral y
personalizada.

Esta ayuda personalizada al estudiante se produce dentro de un proceso
dinámico, el cual requiere una serie de pasos consecutivos hacia la adquisi-
ción de unos objetivos. Algunos de los objetivos que pueden guiar este pro-
ceso los presentamos en el cuadro 1.

La orientación educativa pretende optimizar el rendimiento de la ense-
ñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumno a lo largo de su avance
en el sistema y en su tránsito a la vida activa, y constituye un.elemento esen-
cial del sistema escolar, al cual contribuye aportando calidad y eficacia. Su
principal desarrollo tiene lugar mediante la acción de tutoría, que, en determi-
nadas etapas, se verá complementada con la orientación profesional.

3. La acción de tutoría

Es un elemento inherente a la función docente, e implica una relación in-
(livi(luali/.;ida con el alumno en la estructura y la dinámica de sus actitudes,
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Cuadro 1. Orientación educativa

Lograr desarrollar las
aptitudes adecuadas para la
orientación de uno mismo.

X
Adquirir una madurez

para la toma de
decisiones educativas

y profesionales.

N

i/
Promover las capacidades

de autocomprensión y
autoaceptación.

*~—^
>BJETIVO

DÉLA
1IENTACK
DUCAT1V

*-* "

Alcanzar un aprendizaje
óptimo a lo largo de la

escolarización.

/

N

/

Fomentar el desarrollo
de capacidades para
la adaptación a los

diferentes contextos.

\
Desarrollar de forma

integral la personalidad
del alumno.

aptitudes, conocimientos e intereses. Ha de favorecer la integración de cono-
cimientos y experiencias de distintos ámbitos educativos, y colaborar en aglu-
tinar la experiencia escolar y la vida cotidiana extraescolar.

Con el desarrollo de la función de tutoría la educación va más allá de una
mera instrucción o transmisión de conocimientos al aportar un enfoque inte-
gral y personalizado.

Con la aplicación del curriculum y toda la acción educativa, tanto la de-
sarrollada en las áreas respectivas como la ejercida a través de la tutoría y de
la orientación educativa, se pretende lograr algunos de los objetivos que pre-
sentamos en el cuadro 2.

Las tutorías son un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea
relación humana, interacción de personalidades en un ambiente espontáneo y,
a la vez, deliberadamente educativo.

Su actuación ha de posibilitar que, a partir de la ejecución de las activi-
dades educativas, el alumno integre actitudes, valores y normas y vaya trans-
formando y configurando su comportamiento habitual.

Para llevar a cabo esta labor «la tutoría y orientación de los alumnos for-
mará parte de la función docente. Corresponde a los centros educativos la co-
ordinación de estas actividades... Las Administraciones educativas garantiza-
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Cuadro 2. Objetivos de la acción de tutoría

/ Promover en los alumnos un grado \
creciente de autonomía, en aspectos:

— cognitivos.
— afectivos.
— morales. J

f Desarrollar la capacidad de valorar \
críticamente y apreciar los distintos

modos de creación artística y I
V cultural de nuestra época. )

f Estimular el sentido de libertad y
I responsabilidad en relación con el
V entorno social.

rFomentar el respeto a las
normas de convivencia

democráticas.

CPromover el conocimiento \
y aprecio del patrimonio I

cultural propio. j

rán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos,
especialmente en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y a la
transición del sistema educativo al mundo laboral, prestando singular aten-
ción a la superación de hábitos sociales discriminatorios que condicionan el
acceso a los diferentes estudios y profesiones». (LOGSE, Art. 60.)

En este período de cambios físicos y psíquicos, la acción de tutoría debe
propiciar:

1 La consolidación de actitudes positivas hacia el estudio, los compañe-
ros, sus ambientes habituales, la futura inserción al mundo laboral, etc.
Unos hábitos de trabajo y unos comportamientos que lo ayuden a al-
canzar su plena autonomía personal en:
- La toma de decisiones fundamentada y responsable sobre los estu-

dios posteriores.
- Su inserción en el mundo laboral.

4. Elementos de la tutoría

Hemos centrado la acción de tutoría como una relación personal. Ahora
nos preguntamos: ¿qué interlocutores abarca? Vamos a dar respuesta a esta
pregunta al hablar de las relaciones que establece el tutor con los demás
miembros de la comunidad educativa. Otros interrogantes son: ¿cuál es el
contenido inherente a esta relación personal? ¿Qué clase de orientación, ase-
sora miento o soporte es la propia de la tutoría? Contestaremos a estas pregun-
tas al hablar de ámbitos de actuación.

4.1. Relaciones del tutor con los demás miembros de la comunidad
educativa

Las actuaciones que se deben llevar a cabo se pueden dar de forma indi-
vidual o colectiva, es decir, en grupo.

El protagonista nato de la acción de tutoría es el alumno o el grupo de
alumnos, puesto que el objetivo central de la tutoría es ayudar al alumno a cre-
cer en el seno de la sociedad y facilitarle la adquisición de los medios para de-
senvolverse en ella de forma adecuada y autónoma. La elección entre la ac-
tuación sobre el individuo o el grupo dependerá de la definición del objetivo
de actuación, del medio más idóneo de intervención y, en algunos casos, del
tiempo disponible, sin dejar de considerar la confidencialidad que requieren
algunas actuaciones. De hecho los dos ámbitos de actuación tienen ventajas e
inconvenientes. El grupo proporciona, a menudo, un medio inapreciable para
llevar a término, de forma privilegiada, vivencias y experiencias socia-
les. También es necesario destacar el papel que tiene el grupo para los adoles-
centes.

El centro y los profesores colaboran con los padres en la formación de
los alumnos. Aunque en la sociedad actual, por motivos diversos, los padres
no siempre pueden llevar a cabo su labor con todos los medios que desearían,
no hay que olvidar que los principales responsables de la formación son
ellos. No obstante, la colaboración del equipo de profesores es inestimable

18 19



por muchos motivos, entre los cuales cabe destacar su mayor capacitación
por su formación y experiencia. También hay que recordar que ésta es una
etapa evolutiva en la que suele ser complejo incidir, y que la autodetermina-
ción, proceso normal en esta edad, determina relaciones familiares a menudo
más tensas de lo que sería de desear. Por la coparticipación en el proceso de
formación, la acción de tutoría lleva a actuaciones diversas con las familias
que, según los objetivos, contenidos y circunstancias, pueden ser individua-
les o grupales.

Por otra parte, la actuación del profesor-tutor no se da de forma aislada,
sino integrada en un equipo de profesores, los cuales, a partir de distintos
marcos de desempeño (trabajo en ciclos, departamentos, comisiones, claus-
tro, etc.) comparten unos proyectos (proyecto educativo, proyecto curricular,
plan de acción de tutoría, plan de orientación profesional, etc.), unos objeti-
vos, unas metodologías, una cultura de centro que hacen que su acción indi-
vidual se vea integrada en un trabajo en equipo que aporta riqueza en mati-
ces, continuidad, coherencia, optimización de resultados y, en definitiva, la
única posibilidad de llevar a cabo una acción educativa eficaz. Pues bien,
este entramado de actuaciones, esta visión en equipo del trabajo docente
—que, dicho sea de paso, no puede producirse de otra forma—, hace que al-
gunas intervenciones del tutor tengan por interlocutores a otro u otros profe-
sores del centro.

4.2. Ámbitos de la acción de tutoría

Los contenidos que nutren las actuaciones llevadas a cabo dentro del
plan de acción de tutoría suelen contemplar alguno de los siguientes tipos de
orientación: personal, académica y/o profesional. Abordaremos con más de-
talles cada uno de ellos.

A. Orientación personal. Su objetivo es guiar al alumno para que alcance
el máximo desarrollo integral de sus capacidades humanas. Algunas de las ac-
tuaciones que se deben llevar a cabo son:

• Facilitar el autoconocimiento del alumno en aptitudes, actitudes, inte-
reses...

• Fomentar una aceptación de sí mismo.
• Propiciar un crecimiento personal que le aporte autonomía e iniciativa,

así como el desarrollo de criterios personales.

B. Orientación académica. Su intervención va destinada a optimizar el
rendimiento escolar, guiando al alumno en el propio proceso educativo a par-
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tir de la instrucción y del desarrollo de capacidades para favorecer la cons-
trucción de conocimientos significativos y funcionales. Las aportaciones de
las investigaciones educativas en este campo destacan el papel de:

• Las capacidades generales, especialmente la «metacognición», cono-
cimiento acerca del propio conocimiento, conciencia acerca del propio
pensamiento.

• Las estrategias de control y manejo de procedimientos de aprendizaje.
- Entre ellas cabe destacar las técnicas de estudio y memorización clási-

cas y todas las técnicas que desarrollan las capacidades para aprender a
aprender: técnicas de búsqueda y organización de la información de-
seada, de autocontrol, autocorrección, autoevaluación, y todas las téc-
nicas facilitadoras del aprendizaje por uno mismo.

Además de contemplar las estrategias aportadas para actuar sobre los
propios procesos de aprendizaje del alumno, hay otras actuaciones destinadas
a incrementar o restablecer de forma más estructurada y significativa la infor-
mación previa relevante que necesite el alumno para abordar el aprendizaje de
nuevos conocimientos.

C. Orientación profesional. Pretende mediar para que el alumno al-
cance una madurez personal que lo capacite para la toma de decisiones fun-
damentada y responsable en torno a varias opciones personales, especial-
mente:

• El curriculum más adecuado para estudios futuros.
• La elección profesional y la búsqueda y obtención de trabajo.
• La selección de actividades para el ocio y la formación permanente.

5. Modalidades de intervención de tutoría

En la acción de tutoría se pretende ofrecer una orientación educativa que
ayude al alumno en el proceso dinámico de ir diseñando y aplicando, con pro-
gresiva autonomía, un proyecto de vida que lo conduzca a una autorreali-
zación y lo integre en la sociedad de forma activa, creativa, crítica y respon-
sable.

Uno de los posibles marcos de referencia teórica para guiar el trazado de
líneas de actuación es el modelo «ecológico». Algunos de sus pilares básicos
son: una integración del sujeto con su ambiente (visión sistémica), una pers-
pectiva evolutiva (visión dinámica) y una concepción del hombre como ser
biopsicosocial (visión integral).
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Cuadro 3. Modalidades de intervención

Modalidades de
intervención en

. la acción de
tutoría

> ^ ^ /Preventiva \

\ ^"^~^*.
\ ^ ^
\

\ /
V

-Anticipadora.
- Con criterios evolutivos.
- Sistómica.

•Interactiva.
1 «Integrada en el contexto, j

Compensadora ^
- Neutralizar déficit.
- Potenciar cualidades.
- Incrementar.

•Autocóncepto.

**—*!
/

/

/

/

/

rf te r

/
., «Autoestima. / /

, /

f Respetuosa con la diversidad \ /
- Personalizar la educación.
- Promover una educación integral.
- Fomentar la tolerancia:

• Diversidad.
t • Innovaciones.

i

* te'

Algunos de los principios fundamentales que se hallan en los cimientos
de este modelo son: la prevención, la compensación y el respeto a la diversi-
dad (véase cuadro 3). Sin olvidar su inlerrelación, para un análisis detallado
los vamos a presentar por separado.

Nos pronunciamos claramente a favor de llevar a cabo la acción de tu-
toría desde una línea de intervención preventiva en un doble sentido: previ-
sión de la aparición de problemas (carácter proactivo) e impulso al desarro-
llo óptimo de las potencialidades de cada alumno. Desde este enfoque, la
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acción de tutoría se integra plenamente en el curriculum, aportando aque-
llos elementos que redundan en una evolución óptima del alumno. Un posi-
ble ejemplo sería la utilización de todas las técnicas de enriquecimiento
cognitivo (véase capítulo 9, apartado 1, «Estrategias de aprendizaje»). Va-
loramos positivamente su introducción de forma normalizada en las dife-
rentes áreas del curriculum (no necesariamente cuando han aparecido las di-
ficultades o problemas), como medio para potenciar el trabajo intelectual

del alumno.
La acción de tutoría debe contemplar en todo momento al individuo en

constante crecimiento personal. En consecuencia, las intervenciones serán di-
námicas en un doble sentido: por su atención constante a los propios cambios
del sujeto (adecuación a los cambios percibidos) y por el diseño de actuacio-
nes encaminadas a desarrollar capacidades, habilidades y potencialidades que
fortalezcan su autonomía. Este modo de intervención acelera el propio pro-
ceso de cambio.

Al mismo tiempo, desde un enfoque sistémico, adquiere especial rele-
vancia el contexto. Las actuaciones llevadas a cabo desde esta perspectiva de-
terminarán dos posibles tipos de programas:

•Programas que, con la intervención directa sobre el propio alumno,
buscan prevenir problemas específicos del desarrollo. Sirvan de ejem-
plo los dirigidos a alumnos de alto riesgo por su contexto sociofamiliar
(marginación social, racial, minorías étnicas, etc.).

• Programas en los que se interviene en el contexto, modificando las con-
diciones ambientales que pueden condicionar el desarrollo normal del
alumno. Entrarían en este apartado los programas destinados a otros
miembros de la comunidad educativa con la intención de favorecer
cambios que repercutan en los propios alumnos, como los programas
dirigidos a los tutores o a padres (escuela de padres). Los temas más
frecuentes atienden tanto a estrategias como a contenidos: actitudes,
hábitos, intereses, motivaciones, etcétera.

En algunas ocasiones las dificultades (déficit, problemas, etc.) ya han
aparecido y es necesaria una intervención que, sin abandonar los principios
anteriores, lleve a la compensación. Algunas de las formas posibles de inter-
vención persiguen la neutralización o minimización de dichas dificultades o
la potenciación de las cualidades como medio para abordar las dificultades.
Todas las formas de intervención fomentan una atención personal que invita
al sujeto a afrontar Sus dificultades de forma positiva. Se pueden brindar es-
trategias para incrementar el autocóncepto y la autoestima (véase capítulo 8,
apartado 3). Es importante que el sujeto esté convencido de que puede superar
los obstáculos encontrados.
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Todo este tipo de intervenciones se realizan en un marco de actuación
respetuoso con la diversidad, que prevé adaptaciones individualizadas (per-
sonalización) y potencia una visión integral a partir de la contemplación de
una gran variedad de capacidades que pueden desarrollarse. Es necesario
crear un ambiente propicio para valorar a las personas por ellas mismas, sin
comparaciones con patrones prefijados, es decir, promoviendo tolerancia ante
Fas diferencias, valorando la riqueza de matices que aportan, y facilitando la
apertura hacia posibles innovaciones.

La forma de concretar una modalidad de intervención que contemple los
aspectos mencionados, puede ser a partir de programas. De las intencionali-
dades del proyecto educativo y de las líneas de intervención que emanan del
plan de acción de tutoría, se desprenden criterios para la selección de algunos
de estos programas. En el momento de la concreción del plan de acción de tu-
toría en programaciones cortas (trimestrales, semestrales, etc.), es menester
integrar los programas a las planificaciones que, sobre la acción de tutoría,
llevan a cabo los tutores. En algunas ocasiones se deberá contar con el soporte
del departamento de orientación.

El enfoque curricular actual facilita estos planteamientos al proponer un
curriculum abierto y flexible, con una visión amplia de los contenidos (decla-
rativos, de procedimientos y de actitudes), a los que se añaden los ejes trans-
versales integrados en las distintas áreas y que la sociedad demanda («educa-
ción para la paz»; «... para la salud», «... para la igualdad entre los sexos»,
«educación ambiental», «educación afectiva-sexual», «educación del consu-
midor» y «educación vial»).

6. Funciones de la tutoría

Varias son las funciones que para llevar a cabo los objetivos encomenda-
dos se atribuyen al tutor. Detallamos las que se presentan en el Real Decreto
929/1993 para ejercer la acción de tutoría en la etapa de la Educación Secun-
daria.

«a. Participar en el desarrollo del plan de acción de tutoría y en las activi-
dades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en
colaboración con el Departamento de orientación del instituto.

b. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
c. Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.
d. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su par-

ticipación en las actividades del instituto.
e. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas

y profesionales.
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f. Colaborar con el Departamento de orientación del instituto, en los
términos que establezca la Jefatura de Estudios.

g. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el
resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que
se planteen.

h. Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de
todo aquello que les concierna, en relación con las actividades do-
centes y el rendimiento académico.

i. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres
de los alumnos.»

En la aplicación de las funciones citadas anteriormente, el tutor estable-
cera relaciones con algunos de los sectores de la comunidad educativa. Las
interacciones pueden llevarse a término de forma individual o colectiva. En
algunos casos se verán implicados todos los sectores (padres, alumnos y pro-
fesores). A continuación ofrecemos en el cuadro 4 las conexiones interactivas
más frecuentes que se presentan al aplicar las funciones inherentes al tutor.

Cuadro 4. Relaciones entre elementos funcionales y
personales

Facilitar la integración y
fomentar la participación

en el centro. V . . /
Coordinar la

evaluación y presidir .
{untas de evaluación.

J^ ALUMNOS ) ^ /

Orientar y asesorar sobre
posibilidades académicas y

profesionales.

Mediar entre alumnos y otros
profesionales: demandas,
inquietudes, conflictos...

Facilitar la cooperación
entre profesores y padres.

I A
V (Jl¡((PROFESORES)^

¡y -T \
/ ( PADRES J

Informar sobre actividades
docentes y rendimiento

a padres, profesores
y alumnos.

Participar en el desarrollo
del Plan de Acción

de Tutoría.

\

Y \ Colaborar con el DO.
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7. Tareas de la acción de tutoría

La acción de tutoría debe vertebrarse desde el Proyecto Educativo con la
determinación, acordada por los diferentes sectores de la comunidad escolar a
partir de sus representantes en el Consejo Escolar, de algunos objetivos de
este campo.

Posteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro,
haciéndose eco del espíritu de estos objetivos y de las necesidades que en
tomo a ellos se detecten, elaborará las directrices para que el Departamento de
Orientación diseñe el Plan de Acción de Tutoría.

Este plan, que más tarde será concretado y aplicado por el equipo do-
cente, en el cual el tutor tendrá un papel relevante, irá detallando progresiva-
mente los aspectos más concretos de su intervención.

A título de sugerencia ofrecemos a continuación una serie de tareas clá-
sicas, que aparecen en la mayoría de las programaciones de la acción de tuto-
ría, agrupándolas según vayan destinadas a alumnos, padres o profesionales
del centro. En el apartado de los alumnos hemos introducido una subdivisión,
que, según la naturaleza de la orientación educativa inherente a las activida-
des, las clasifica en: orientación personal, académica y profesional.
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Tareas de la acción de tutoría

Destinadas a los alumnos

Orientación personal

• Organización de actividades para facilitar la integración al grupo y al centro.
• Seguimiento individualizado:

-entrevistas personales.
- fichas de registro,
-cuestionarios...

• Aprovechamiento de las situaciones idóneas para incrementar la auto-
estima.

• Organización y funcionamiento de las asambleas de clase.
• Canalización de las situaciones conflictivas.
• Recepción de alumnos (entrevistas), por solicitud de ellos o convoca-

dos por el tutor.
• Tratamiento de cuestiones internas del grupo:

-normas.
- sugerencias y opiniones,
-conflictos.
- organización ante situaciones especiales,
-distribución de responsabilidades...

• Promoción de actitudes participativas tanto en el centro como en su en-
torno cultural y social.

• Potenciación de actitudes para que se planteen sus necesidades, ex-
pectativas, problemas y dificultades y para que hallen la respuesta más
idónea.

• Facilitación del autoconocimiento, la aceptación de sí mismo, y el incre-
mento de la autoestima, especialmente cuando se den las circunstan-
cias de fracaso escolar u otras dificultades que puedan afectarla.

• Coordinación de las actividades del grupo fuera del aula.
• Adopción de las medidas oportunas para el buen funcionamiento del

grupo.
• Observación del control de asistencia del grupo, adoptando las medi-

das que se estimen necesarias.

Orientación académica

? Orientación en la planificación y realización de tareas escolares.
• Personalización j e los procesos de enseñanza y aprendizaje (trata-

miento a la diversidad):
- Seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
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- Análisis y valoración de los datos aportados. (En caso de detectar difi-
cultades o necesidades especiales —superdotados, handicaps—, di-
señar tas respuestas educativas oportunas y, si es preciso, solicitar ase-
soramiento.)

• Fomento de estrategias de aprendizaje:
- Técnicas de trabajo intelectual.
-Técnicas de almacenamiento de la información.
- Metacognición.
-Autocontrol.
- Técnicas de enriquecimiento cognitivo.
- Etcétera.
Aportación de información nueva y colaboración en la toma de decisio-
nes con respecto a la selección de créditos variables.

Orientación profesional

1 Información y orientación en la elección de materias optativas, estudios
y profesiones, de acuerdo con sus intereses y capacidades.

1 Fomento de los procesos de maduración vocacional, orientación edu-
cativa y profesional.

• Facilitación del autoconocimiento (aptitudes, intereses y motivaciones)
para la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional
(aplicación de cuestionarios).
Análisis de las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de
itinerarios académicos y profesionales, valorando:
- las que mejor se ajustan a sus posibilidades y preferencias.
- sus repercusiones con respecto a las salidas profesionales futuras.

Destinadas a los padres

• Información sobre el funcionamiento del centro.
• Comunicación de la evolución del alumno.
• Establecimiento de su colaboración en el proceso educativo de sus

hijos.
• Recepción a propuesta del tutor o por demanda de ellos.
• Fomento de su colaboración para favorecer;

- el trabajo personal de sus hijos.
- organización del tiempo de estudio. .
- organización del tiempo de ocio.

• Implicación de los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos.
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Establecimiento de vías de comunicación que faciliten la conexión entre
el centro y las familias.
Mediación en situaciones de conflicto.

Destinadas a los profesores

Desarrollo de lineas compartidas de acción con et equipo de tutores en
el marco del proyecto educativo del centro.
Programación de actuaciones de tutoría con todo el equipo docente.
Coordinación de la información sobre los alumnos que poseen los dis-
tintos profesores.
Análisis en equipo de dificultades escolares de los alumnos por:
- deficiencias instrumentales.
- probremas de integración.
- circunstancias personales.
- etcétera.
Responder colectivamente a tos resultados del análisis anterior.
Coordinación de los ajustes de las programaciones al grupo de alum-
nos, particularmente ante la presencia de alumnos con necesidades
educativas especiales.
Presidencia de las sesiones de evaluación.
Realización de las actas de la Junta de Evaluación, reflejando con preci-
sión los acuerdos adoptados.
Coordinación de las reuniones de profesores del grupo.
Mediación en situaciones de conflicto.
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Assemblea de classe. Moments d'una assemblea.

Entre eh recursos que potencien la participado deis alumnes en el centre,
I 'assemblea de classe és una de les practiques mes conegudes i eficaces. En elles,
alumnes i professors es reimeixen per resoldre conjlictes de convivencia, per
organitzar activitats, per parlar de qüestions académiques i per tractar altres
temes que intere.ssen al grup.

Que és una assemblea?

Les assemblees son el moment
institucional de la paraula o el diáleg.
En elles el col.lectiu es reuneíx per
parlar, per discutir, per compartir i
contrastar maneres diferents
d'interpretar la realitat. Pero, sobre tot,
alumnes i professors es reuneixen per
reflexionar junts sobre alió que passa a
la classe i canviar tot alió que imaginen
i desitgen diferent. L'assemblea és per
tant una oportunitat que el grup es
concedeix per comprendre i construir
junts la vida col.lectiva.

Que su pos a una assemblea?

- destinar un temps setmanal de
l'horari del grup a a aquest tipus de
reunió, com ara I 'hora de tutoría.

- disposar l'espai de la classe de tal
manera que s 'afavoreixi el diáleg (per
exemple, en rotllana).

- modificar, en certa manera, els rols
d'alumnes i professors perqué la
participado siguí mes igualitaria.

- dialogar amb voluntat d'entesa i de
resoldre conjlictes.

- estar disposat a canviar tot el que
ca/gui per millorar la vida del grup.

- compromeire 's amb els acords
pressos conjuntament.

La participado

L'assemblea d'aula té la clau del seu
éxít en la participació deis alumnes. Es
obvi que en la mesura que l'alumne
s'involucra en la presa de decissions que
afecten la seva vida, és mes probable
que es comprometí amb alió que s'ha
decidit. Aquest fet pren un relleu
especial en l'assemblea de classe, ¡
pemet abordar aspectes de la realitat
com ara la disciplina, Pelaboració de
normes de convivencia i plans de treball
des d'una perspectiva , mes oberta,
participativa i en definitiva democrática.
Quan els alumnes descobreixen que
poden dir la seva, que tothom els
escoltará, que el seu punt de vista será
contrastat amb els de la resta de
companys i educadors, i que després
s'arribará a un acord, es senten
moralment mes lligats a complir el que
s'ha decidit en grup. Participar en un
procés d'aquestes característiques amb
lltbertat i igualtat quant a l'ús de la
paraula inevitablement compromet i
vincula.

1. Abatís de l'assemblea. tí

2. Durant t'assemblea- tí

3. Després de l'assemblea. tí

- Els alumnes encarregats d'assemblea, junt amb el
professor, determinen ¡ preparen els temes a tractar.
Elaboren l'ordre del dia de l'assemblea.

- Es presenta l'ordre del dia al grup.
- Es discuíeix cadascún deis temes: s'exposa el fet o
qüestió a tractar, es donen les diferents versions per
part deis implicáis i s'obra un torn de paraula en el
que tothom pot opinar.
- S'elaboren conclusions o s'arriba a acords que
hauran de ser respectats pels membres del grup.

- Es busquen recursos que facilitin l'aplicació deis
acords com ara l'ús de la cartellera o 1'agenda
individual. També es poden crear comissions
especifiques o fíxar encarregats per tal de fer
mermória al llarg de la setmana deis acords pressos
a l'hora d'assemblea.

De qué es parla a les assemblees?

Tot i que el temes d'assemblea varíen en ftinció de
cada grup, podem considerar dos grans blocs temátíes.
Un primer bloc fa referencia ais conflictes de
convivencia i agrupa temes i aspectes relatius a les
dificultáis que planteja la vida quotidiana a l'interior d'un
grup. El segon bloc gira al voltant de propostes de treball
escolar, on s'inclouen qüestions relacionades amb
activitats académiques i també la planificado de
diferents tipus d'activitats d'animació de caire mes
lúdic. Malgrat el que acabem de dir, els temes concrets
que es parlen a cada sessió depenen en bona part deis
alumnes encarregats d'assemblea, els quals son els
responsables d'elaborar l'ordre del dia i moderar
l'assemblea.

La participació del professor, la seva actitud en aquest
espai de diáleg democrátic será també un element clau
per tal que els educands reconeguin com a valuosa i
omplin de sentit aquesta práctica col.lectiva.

No és fácil,
pero...

Pero com tot,
mica en mica es
va aprenent a fer
millor.





Entrenar la intel.ligéncia moral.

La intel.ligéncia ens serveix per adaptar-nos al medifisic i cultural. En
:anvi, la intel.ligéncia moral ens permet adaptar-nos i optimitzar l'entorn
iocial. Ens ojuda a relacionar-nos amb els altres, a respectar les normes
¡ociáis, a enfrontar-nos a les experiéncies vitáis i, sobre tot, a considerar
üs conflictes de valor.

Qué és la intel.ligéncia moral?

En parlar de intel.ligéncia moral ens referim a un conjunt de
capacitáis psicomorals que fan possible la deliberació i direcció
moral. Cada persona davant de situacions de conflicte moral,
posa en marxa un seguit de capacitáis que li permeten valorar,
qüestionar, comprendre, contrastar, prendre decisions i dur-les
a terme. La intel.ligéncia moral té dones una naturalesa
funcional i el seu ús corréete permet al subjecte afrontar
adequadament les qüestions moráis que se li plantegen a la
seva vida quotidiana.

Capacitats que integren
la intel.ligéncia moral.

5i bé el conjunt de la intel.ligéncia moral permet la deliberació
noral en general, cadascuna de les capacitats que la configuren
;é unes funcions própies i prioritza procediments moráis
jiferents. Donar resposta a cadascuna d'elles i afavorir al
náxim el seu desenvolupament haurá de ser una fínalitat
prioritaria de l'educació moral. I aixó per dos motius. Un per la
importancia que les diferents capacitats psicomorals teñen en la
formació de la personalitat moral, i dos, pels valors que de
forma implícita aparcixen i s'enfatitzen en cadascuna d'elles.

Capacitats psicomorals i valors itnplícits.
Autoconeixe-
ment

Empatia

Judici
Moral

Habilitáis
dialógiques

Comprensió
crítica

Autorrcgulació

Construir i valorar positivamente el propi
jo; conéixer-se a si mateix i integrar
l'experiéncia biográfica i projectar-la cap
al futur.
Posar-se en el lloc de l'altre i reconéixer
els seus sentiments, necessitats, opinions
i arguments.
Sensibilitat moral i capacitat de raonar
sobre problemas moráis d'una manera
justa i solidaría.
Capacitats per intercanviar opinibns i per
raonar sobre els punts de vista deis altres
interlocutors amb la ¡ntenció d'entendre's.
Adquirir informado i contrastar els
diversos punts de sobre la realitat, a fi
d'arribar a entendre-la millor i de
comprometre's a millorar-la.
Cercar la coherencia entre e! judici i
l'acció moral, adquirir hábits desitjats i
construir voluntáriament el propi carácter
moral.

Autenticitat

Reconeixement
deis altres

Justicia

Voluntat
d entesa
Press de

Consciéncia

Coherencia
Reponsabilitat

El desenvolupament
de les capacitats psicomorals.

La inteligencia moral malgrat está formada per capacítats innates de
carácter universal, no depén exclusivament de factors biológics com
tampoc madura únicament amb el pas del temps. El desenvolupament de
les capacictats psicomorals per al qual totes les persones están
preparades depén en bona mida d'elements socials i culturáis que
l'afavoreixen o l'inhibeixen. Aquest fet fa palesa la necessitat d'una
intervenció educativa destinada a entrenar de forma sistemática les
capacitats moráis. Només el seu ús continuat fará possible que
evolucionin de fases inferiors a fases mes madures i avancades. Es per
aixó que des de Chora de tutoria s'haurien d'afavorir experiéncies en les
quals els educands puguessin exercitar-se en l'ús de les seves
rnmnp.tp.nr.ifts mnrnls





Conéixer-se a un mateix:
clarificado de valors.

La perspectiva metodológica de la clarificado de valors inclou múltiples
exercicis que leñen com a finalitat afavorir el coneixement d'un mateix.
A/itjancant diferente activitats s'intenta que Vindividu elabori informado
significativa de diversos aspectes de ¡a seva vida que li permetin prendre
consciéncia deis valors, ¡es creences i les opcions que son vitáis per ell..

Concixeinciit d'un mateix.

L'objectiu de les activitats de clarificado
de valors és ajudar a la persona a
coneixe's millor.S'intenta que cada
individu faci un esforc per mirar-se a si
nialeix i per aconseguir transparencia i
aulenticitat en la seva manera de ser. En
la mesura que el subjecte tinguí mes
informado rellevant de la seva persona,
-conegui els seus neguits, els propis
prejudicis, o la seva manera de
reaccionar enfront les adversitats- lí
resultará mes fácil ser coherent i auténtic
en la relació amb els altres. De fet la
coherencia és un deis resultats que es vol
aconseguir des de la perspectiva
metodológica de la clarifícació de
valors.

Full de frases inacabades sobre "l'amistat".

- Pensó que l'amistat és...
- El que no suporto deis amics és...
- Amb els meus companys de classe em
sentó...
- Amb els amics parlo de ...
- M'agrada estar amb els amics quan...
- El que mai perdonaría a un amic és...
- Perqué hi hagi amístales necessita...
- Teñir amics és important perqué...
- Em costa fer amics...
- No podría'ser amic d'algú que...

Els exercicis
de clarifícació de valors.

Malgrat la finalitat global deis
exercicis de clarifícació de valors és
afavorir processos
d'autoconeixement, aquests presenten
una amplia varietat en quant a la seva
estructura. Les dinámiques i els
materials varíen molt entre unes
activitats i altres. Habitualment cada
exercici príoritza un aspecte personal
í convida a 1'alumne que indaguí en
ell a fi de conéixer quina importancia
té en la seva vida i com afecta a la
seva manera de ser. Entre els
aspectes que amb mes freqüéncia es
(rehallen des de la clarifícació de
valors trobem: fítes i propósits,
aspiracíons, actituds, interessos,
sentiments, creences i conviccions,
activitats, neguits i problemes. Sovint
aquests aspectes es tracten a propósit
de temes signifícatius o ámbits de
relació de l'alumne. Alguns exemples
son: la familia, perspectives de futur,
l'ámbit laboral, relacions d'amistat,
sexualitat, i d'altres.

Persones que admiro.

- Pensa en cinc persones que admires i
escríu el seu nom.
- Al costat de cada nom anota tres qualitats
que fan que aquella persona siguí
admirable.
- De totes les qualítatsque han sortit tria les
cinc que mes t'agraria posseir. Pensa el per
qué.
- Comenta amb els teus companys l'exercici.
En quines qualituts lien coincidit, quines ha
valorat cadascu?

La meva presentado "power point"

Pensa com ets i com et descriuríes...
Quines coses ('agrada fer...
Agafa una fotografía teva
També pots baíxar d'Internet algún
mapa, imatge, etc. que siguí
significatiu pera tu.

I monta una presentado power point
sobre tú mateix/a.

Cápsula del temps

El professor convida ais alumnes a construir una "cápsula del grup", de manera que algú
que la trobés vint anys després, en veura-la pogués deduir com era el grup. Per fer-ho
entre tots hauran d'aplegar un seguit de material que mostri els trets mes definitoris del
grup. Es poden incloure fotografíes, projectes, poemes, escrits, objectes representatíus, í
tot alió que eis alumnes considerin oportú.

Els valors com a guies de conducta.

Des de la clarifícació de valors es
consideren els valors com a guies de
conducta que permeten a l'individu orientar-
se en situncions controvertides. La
coexistencia de valors diferents que
caracteritza les societats plurals pot portar la
persona- especialment en ¡'adolescencia- a
un estat de confusió a l'hora de construir la
propia escala de valors. De fet I'adolescent
es troba inmers en una societat on conviuen
valors diversos i sovint contradictoris sense
que hi hagui críteris comuns que permetin
prioritza uns valors envers els altres. Segons
la clarifícació de valors aquesta situació de
indecisió permanent és la que afavoreix
conductes incoherents i una sensació de
malestar individual. Per superar aquesta
situació es fa necessari que cada persona
inicii un procés de descobriment i pressa de
..¡onsciéncia sobre aquells aspectes que son
importants en la seva vida.

Procés de valorado

Procés de valoració que ajudará al
subjecte a conéixer quin son els seus
valors i H perinetrá consolidar-los i
mantenir conductes coherents amb ells.

Selecció deis valors
- realitzada lliurement.
- entre váries alternatives.
- considerar les conseqüéncies de cada
alternativa.
Estimado.
- apreciar la selecció del valor.
- afirmar la selecció realitzada. Estar
disposat a afirmar públicament els
propis valors ____
Acció.
- actuar coherentment amb el valors
seleccionáis i fer-ho en repetides
ocasions.





Argumentar i dialogar:
els dilemes moráis.

Una de les metodologies mes emblemátiques de l'educació moral és la
discussió de dilemes moráis. , La seva práctica sistemática afavoreix el
desenvolupament del judici moral i la capacitat ¿'argumentar sobre temes
conírovertits. La creado de conjlicte junt amb la demanda explícita de prendre
una postura individual son el nucli central a partir del qual s'estructura la
discussió.

Q u é és un di lema mora l ?

El dilema moral, tal i com veiem en l'exemple, és una breu historia en la
que e! protagonisla ha de triar entre dues alternatives defensables des del punt
de vista moral. La situació d'indecisió individual o la manca de unanimitat en
el grup son el punt de partida de la discussió.

Si bé aquest dilema és hipotétic,
també hi ha dilemes reals mes
propers a la vida quotidiana deis
subjectes.

Excmple de dilema: Vaga de fam.

Els membres empresonats d'un grup terrorista s'han declarat en vaga de fam
per protestar sobre les seves actuáis condicions de vida. Alguns d'ells, després de
diverses setmanes de vaga, es troben en un estat gravíssim, han perdut la
consciéncia, i poden morir en qualsevol moment.

El director de l'hospital no sap si alimentar ais empresonats contra la seva
voluntat anteriorment expressada, o peí contrarí no fer-ho. Per altre banda, reb
fortes pressions exteriors tant en el sentit d'intervenir per salvar-los, com en el
senlit de no fer-ho sota cap concepte.

¿Qué hauria de fer el director de l'hospital? ¿Per qué?

Fases en la discussió de dilemes moráis.
1. Afrontar el dilema moral.

- El professor reparteix el text del dilema
moral
- Es fa una primera lectura en veu alta.
- El professor fa preguntes al grup per tal de
garantir la comprensió del dilema.
(qui és el protagonista, qué ha de decidir,
perqué dubta, etc)

3. Discussió en grups reduíts.

- Es distribueix la classe en grups de sis
persones aproximadament. Es recomenable
que en cada grup hi hagi defensors de les
dues alternatives per solucionar el dilema.
- Cada alumne argumenta la seva posició
i escolta i discuteíx les opinions deis seus
companys.

2. Prendre una actitud temptativa.

- Es demana ais alumnes que expresin per
escrit la seva posició individual i les raons
que la justifiquen.
- Alguns alumnes expresen en públie la seva
opinió.
- Es pot demanar quants alumnes, pels
motius que sigui, están a favor de cadascuna
de les dues alternatives.

4. Debat.

- Cada grup presenta a la resta de companys
els argumenta surgits en la seva discussió.
- El proferssor intenta establir transferéncies
amb la vida quotidiana deis alumnes així
com relacionar el tema de la discussió amb
altres problemátiques similars.

El diáleg: element clau
en la discussió de dilemes moráis.

Els dilemes moráis afavoreíxen la
creació d'un conflicte de valors que ha de
ser reconegut pels subjectes que el
discuteixen, exercici que fa
imprescindible un cert grau de sensibüitat
moral. La percepció conjunta del
conflicte moral i la dísjuntiva que permet
diferents punts de vista fan necessari
discutir el dilema amb la voluntat
d'arribar a un acord. És un exercici de
diáleg on cada participant ha d'aportar
raons que justifiquin la seva opinió i que
alhora puguin ser rebatudes i discutides
per la resta del grup. No es tracta de
mostrar preferéncies intuitives sino de
produir arguments que permetin el
contrast amb altres aportacions. És per tot
ai.ó que la discussió racional del dilema
-mes enllá de sí s'arriba o no a un acord-
fa possible apropar postures inicialment
forca allunyades.

L'entrenament del judici moral.

La discussió de dilemes moráis,
-ideada per Kohlberg- está pensada per
tal d'ajudar les persones a desenvolupar
la seva capacitat de judici moral. lis n
dir, per tal d'ajudar-Ies a elaborar
arguments respecte a la correcció o
incorrecció deis fets moráis. Teñir un
judici moral madur és especiafment
signifícatiu quan hom es troba davant
situacions moralment controvertides en
les que resulta difícil prendre una
decisió. Aquesta capacitat, com d'altres
capacitáis de la personalitat moral, és
millorable mitjancant l'entrenament. En
la mesura que el subjecte exercita el seu
judici moral, és mes probable que avanci
cap a nivells superiors de raonament
moral. Els dilemes moráis son, en aquest
aspecte, un important ajut per tal
d'entienar de forma sistemática el judici
moral.
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Aqrupacions flexibles

Qué son?

• Les agrupacions flexibles son un recurs organitzatiu,
• que ens permet respondre millor a les necessitats d'aprenentatge del nostre alumnat,
• quan les condicions del grup-classe son d'una heterogeneitat tant gran (diversitat en

les necessitats, nivells, ritmes, etc),
• que el professorat no pot donar cap mínimament i alhora a tots els requeriments

d'aprenentatge deis nois i noies.

(A favor d'una escola no graduada, de ('ideal de comprensivitat í diversitat, i de la voluntat
de potenciar l'aprenentatge de de tots els alumnes i les alumnes).

Quina forma orqanitzativa teñen?

- Les agrupacions flexibles son grups que es formen barrejant, per una assignatura en
particular, els alumnes deis grups-tutoria (o grup-classe) d'acord a nivells o
necessitats especifiques d'aprenentatge.

• Aquests grups es reuneixen i fan classe a la mateixa hora en l'assignatura
flexibilitzada, i retornen al grup-tutoria per a la resta de matéries.

• En el cas que es flexibilitzi mes d'una assignatura, els grups flexibles no serán iguals
ja que els nivells i necessitats d'aprenentage de cada noi o noia varíen.

Grups flexibles

Grups tutoría

Qué han de fer els Departaments?

• Els Departaments parteixen de la distribució de continguts ja establerta per cada cicle
i nivell.



• Caldria, pero, que els Departaments establissin la successió de continguts i dificultats
de menor a major, de manera que després es pogués dir a quin lloc es troba cada
alumne.

• També caldria, donades les peculiaritats del centre, fixar necessitats d'aprenentatge
especiáis i potser diferents d'un any a l'altre.

Com agrupar els alumnes?

• Qui conegui els alumnes, professorat del nivefl anterior o qui els faci l'acollida, han de
col.locar-los en el lloc que els correspon en la successió de continguts i dificultats o
han de determinar les necessitats d'aprenentatge especiáis que pugui manifestar en
cada materia flexibilitzada.

• No cal dir que es colocaran en aquesta successió tots els alumnes deis grups-tutoria
que es flexibilitzin, normalment els d'un nivel!.

• Una vegada col.locats, i segons el nombre de professors i d'aules amb qué es compti
(pensem que en el nostre cas entre tres o quatre per nivell), s'agruparan els alumnes
segons ia proximitat del seu nivell o naturalesa de les seves dificultats en tants grups
flexibles com es puguin formar.

• Cada grup flexible tindrá un professor o professora, una aula, el mateix horari que e?3
altres grups flexibles, i uns objectius d'aprenentatge mes precisos i acotats.

• Els alumnes poden passar d'un grup flexible a un altre en la mesura que hagin assolit
els objectius requerits.

Com fer classe en un grup flexible?

• Dones com sempre o, millor dit, mirant de seguir amb la filosofía d'ajudar al progrés
de cada un deis nostres alumnes.

• En primer (loe, informar-los amb deteniment deis motius de la nova forma de treballar.
Han de captar el sentit del que fem.

• En segon lloc, els grups flexibles son únicament un recurs organitzatiu que exigeix
encara una bona didáctica. Cal dones flexibilitzar també la metodología de donar les
classes per tal que els alumnes que formen el grup flexible que ens ha tocat puguin
avangar en el seu aprenentatge.

• Aixó pot significar, per tant, adoptar metodologies diversifica des i ¡ndividualitzades,
quan fa falta, i sistemes d'aprenentatge cooperatiu i d'ajuda mutua, quan cal. Es a dir,
individualització i cooperació son dos recursos complementaris que ajuden a millorar
les classes.

• En tercer lloc, també calen guions per a conduir les classes i materials de treball el
mes adaptáis possible a cada un deis grups flexibles i que procurin connectar amb
els nois i noies.

• En quart lloc, cal establir en cada grup un pía precís de treball que inclogui els
objectius i la feina a realitzar. Aquest pía hauria de poder concretar-se per parts i fer-
se saber a cada alumne per aconseguir que tinguin ciar qué han d'assolir i qué
s'espera d'ells.
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Proiectes d'intearació de matéries

De qué estem parlant?

Tot i la gran diversítat de noms i definidons (projectes de trebaíí, treba/f per projectes,
centres d'interés, globalítzació, transversalitat i ¡nterdisdplinarietat, curriculum integrat,
etc.) hi ha en tot plegat algunes idees compartides i utilítzables en les propostes
d'innovació del centre. Estem parlant de propostes que teñen a veure amb

- La comprensió de la realitat com a quelcom complex, global i interdependent.

- L1 estructurado del curriculum basada no tant en la divisió extemalista i disciplinar
deis continguts escolars sino en la unitat i la integrado deis conebcements.

- La valorado de l'experiénda i els coneixements deis i les alumnes.

- La voluntat d'incrementar el sentit, la utilitat i el niveli d'aprenentatge deis alumnes.

No es tracta d'una recepta, sino d'un plantejament educatiu que pot dur-se a la
práctica de diverses maneres. Hi ha qui proposa sattar-se Irteralment totes les
assignatures, pero també dins el curriculum disdplinar es poden construir espais o
projectes que global'rtzin i integhn coneixements. Algunes propostes poden durar una
setmana, altres un mes, o un trimestre; i pot ser una activitat diaria o setmanal...

Per attra banda, tot í que s'ha reladonat molt amb ('educado infantil i primaria, en
general és un tipus de treball molt propi de l'educadó superior i la investigado, i que
fadl'rta respondre millor a les necessitats i interessos de l'adolescénda.

Qué es pot ensenyar i aprendre?

Es pot ensenyar i aprendre de tot, perqué el procés d'ensenyament i aprenentatge gira
entorn a un problema o tema clau que va mes enllá de les disdplines. Aquest
problema o tema clau hauria de ser rellevant i interessant, connectat amb l'experiénda
i els interessos deis alumnes. Moltes de les experiéndes dutes a terme han emfatitzat
que el propi tema a tractar sorgeixi i es consensui amb el grup d'alumnes. Pero el tema
també pot estar préviament plantejat, sempre que s'asseguri que siguí rellevant i
significatiu (i els alumnes mantinguin un paper protagonista, com veurem).

Sembla que les qüestions que es presten mes a ser globalitzades o a tractar-se
interdisciplinarment están mes aviat reladonades amb les árees de déndes socials i
experimentáis. Pero totes les árees son susceptibles a ser treballades des de
propostes mes globalitzadores.

S'aprenen les relacions entre coneixements, i és una bona oportunitat per a treballar i
indoure una dimensió o perspectiva comparativa i multicultural.



Per aitra banda, les instrumentáis teñen també un paper fonamental i reben un
tractament realment instrumental, mantenint-se sovint com a activitats especifiques
amb un espai horari propi.

H\ ha un émfasi molt especial en els procediments, e) tractamení de Ja informado, etc.

En definitiva no es tracta d'aprendre menys sino al contrari, d'aprendre mes i mes
significativament.

Com s'ensenya i s'aprén?

S'aprén fonamentalment en processos de recerca, explorado, interpretado i activitat,
en dinámiques de treball collectiu o en gaip i també individual o autónom. El príndpi
de l'activitat i el protagonisme de l'alumne és básic, sense excloure la possibilitat de
moments de "rollo del profe".

Se segueixen de forma aproximada unes fases determinades:

- Elecdó o presentado del tema. Encara que no siguí escollit pels nois i noies ha de
ser ben presentat i negodat amb ells. Explorado i posta en comú del qué es sap i
es creu sobre el tema, vívéncies, interrogants, etc. per tal de tenir-ho en compte en
el desenvolupament del treball.

- Presentado i negociado d'un índex o pía de treball i el procés a realizar.

- Recerca de fonts ¿'informado, tractament de la informado i/o activitats
reiadonades amb el tema de treball. En tot cas, no es tracta d'"empassar"
informado sino de processar-la, interpreta, elabora, etc. El treball amb les
tecnologies de la informado, Internet, etc. és moft adequat.

- Realrtzació d'un dossier, treball o producte que recull tot el qué s'ha fet.

- Avaluado, no només deis resurtáis sino també del procés.

Quin és el paper de l'alumne i del professor?

L'alumnat

- Son els protagonístes del seu propi aprenenatge. Teñen mes implicado i motivado.
- Partidpa en la definido de propostes i interrogants i les dedsions sobre activitatas

a desenvolupar, recull material, organitza i analitza la informado. Ho reladona amb
els seus propis coneixements i experiéndes.

El professorat:

- No és l'expert que transmet coneixements. Fadlita el procés de treball i
aprenentatge deis alumnes. El/la profe no fa, sino que "fa fer".

- Dissenya 'úo desenvolupa activitats diverses, amb utilitzadó de diversos recursos.
- Ofereix possibilitats per afrontar les particularitats individuáis

Els i les alumnes han de passar-s'ho millor amb aquest tipus d'activitats... i els
professors i les professores, també.



Educar millor és possible
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L'APRENENTATGE COOPERATIU

¿En qué consisteix?

L'aprenentatge cooperatiu consisteix a fer servir de forma didáctica els grups reduíts,
els alumnes treballen junts per un objectiu comú i alhora maximitzen el seu
aprenentatge i el deis companys.

- Tamany del grup: es recomana grups petits de 2/4 persones, encara que poden
ser mes grossos depenent de factors com l'edat, experiencia previa, maduresa, et.

- Distribudó deis alumnes: es recomana que siguí heterogénea, és bo que en tots
els grups hagi alumnes amb capacitáis i ritmes diferents.

- Durada del grup: depenent de la feina el grup pot durar una hora, un trimestre, una
setmana, un any, et. És bo intentar que no es dissolgui el grup fins que no hagi
aconseguit acabar ta feina que tenia encomanada.

¿Com s'aconsegueix la cooperació?

Hi ha cinc elements necessaris per aconseguir que un grup esdevingui cooperatiu:

- Interdependencia positiva: els alumnes han de teñir dar que per realitzar ta feina
es necessiten uns ais altres, i que els beneficis de la feina son per tot el grup. Es
tracta de crear compromís, per aconseguir-ho el docent ha de fer dues coses:
marcar un objectiu comú i deixar la feina molt clara.

- Responsabilítat individual i grupal: el grup ha d'assumir fa responsabilítat d'assolir
['objectiu comú, i cada membre alhora ha de complir amb la parí de feina que ti
correspon.

- tnteracció estimuladora: el grup cooperatiu no només serveix per treballar, han
d'esdevenir un recolzament personal pels alumnes que el formen; el fet de
ensenyar-se uns ais altres reforca el compromís individual.

- Técniques interpersonals i d'equip: l'aprenentatge cooperatiu requereix que
l'alumne aprengui practiques interpersonals i de grup necessáríes per funcionar;
una de les mes importants és la resolució de conflíctes. El docent és l'encarregat
d'ensenyar aqüestes habilitáis.

- Avaluado grupal: l'avaluació indou dues coses, veure si s'aconseguit i'objectiu i
veure si realment s'ha treballat cooperativament, els alumnes, per tant, teñen un
paper mott important i actiu en ella.



¿Com ho faig?

Per aconseguir que els alumnes treballin cooperativament hi ha diferents estratégies i
técniques que podem fer servir, quan els grups "s'estrenen" es convenient fer servir el
major número possible d'elles.

- La explicado de ta feina: el docent ha d'explicar la feina d'una manera clara i
pautada, ha de deixar ciar l'objectiu, els conceptes i les estratégies a utilitzar,
també ha d'explicar el que significa treballar en grup i exemplificar, pas a pas, el
que els alumnes han de fer.

- El material: l'aprenentatge cooperatiu requereix básicament els mateixos materials
que l'aprenentatge individual, el que dtfereix és la manera de distribuir-los per
aconseguir una interdependencia entre els alumnes. Ex: Técnica del mosaic.

- Distribució de les aules: ha de permetre que els alumnes puguin treballar en grup,
també es poden crear espais (ex. Un prestatge, un calaix, un tros de suro) que
pertanyi al grup i el permeti guardar, penjar, etc. Él treball comú.

- Els objectius actitudinals: ningú neix sabent com interactuar amb ets altres, la
capacítat per establir bones relacions ha d'ensenyar-se, el docent ha de decidir
quines practiques sobáis ha d'ensenyar i com ensenyar-tes

- La responsabilitat individual: es pot "assegurar de diverses man eres, per exemple:
fent que els alumnes es corregeixin els treballs, que facin servir el que han aprés
per resoldre un problema, fer que els alumnes ensenyin el que han aprés a un altre
persona.

- La assignactó de rols: assignar rols a cada alumne del grup eís ajuda a saber que
han de fer cadascun d'ells i que poden esperar deis companys, els rols a mes a
mes redueixen les probabilitats de que s'adoptin condueles passives i dominants.

- Per acabar els estudiants han de poder reflexionar sobre el treball que han fet i les
maneras de millorar-ho.

TÉCNICA DEL MOSAIC:

Els alumnes es reparteixen en grups de sis membres, aquests equips s'anomenaran
equips básics, per treballar una material que ha estat dividit en sis trossos, cada
membre del grup s'ocupará de treballar un d'aquests trossos det material, després els
membres deis diferents equips básics que han treballat el mateix tros de material es
reunirán en equips d'experts per discutir la seva part, al final tots els estudiants
tomen al seu equip básic i ensenyen el seu material ais seus companys. Donat que la
única manera que teñen els alumnes d'aprendre la materia sencera és escottant ais
companys, estaran motiváis per mostrar interés en el treball deis altres, aquesta
técnica també incrementa la responsabilitat individual i afavoreix el desenvolupament
d'habilitats socials deis alumnes.



ANNEX 7



RESUM DELS EQUIPS DOCENTS DEL DÍA 30/01 (1er, 2on, 3er)

a Tothom está d'acord que la Ifengua, com a instrument d'aprenentatge i

comunicado, és un tema clau i una qüestió transversal del centre.

a Hi ha un preocupado per part del professorat per la percepdó que els alumnes

teñen de la llengua catalana: poc ús social del cátala al barrí, una part del alumnat

no el troba una llengua importan! o la rebutja. Proposta: incrementar l'ús vehicular

de la llengua catalana i prestigiar-la.

G Mecanismes per l'aprenentatge de la llengua previs a la incorporado a Paula:

El TAE (recursos externs), la pregunta que queda per res pondré és: Caldria

destinar mes recursos propis ais aprenentatges previs? (Aula d'acollida, Pía

d'acollida mes complert, classes de cátala pels llatinoamericans, de castellá pels

alumnes del TAE,...).

D Valoració deis grups A com a mecanismo propi de l'institut per a l'atenció de

dificultats lingüístiques:

1. En general, hi ha la sensadó que no funcionen, com no hem tingut prou

número d'alumnes per complir el críterí lingüístic, s'ha omplert amb alumnes de

dificultats diverses i s'ha convertí en un "calaix de sastre". Ais alumnes els

suposa desprestigi, desmotivació i despenjar-se.

2. Atgunes persones pensen que si es complís el críterí lingüístic podrien

funcionar.

3. Altres pensen que el millor son els agrupaments sense cap altre críterí que

l'atenció a promoure bones dinámiques i relacions dins el grup.

4. Hi ha una precaudó general al parlar d'aquest tema, ja que fa temps que es un

tema de debat entre el professorat i s'han fet canvis recurrents.

D Sobre la proposta de fer grups flexibles per Tarea de llengua:

1. Proposta de fer flexibles cátala i castellá, i la demanda per part deis professors

de llengua anglesa perqué aquesta s'inclogui.

2. Divergéncies entre gent que pensar que és millor flexibilitzar un cicle i gent que

pensar que és millor provar primer amb un grau. I per quin comencem?

3. Agrada la ¡dea de que aquest sistema redueixi el número d'alumnes per profe,

tampoc s'observa oposidó a la idea de que "tothom pot ser profe de llengua".

4. El problema del grup-tutoria, com ho podríem fer per no perdre'l? . Proposta de

fer els crédits variables amb el grup-tutoria.



5. Problema de la promoció: Com gestionar els canvis deis alumnes que

promocionin?, I si un grup s'omple massa?

6. Va sortir també la proposta que un deis grups flexibiiitzats podría dedicar-se ais

alumnes amb necessitats educatives especiáis.

7. Els criteris d'agrupamerrts com es farien? Agafant com a referencia el

curriculum? O Per necessitats del alumnat? Caldria veure quins son aquest

perfils i per quins perfils é necessan un agrupament específic.

D Valoració deis desdoblaments (o doblament): Per una banda es valoren molt, i

per l'altra banda hi ha la sensació que es desaprofiten. Una altra qüestió que és

planteja és, si no és millor invertir en desdoblaments que en grups flexibles.

D Importancia de la programado, didáctica i materials motivadors siguí quina

siguí l'opció organizativa. Cal buscar eines, recursos i materials per a enganxar-

los, posant-nos en la pell deis nois i noies.



Reunió de Nivell: 4rt ESO
30 - 1 - 2002

Primer tema a tractar:
LLENGÜES I AGRUPAMENTS

Es tractará després també ais diferents departaments ¡ comissió específica.

Pluja d'idees deis punts a tractar i discutir després d'haver llegit els dos
retorns:

• [-'experiencia del periódic a l'institut
• Centre "babilónic" on estem tots trebaílant

Des de el nivell de 4rt han sortit els següents punt per pensar-hi:

s El problema de la dificultat lingüística que presenta la majoria deis
nostres alumnes, és un problema que ens afecta a tots, a tot el
professorat i en totes les matéries. Per tant, caldria treballar-ho des de
totes les árees, d'una manera transversal.

Tema clau: Com fer-ho? Camíns per treballar aquest problema?

s Discutir el tema deis agrupaments: pot ser és insufident un grup A?.
No podem solucionar el problema lingüístic ja que moftes vegades ens
trobem amb altres problemes com pot ser l'analfabetisme.

s Actitud per part del professorat: moltes vegades utilitzem a l'aula les
dues llengües (cátala i castellá) d'una manera aleatoria. Fem la classe
en general en cátala, pero quan l'alumne/a no ens entén passem a
parlar-li en castellá.

s No tenim experiencia per treballar aquests problema, ni recursos
(exemple, material d'auto-aprenentatge).

s Actitud per part de l'alumnat: algunes vegades mostren una actitud
afectiva davant la (lengua.

S El grup amb mes problemes lingüístic és, evidentment, els nouvinguts
(l'alumnat procedent de centres de primaria no tindran, en principi,
aquest problema). Per altra banda, hi ha els alumnes que provenen del
TAE, amb problemes en castellá, i els sud-americans, que no passen
peí TAE i cal fer la immersió al cátala.

s Pot ser caldria, amb els nou-vinguts de 4rt, fer només matéries que
pugin ser-Ios útils per desenvolupar-se a ¡'exterior: les dues llengües
(cátala i castellá), matemátiques, o les que nosaltres fixéssim, pero no
cal totes les matéries. Es podrien fer mes reforcos i continguts mes
relacionats al seu nivell.



Es podría buscar l'ajut d'especialistes en el tema de la "multilingüalitat".

S'ha de parlar de la metodología: n'hi ha?, caldria haver-ne?, s'ha de
compartir?, hofem?...

S'han de compartir, també, materials i treballar objectius comuns
d'aprenentatge de la llengua des de totes les matéries.

Com jugar amb la ríquesa de les diverses liengües deis alumnes del
nostre centre?

Cal matisar els termes: "processos d'immersió'1 i "llengua vehicular".
També els termes: "reforc", "recuperacions" i "necessitats educatives".

Hi ha un moment en qué cal optar entre "aprendre" o "aprendre un
idioma"?

Algunes "idees":

- La lectura de llibres com a recurs important, pero caldria
buscar materials de lectura (o crear-los) amb un
vocabuiari adient.

- Fer un vocabutari del centre, un argot del barrí, un diari
mural (fent servir dos o tres paraules d'argot, que ells
busquin el significat)...

- Deixar-los alterar el llenguatge.
- Fer servir materials de comunicado (mes que lingüístics).



DEPARTAMENT LLENGÜES, TEMA 1 (13/02/02)

El Departament de llengües catalana, castellana i anglés, ha debatut sobre la qüestió
de l'aprenentatge de les llengües al centre i les mesures per a millorar aquest
aprenentatge. Príncipalment les idees han girat entorn a:

la prcposta de fíexibiliuar eis agrupaments deis alumnes en les
Mengües en fundó de la competencia lingüistica que teñen, i en canvi teñir,
grups heterogenis com a grup tutoria, que es mantindria en les variables.

Per una banda, es valora positivament com a estrategia d'aprenentatge.

S'ha observat que si es flexibilitzen o variablitzen les llengües, cal fer un esforc
important per a garantir una tutoría forta. Les idees de compactar l'equip docent i
de fer mes hores de turaría serien propostes concretes a debatre's.

S'ha observat la conveniencia de fer un grup que atengués ais nois i noies amb
necessitats educatives especiáis. Cal evitar que el grup elemental torni a ser calaix
de sastre.

Per altra, s'ha posat émfasi en TanáEisi detingut de les possibilitats i recursos de
qué es disposa a nivell de professorat. Si aquesta organítzació implica que tots els
alumnes d'un mateix nivell estiguin fent la mateixa llengua a la mateixa hora, calen
per exemple tres professors a la vegada per un mateix nivell. Amb el nombre actual
de profes de llengua, voldria dir que cada professor/a de llengua fes classe a tots
els nivells de la ESO, cosa que no sembla el mes apropiat (ni que siguí per a la
salut mental o equilibri personal deis professors).

Una altra possibilitat per evitar aixó seria que es fessin les classes de llengua
seguides. Per exemple, a una hora es fa un grup de cátala, un de castellá i un
d'anglés, i després es cambia. Potser així cada profe fa un nivell (4rt, o 3er...)?

Alguns professors/es es poden mostrar disposaís a fer classes de llengua. O tots
els profes de llengua podrien fer drferents llengües... Caldria estudiar bé aqüestes
possibiltats tenint en compte, també, els canvis de plantilla que hi pugui haver.

Es podrien "fer rebaixes" i comencar a provar aquesta organítzació en algún nivell
o cicle en concret, no a tot el centre, de manera que no siguí "tirar-se a la piscina
sense aigua".

.-,-,-• La necessitat de coordinació deis continguts, revísió i ampliado de
ÍL^1 materia' que pugui donar respcsía a les diferents necessitats i nivells

f d'adquisició de cada Mengua.

S'ha insistit en aquest aspecte, que caldrá teñir en compte tant si es fes una
proposta flexibilitzada (cal fer la programado i materials adequats) com si no es fa.
Els materials per a diferentes necessitats i nivells de competencia lingüística
penmeten fer dins la mateixa aula atenció a diversitat de situacions.



RESUM COMISSIÓ TEMA 1: LES LLENGÜES

El dilluns 4 de febrer, en una segona volta sobre les llengües i els agrupaments, hem
vist com s'anaven definint almenys aqüestes grans idees....

Que cal donar presiigi i utiiitat a les llengües i a la seva adquisició. Aixó passa
per fer que siguin útils, és a dir, que permetin comunicar-se, anar a comprar i

entendre's, llegir i comprendre el que es llegeix... els nois i noies han de viure i veure
que la (lengua els serveix per a quelcom mes que per a funcionar dins de I'instituí, que
els serveix - i mott - a la seva vida quotidiana i per a millorar motts aspectes
d'aquesta.

Oe manera específica, cal treballar especialment per augmentar el prestigi, t'ús i la
utilitat del cátala.

I potser valdría la pena considerar també un tema important la valorado de les
llengües propies deis alumnes. Aixó toca a qüestions de fons relacionades amb
('autoestima, la problemática de les segoens generacions, etc. Pero també han sorgit
propostes concretes i practiques de fer-ho a través de la visibilitat d'aquestes llengües
en materials o informactons del centre, o organitzant espais de comunicado i
aprenentatge en la seva (lengua fora de l'horari escolar, de 5 a 7 de la tarda per
exemple.

Que es podría replantejar i canviar el criteri d'agrupament per competencia
lingüística. La proposta seria fer grups de tutoría heterogenis, sense cap criteri

d'agrupament, i mantenir-los en els crédits variables i la major part de la jornada; i en
les estones de matéries instrumentáis, fer agrupacions flexibles en fundó de les
necessitats i "nivetls" deis nois i noies. Aixó implica programar el curriculum d'una
llengua de manera que pugui ser flexible, és a dir, que els nois i noies puguin anar a
aquell grup on s'está treballant alió mes adequat per la seva situado. Implica també
que tots els grups afectats fadn les instrumentáis a la mateixa hora. Pot implicar
saltar-se nivells i/o teñir un nombre mes alt de grups fundonant a la vegada.

Pros (o punts forts i que ens agraden) Contres (o punts febles o que cal vigilar)

- S'evita la segregado deis grups A o la
percepció actual de "bons" i "dolents" o,
almenys, de diferenciado. Els grups A
están desmotivats, millorariem la seva
motivado i autoestima.

- Els grups - classe serien mes diversos
i ríes, i facilitadors de l'intercanvi. Els
nois i noies poden ajudar a alumnes
nouvinguts de la seva mateixa cultura
dins el grup heterogeni. Les promocions
on hi ha iguals que "tiren" van mes
endavant, funcionen millor. Per afavorir
la cohesió del grup-classe caldria
afavorir un pes important deis equips
docents de cada nivel!.

Possibilita aprenentatges mes "a la
mida" enmig de la complexitat enorme, i
que tothom aprengui mes. _ _ _

- Tenim prous recursos? Per exemple,
prou profes per estar fent cátala a una
mateixa hora a diferents grups d'un nivell
o cide?

-Es perden possibilitats de desdoblaments
de professorat. Caldria pensar com
radonalitzar bé els recursos.

-Dificultats per
programado.

a seqüenciar la

- Vigilar -i evitar - la tendencia a flexibilitzar
fent "adaptacions a la baixa".

- Cert cansament de fer canvis
organitzatius deis agrupaments.



Si es decidís de fer caldria concretar

per on es comenca? S'agafa un nivell o un cicle? Es fa un grup de
necessltats educatives especiáis? En quina o quines matéries?
(semblava que cátala i castellá sí, i en les mates la cosa estava mes
indefinida)

I caldria determinar quins son els perfils de necessitats i competencia
lingüístiques deis nostres alumnes amb mes precisió. No n'hem paríat massa

pero caldria fer-ho.

Finalment, qualsevol proposta ha d'incloure com un element fonamental i
imprescindible la qüestíó deis materials i Ees activitats curriculars que

permetin un ensenyament de la Ilengua significatiu, útil, comunicatiu...

Si no hem entrat mes en aquest tema ha estat perqué forma part del "paquet" de
l'equip docent del dia 13 de febrer i de la comissió del dimarts 19.



RESUM DE PROPOSTES ENTORN A L'APRENENTATGE DE LES
LLENGÜES

Básicament hi ha dues idees d'actuario amb implioacions que caldria concretar sobre un
pía de treball, i dues propostes mes generáis de valoracio de les Uengües.

1. Canviar Tactual criteri deis grups A i fer grups de tutoría heterogenis, organitzant per
a l'ensenyament de llengua castellana i catalana una agrupado flexible per necessitats
i/o nivells. Comen9ar peís nivells en qué es cregui mes oportú. Té implicaciones
d'organització del professorat i també comporta concretar una seqüenciació de
continguts, definir necessitats o nivells, preparar els materials adequats, etc.

2. Impulsar didáctiques per a un ensenyament de la llengua que aconsegueixin atendré
millor a les diferents necessitats deis nois i noies i incrementar les seves competéncies
lingüístiques. Emfatitzar els aspectes actius, comunicatius o d'ús práctic de la llengua.
Implica desenvolupar recerca i/o elaboració i experimentació de materials, activitats i
métodologies. Caldria coordinació entre eLs Departaments i valorar i potenciar el paper
de les Uengües en totes les árees.

3. Potenciar Tus i la valoracio del cátala. Ja que de moment no s'han fet mes propostes,
implica estudiar com es pot dur a terme aquest objectiu,

4. Valorar les Uengües própies deis alumnes. Han sortit algunes idees com activitats
extra-escolars. Caldria reflexionar o debatre mes la proposta.



RESUM DE L'EQUIP DOCENT DE 1r. TEMA 2

Vam centrar-nos en dos punts de tots els proposats: les estratégies d'aula, mes

concretament es va parlar del treball cooperatiu, i la producció escolar.

El treball cooperatiu, s'han fet diverses proves i no han sortít bé, en general creuen

que el motiu és que no dominen prou la técnica de fer treball en grup. És difícil fer

treball cooperatiu amb aquest nens que sovint demanen molta atenció individual i que

teñen pocs hábrts, també creuen que hi ha matéríes que es presten mes que altres per

utilitzar aquesta manera d'ensenyar-aprendre. Potser és millor comencar a provar per

parelles i en determinades matéries.

La producció escolar, el primer problema és que la majoria deis nens teñen una

manca gran d'hábits, alguns venen sense material, després no guarden les frtxes, no

porten els deures, etc. Buscar una altre manera d'establir uns hábrts de treball i cura

de les produccions fetes passaria per teñir un aula equipada amb prestatges, calaixos,

diccionarís, mapes, etc.. Un tema que consideren dau per aconseguir-ho és

l'assentament deis equips docents, així cada equip es podría responsabilitzar del seu

pis, material, decorado, etc. Un altre tema clau son els recursos, no s'entén com els

diners arriben per unes coses i per altres no, es pensa que amb una mica de

planificació els recursos s'aprofrtarien millor.



Rcsum equip docent 2on

La reunió no es centra en un tema en exclusiva, sino que es fa un repás de diferents
qüestions. Algunes de les que destacaría son:

• La dificulta! que es troba per treballar en grup o de manera cooperativa. Caldria seguir-
hi insistint donat el valor d'aquesta forma de treball. Fent-ho, pero, amb la máxima
preparado i de manera rotativa entre tots els professors: no sempre els mateixos.

• La conveniencia de fer també treball individualitzat. Els nois i noies semblen mes
disposats i, per altra banda, també cal adequar la feina ais requeriments de cada un
d'ells.

• La importancia que donen els nois i noies a teñir un llibre, encara que resulta difícil
trobar Ilibres adients.

• La necessitat d'elaborar materials adequats ais alumnes del centre.

Reunió seminari Socials i Experimentáis.

La reunió es centre en el treball per projectes. Es comenca parlant d'alguns temes queja
s'estan fent i de com caldria orientar-los de cara al futur (hábits saludables, vulcanologia,
etc)

Despres ens centrem en la manera d'organitzar el treball per projectes. Es parla de
qüestions com:

• El treball per projectes s'ha de complementar amb treball individualitzat.

• Cal asegurar aquells continguts que son imprescindibles de saber i que no volem
arriscar-nos a oblidar.

• Es parla de com establir els temes deis projectes: deixar-los oberts a I'elecció deis
alumnes, donar-los nosaltres o buscar formules intermitjes.

• També es comenta la necessitat de trebaüar per projectes amb equips docents mes
compactes i amb horaris de classe mes llargs.

• Parlem de la necessitat d'aprofundir en les dinámiques de treball durant el projecte.
Cal visualitzar el que hem de fer a classe cada dia.

• També es parla de la necessitat de comptar amb abundant material de consulta i de
com les tecnologies poden ajudar a solventar aquest inconvenient.



RESUM DE LA REUNIÓ D'EQUIP DOCENT DE 2n (dimecres 13-2-02}

Ens várem centrar en dos punts:

1.- Agrupado de l'alumnat:

Tema difícil. Es parlava de fer coincidir el grup
dasse amb "variables" o matemátiques o competencia social
perqué d'aquesta manera es poguessin fer agrupaments de llegua
fins a quatre nivells diferents.

Dins de Caula es deia també de potenciar el treball
cooperatiu. Depen de les matéries, a ciéncies experimentáis de
segons, el dia de laboratori, s'agrupen en parelles.
També s'ha comentat que és bo fer sempre el mateix
per dies, per exemple:
. dijous es baixa al laboratori.
. el dilluns es fa lectura en casteilá.
. el dimecres es fa lectura en cátala....
Ens sembla que amb aquest tipus de rutina
s'organitzen millor.

2.- Material d'aula.

Hem comentat que treballar només amb un llibre no és
del tot encertat perqué no trobem un llibre idoni peí nostre
alumnat. Si que va bé fer un dossier i acompanyer-se d'un
llibre de text socialitzat que serveixi d'ajut, és a dir, a mes
a mes.



Reunió de Cicle: 3r-4t ESO
13-2-2002

Segon tema a tractar:
DIDÁCTIQUES IINNOVACIÓ CURRICULAR

ü Com a introdúcelo al tema, des de la coordinado pedagógica es proposa:

"Arribar a un acord, per part de l'equíp docent, per establir uns críteris
d'estratégies, de treball a Caula, de metodología a utilitzar..."

• H¡ ha una proposta directa de treball per al curs vinent:

• S'experimentaria amb 1r i 3r d'ESO. La rao és que uns arriben a
l'institut i els altres comencen cicle, no tenim la pressió de final de cicle.

• Es treballaria per projectes, amb una estructura de tres unitats,
englobant matéries, relacionant-ho amb la producció i utilitzant com a
eines les noves tecnologies.

> El professorat hauria de ser voluntan i teñir la confiártela del equip
directiu.

• Teñir dar que seria un equip de professors treballant en aquest
projecte, "no amb la seva materia únicament".

• Els objectius han de ser clars per tothom, tot el professorat ha de saber
que s'está fent en cada moment i s'ha de fer una avaluado a final del
curs.

• Díscussió sobre aquesta proposta, punts que han anat sortint:

- Una innovado pedagógica passaria per compactar equips docents.
• Caldria un assessorament exterior per al professorat, molt ben portada

ja que és una feina molt difícil i que suposa una gran treball (moltes
hores de dedicado).

• Hauríem de teñir el reconeixement per part de l'administració.
- La línia ha seguir s'hauria de deddir des del claustre de professors.
• Pot suposar la ruptura del claustre.
• Avaluar I'experiencia de 1 r d'ESO d'aquest curs i plantejar el treball per

projectes d'una manera esdaonada: continuar l'equip de professors de
1 r a 2n i comencar-ho amb els de 1 r que arribin.

• Un deis grans buits son els materials i continguts a treballar
conjuntament. S'han de comencar a preparar amb molía antelació.

• Pot ser cal donar mes importánda a les capacitáis que ais continguts
(amb el nostre alumnat): capadtat de lectura, capacitat d'expressió,
capacitat de recerca d'informacíó.

• En aquest mateix sentit, és important el treball per projectes pera
perqué no comencar assentant transversalrtat, equips equilibráis, treball
cooperatiu...

• Caldrá unificar criteris per part del centre i fixar uns objectius per nivell
que se'ls haurá de donar forma. Caldrá fixar tambe unes eines i
materials, des de diferents nivells d'aprenentatge, per arribar a aquests
objectius. Serem capacos d'englobar-ho en un projecte?

• Hem d'estar oberts, confeccionar material a mesura que treballem,
canviar el material necessari i fins i tot els agrupaments.



Fem el que fem s'ha de discutir bé, teñir clars els objectius i la
metodología i ha d'estar aprovat pertot l'equip de professor.



RESUM DE LA REUNIÓ CONJUNTA DELS DEPARTAMENTS DE CIÉNCIES
SOCIALS I CIÉNCIES NATURALS. Tema 2
Temes tractats:

0 Revisjó de continguts:
No hem tingut mai cap problema per posar-nos d'acord i en
l'actualitat els Sistema Solar es tracta des de les Ciéncies
Socials i es proposa un crédit per fomentar els "hábits
saludables" que seria interdisciplinar i tractaria continguts
de ciéncies experimentáis, socials i ftns i tot hábits
d'higiene d'educació física. Seria un crédit relacionat amb el
Projecte titolat "el body" que es fa dins de ciéncies
experimentáis.

0 Projectes.
. Degut a les dificultáis d'aquest any, peí proper curs, els
projectes haurien d'estar mes lligats amb els equips docents i
no tant relacionats a persones, per tant els equips mes
tancats. Si fem equips mes tancat cal teñir present que aixó
implica renuncia per part del professorat a impartir alguns
nivells o matéries.
. Els projectes haurien d'aconseguir que l'alumne construeixi
el seu propi curriculum i dins de cada nivell i projecte
canviar d'estratégia (treball individual, treball
cooperatiu...).
. Implica ¡'existencia de mes material, fungible i no fungible.

0 Organització:
. Una problemática del centre és el tema "llengües".
. Un objectiu comú és assegurar uns mínims.
. Procediments i normes poden ser comuns ais dos
departaments.
. Disruptivitat i disciplina son temes de Centre.
. Horari de tarda continuat sense canvi de classe.
. Actuálment h¡ ha alguns desdoblaments que no funcionen.
Caldria rentabilitzar mes les ñores de desdoblament, guárdies i
aula flexible.
. Equip de 4 persones, tres a classe i un al passadís. (no
sabem si hi ha prou professorat per fer aixó).

0 Alíres:
. La necessitat d'una segona aula d'informática i teñir
ordinadors a l'aula.
. Acabament de les obres.



ACTA DÉLA REUNIÓ DE COORDINACIO

DEPARTAMENT DE TECNOLOGÍA - FÍSICA I QUÍMICA -
MATEMATIQUES

Data: 13 de febrer del 2002

Assistents: Diego, Ma Auxiliadora, Carme, Rosa, José Félix, Osear, Pepe
Checa, Maite, Carlos, Anna (Fundació Bofill).

Temes tractats:
1. Revisió deis continguts.
2. Explicitar didáctiques que fem servir.
3. Presentar els fets que dificulten el seguiment deis continguts i les

mateixes didáctiques (agrupacions, absentisme, hábits...)
4. Avaluado deis projectes encetats aquest curs.
5. Propostes per al curs vinent.
6. Altres.

Comentaris i acords presos:

• Punte 1,2:

o Des del departament de tecnología es segueix llibre (socialitzat),
completat amb fitxes de reforc i treballs mes elaborats. Cada
alumne va al seu ritme.
Les classes es parteixen en teoría i práctica. A les practiques baixen al
laboratori i son classes desdoblades amb un altre professor.
Fan practiques molt senzilles, amb material molt barat (del tot a
100).
Els alumnes assoleixen els continguts mes elementáis, els
objectius mínims.

o Des del departament de física i química segueixen dossier, no es
poden fer classes practiques per les dificultáis que s'enumeraran
al punt 3.

o Des del departament de matemátiques s'elabora un dossier i es
complementa amb activitats de reforc, pot ser hi ha una manca de
material diversificat sobre tot d'ampliació (aquells alumnes que
destaquen moltes vegades no ets tenim tant en compte com els
que teñen mes dificultáis en l'aprenentatge).
S'intenta escollir en la mesura que es pugui activitats lligades amb
el món real i fer ús d'eines com ara calculadores, figures
geométriques, jocs d'álgebra...

• Punt 3:



o Agrupacions qüestionables: moltes vegades les agrupacions deis
alumnes determinen el seguiment de la classe.

o Falta de material al laboratori i lloc per fer l'assignatura des d'una
vessant práctica. El material del laboratori és molt car i no hi ha
prou dotació económica per comprar el necessari.
Els grups d'alumnes son nombrpsos ¡ af laboratori no hi caben.

o Insuficiencia de recursos informátics. Des de Tarea de
matemátiques creem necessari tractar alguns objectius amb
recursos informátics i hi ha poques hores que Caula estigui lliure,
a part que coincideixi en qué el professor de matemátiques tingui
llavors classe.

o Els alumnes no duent el material necessari: fulls i bolis com a
exemples mes simples.

o Falta d'hábits, no hi ha dinámica de grup.

Possibles solucions:
s Cal teñir imaginado per buscar practiques que es puguin

fer amb el material disponible o amb material barat (per
exemple, com a tecnología, d'un tot a 100).

s Preparar material diversificat abans d'acabar el curs, si és
per al curs vinent. Aixó significa treballar hores de mes.

S Comprar material comunitari per Caula que estira tancat a
I'arman i es recollirá peí propi alumne cinc minuts abans
d'acabar la classe.

Punts 4 i 5:
o Els projectes de 1r cicle i 3r d'ESO funcionen, els de tecnología,

perqué son per área. El de 4t no funciona.
o Perqué un projecte funcioni cada professor ha de fer el que ell

sap, per aixó seria millor projectes petits per árees.
o Cal abans aconseguir uns hábits de treball.



DEPARTAMENTS DE MATEMÁTIQUES, TECNOLOGÍA I FÍSICA. TEMA 2.

Van sortir diversos temes moít lligats a l'experiéncia de cada departament:

Tecnología, des d'aquest departament s'ha fet una valorado positiva de l'assignatura
des de els seus inicis fins ara, es treballen diferents nivells amb fitxes preparades, el
treball esta tot molt pautat i ben organitzat, el material és comunitari i no desapareix
(és un aula especia! on entren menys professors i és mes fácil de controlar), es
treballen també hábtts de recollir i endrecar la classe. El material es compra a preus
molt económics i amb una mica d'imaginació s'organitzen projectes assequibles, tot
tenint en compte que amb un trimestre no dona temps per fer molt mes.

Física i química, la valorado de l'assignatura és forca negativa, és una assignatura
que es traba amb multitud de problemes, sobre tot a l'hora de fer treball práctic, no
teñen un espai adequat perfer practiques i tampoc material adient per realitzar-les.

Matemátiques, en aquest departament volen fer un treball mes práctic i significatiu
pels alumnes, treballant les matemátiques amb l'ordinador, pero es troben problemes
seriosos per poder accedir a les aules d'informática que están "over booking".
Demanen un altre aula d'ordinadors pertreballar-hi.

En general:

Materials, altres problemes amb els materials son: que no tracten la diversitat, que
s'ha de fer o buscar material mes diversifica* i també material de suport, reforc,
ampliado, etc. (en general es creu que pels alumnes amb mes dtficultat si que es fa, el
problema és el material per aquells alumnes que poden tirar mes), es troba a faltar
també una manca de coordinado peí que fa al material.

Dinámiques de classe, hi ha opinions molt diverses, alguns professors creuen que els
alumnes no son capacos d'aguantar una classe conjunta, que no se'ls pot deixar sois i
molt menys fer-los treballar per parelles que, en definitiva, el que conté és la seva
disposició per aprendre i que no la teñen. Altres professors, en canvi, han provat de fer
treball per grups i amb segons quins grups funciona, pensen que, amb temps, tant
professors com alumnes podrien aprendre a treballar per projectes i en grup.
El treball per projectes s'ha de parlar, consensuar i planificar molt bé, no pot venir
imposat.
En general, hi ha un acord en que existeix una manca d'hábtts que s'hauríen de
treballar.
Els desdoblaments son un recurs molt apreciat i es creu que s'hauríen de potendar.

Els departaments, la vida deis departaments no funciona, si es vol treballar per
projectes o es vol globalitzar continguts, s'hauríen d'organitzar els departaments d'un
altra forma per poder fer reunions conjuntes.



RESUM DE LA COMISSIÓ DE DIDÁCTIQUES (20/02/02)

Es va comencar per fer un resum del que s'havia pariat ais equips docents sobre el

tema, en aquesta comissió s'ha pariat de coses diverses, potser degut a que aquest és

un "paquet" gros que toca molts punts alhora.

Les didáctiques: en general hi ha una acceptació a fer canvis i a utilitzar

metodologies innovadores sempre que es fací bé, amb assessorament i tenint en

compte els recursos de que disposem; potser caldria també fer un repás de les que

estem fent servir actualment.

El treball per projectes i el treball cooperatiu, aquest temes s'han debatut molt, hi ha

una ambígürtat molt gran per diverses raons: es veuen com una possibilrtat de donar

ais alumnes una experiencia d'aprenentatge mes rica i significativa, hi ha experiéncies

passades que no es valoren com a positives, comporten riscos que s'han d'assumir,

canvis i preparado, hi ha una sensació general de que ais professors els manca una

formació mes adient per realitzar aquest tipus de treball.

Malgrat tot, els professors están ¡nteressats en formar-se, preparar i portar a la

práctica experiéncies de treball per projectes i de treball cooperatiu, sempre que es

pensi bé abans de fer res i que els canvis no vinguin imposats.

Hi ha un grup de professors a tercer que vol engegar una experiencia de treball per

projectes a través de les noves tecnologies, están disposats a fer una proposta

concreta, creuen que si es concreta una proposta aixó ajudaria a avaluar millor els

pros i els contra.

S'han de resoldre qüestions prévies si no les didáctiques no funcionaran, i s'ha

d'analitzar les dificultáis i veure quins problemes es poden resoldre veritablement.

Per comencar a aclarir conceptes la Fundado s'ha compromés a fer un seguit de

retorns que tractin sobre aquests temes.

Els equips docents, ha sortit la proposta de tancar equips docents, sobretot des de

l'equip de primer ja que 1'experiéncia d'aquest any ha estat bona, en general es creu

que tancar els equips ajudaria a: coordinar i donar coherencia a les accions

educatives, marcar objectius ben definits per nivel!, calmar el clima de centre i establir

hábits i rutínes.

La idea de teñir tant un equip com un claustre unit és molt valorada per la seguretat

que dona a I'hora de treballar i d'enfrontar-se amb els conflictes.



El material, no s'ha paríat prácticament res sobre mate riáis, encara que va ser un

tema forca debatut en alguns equips docents i departaments. (si esteu interessats en

aquest punt, si us plau, mireu els resums queja están penjats a la web).

El clima de centre, hi ha un acord en que s'ha de calmar el clima del centre, tant peí

bé deis alumnes com deis professors. Aquest és un tema transversal que passa per:

establir rutines i hábits, fer canvis tranquils i consensuáis que pugin ser assumrts a

nivell professional, assegurar el respecte per les persones i el material, incentivar la

participado de l'alumnat i deis professors, adaptar els horaris a les necessiíats deis

alumnes.

Atenció a la diversitat:

- els doblaments son un eina molt apreciada pels professors i alguns pensen que

s'haunen de potenciar.

- Fer itineraris mes oberts, els alumnes haurien de poder escollir algunes

assignatures (sembla que el centre va comencar amb un curriculum obert i que no

va resultar).

- Les didáctiques malgrat la ambigü'rtat i la por al canvi son vistes com un recurs

divers que s'ha d'aprofrtar.



EQUIP DOCENT 1 r. TEMA 3

Hem parlat durant uns 15 minuts básicament de dos temes: l'hora de tutoría i la

participació deis alumnes en la vida del centre.

- L'hora de tutoría: L'equip docent de 1 r está d'acord que seria bo augmentar l'hora

de tutoría, en concret han pensat que eí millor seria una hora els diiluns i un altre

els divendres (per comencar ¡ acabar la setmana). Si l'hora de tutoría s'amplia

llavors veuen molt necessari la programado i la creació de materials adients per

organitzar i realitzar aqüestes classes. També pensen que la tutoría hauria

d'esdevenir un espai que els alumnes constderessin important, aixó es podría

aconseguir si els alumnes saben per endavant qué faran en aquest hora durant el

trimestre i qué s'avalua.

Una manera de comencar a treballar en aquest sentít (fer una programado,

organitzar material, et.) seria que els professors fessin propostes de temes i

objectius per cada nivel!.

La participació: están d'acord en dir que els nefts no teñen prou participació a

l'escola, la pregunta és com fer-ho? Es veuen dos nivells, la participació dins l'aula

que es pot treballar mitjangant els carrees i les hores de tutoría, i la participado en

el centre que es fa a través deis delegats. Per incrementar la participació al centre

ha sortit l'idea de fer comissions que tinguessin feines concretes, relacionades amb

el centre en general, per exemple: comissió de festes, de manteniment de l'edifici,

d'avaluació, d'economia, de disciplina, et.

En general hi ha la idea que si fem participar de debo ais alumnes també els

podríem exigir mes responsabilitats.



BREU RESUM. REUNIÓ COORDINADORS (25/02)

Tal com haviem quedat aquesta reunió de coordinadors es va dedicar a parlar sobre el

PAT. És clara la necessitat d'establir i consensuar un Pía d'acció Tutoría), avui s'ha

posat en comú un recull del que ha fet cada nivell durant aquest curs:

- Primer: s'han treballat básicament tres eixos (acollida, sociabilitat i ha bits), aquest

any ha estat especialment difícil la cohesió deis grups perqué han coincidit

alumnes de tres escoles primeries diferents, ets temes han estat: els conflictos que

han anat sortint i efs hábrts i conducta que hem de teñir a l'escola, l'elecció de

delegáis i carrees, la preparado de Ees sortídes i ta pre-avaluació. S'han fet servir

tutoríes compartides per garantir aquesta cohesió que es buscava. S'ha fet molía

feina ¿'entrevistes amb pares i notes a les agendes.

- Segon: al primer trimestre s'ha treballat racollida, l'elecció de delegats i la

preparado de les colónies i la placa de les cultures, al segon trimestre ia sortida a

Collserola, i s'ha treballat molí les normes, els hábits i la convivencia de diverses

formes (amb una peliícula, amb les normes de 1'instttut i arre) de la destrossa del

decorat del passadís), peí tercer trimestre está previst treballar 1'autoconeixement,

('alimentado, la prevenció sexual, el medi ambient i el crédit de síntesis.

- Tercer: S'han combinat informadons d'ordre mes general (fitxes, horaris,...), altres

que son comunes al centre (elecció de delegats i mediadors, placa de les cultures,

pre-avaluació,..) amb temes com: l'autoconeixement, la planificado del temps lliure,

l'organitzadó de Caula, i s'ha donat énfasi a les técniques d'estudi.

- Quart El quart A ha tingut tutories diferents pels problemes amb la llegua, el B i C

han treballat combinant les informadons generáis i els temes comuns que son,

menys o menys, com els deis altres nivells (han donat forca importancia a la

cohesió del grup), amb temes específics del seu nivell: el viatge de fi de curs, ia

prevenció de les drogues i ('orientado professional.

Al final de la reunió, es van acordar uns punts per debatre ais próxims equips que

tractaran el tema, son:

L'hora de tutoría és suficient?. Ampliado de l'horari i coordinado amb CPS.

- L'elaboradó del PAT, recollida del material que fem servir i idees o propostes

d'altres possibles mate riáis.

- La partidpació deis nens en la vida del centre. Com fer-ho?

- Pluja d'idees (necessitats, propostes) sobre el tema de la tutoría i l'acció tutorial.



Resurtí de la reunió sobre tutoría 25/06/2002

Tutoría de Tercer

- La tutoría hauria de ser un espai relaxat on els alumnes pugessin expressar les
preguntes que habrtualment no poden fer a casa.

- La tutoria és qüestió de tots els professors/es. La reunió d'equip docent hauria de ser
el lloc on es posen en comú els temes de la tutoria i el seguiment del treball del
projecte per a qué tothom pugui tractar qualsevol tema dins l'aula.

- Hem d'estar molt atents ais possibles conflictes que poden aparéixer durant els
primers dies de classe deguts a la nova disposició deis grups. Les primeres sessions
de tutoria haurien de permetre ¡'observado per tal d'evitar-los.

- S'han de treballar els aspectes relacionáis amb el projecte de tercer. En lloc de fer
técniques d'estudi a la manera clássica, hauríem d'explicar els processos de treball
específic del projecte.

- S'hauria d'insístir molt en la necessitat del treball en grup des del comencament.

- La tutoria ha d'ensenyar a utilitzar els recursos deis quals disposem: biblioteca,
associacions... per tal que els alumnes compensin les mancances materials que
puguin teñir.

- S'ha de potenciar la relació amb el centre i els espais: el treball deis altres companys,
la utilització del passadís i de les aules.

- Podríem pensar un altre nom per a l'hora de tutoria, per tal que eís alumnes la
relacionin amb el projecte.

- Es pot utilitzar la revista com a motivadora de temes de tutoria, així com per treballar
l'análisi d'imatges. Aqüestes poden permetre treballar l'expressió de sentiments, un
tema compücat a l'adolescéncia.

- Com a línia general, la tutoria hauria de treballar la participado del alumnes en el
centre i com poden incidir en el seu curriculum i en la seva vivénda del centre.

Tutoria de Segon

- participado i responsabilitat.
- Promoure l'autoconeixement i l'autoestima.
- Hábits generáis i hábits de treball.
- Cohesió i convivénda del grup.
- Salut i hábits alimentaris, higiénics, et.



Tutoría de Primer

Objectius generáis:

La tutoría la donem sempre, a qualsevol cJasse, i no només a l'hora de tutoría.
- Aconseguir la cohesió de grup i la convivencia positiva al centre, tenint en compte

les normes de convivencia.
- Estimular les conductes positives i reconduir els alumnes que creen malestar entre

els iguals.
- Garantir els drets de tothom, en especial el dret a ser respectat.
- Valorar positivament i respectar el treball deis docents.
- Promoure i potenciar l'autoestima i l'esforc.
- Tractar i aprofundir en la comprensió de qüestions problemátiques o rellevants de

caire social, cívic o polític de ta socíetat actual.

Objectius per 1r:

- Acoliir
- Integrar (controlar els maltractaments, equilibrar conductes, líders, etc)
- Normes de convivencia.
- Hábits de treball.

Coses generáis:

- Avaluar la tutoría a final de curs.
- Posar a l'ordre del dia deis Equips docents un punt de tutoría.

Recollir idees a la web (Enríe).
- Demanar materials (Isabel).
- Integrar el diari per treballar a tutoría (1 r).



ANNEX 8



Educar millor és possibleü

Lleneiies i agrupaments

• Organitzar agrupacions flexibles per cátala
i castellá en els nivells o cicles que sembli
mes oportú. És a dir, canviar Tactual criteri
de grups A i fer grups-tutoria heterogenis
que es convertirien en flexibles per les
llengües.

• Impulsar una didáctica de la Ilengua que
atengui millor les diferentes necessitats
deis nostres alumnes i incrementí les seves
competéncies lingüístiques (comprendre,
parlar, llegir i esscriure). Emfatitzar els
aspectes actius, comunicatius i d'ús práctic
de la Mengua.

• Dissenyar material apropiat per ais grups
flexibilitzats.

• Pensar com potenciar I'ús quotidiá del
cátala i com valorar les llengües própies
deis alumnes,

Didáctiaues i innovado auricular

• Buscar una millora de l'aprenentatge
introduint metodologies que globalitzin les
matéries, diversifiquin l'aprenentatge i
impulsin el trebaíl en grup i cooperatiu, de
manera que s'assoleixin les competéncies
básiques i el máxim nivell per part de
tothom.

• Formar per cada nivell equips docents tant
compactes com sigui possible.

• Dissenyar materials apropiáis que permetin
guiar les formules de treball proposades.

• Instaurar franges temporals mes amplíes
(no timbre a la tarda o a la segona part del
matí).

Accíó tutorial

• Buscar una estructura organitzativa del
centre que ens permeti dedicar mes hores a
l'acció tutorial, bé perqué en algún nivell
s'incrementa Testona de classe, bé perqué
s'impliquen mes professors en ajudes
concretes.

• Continuar el disseny del Pía d'Acció
Tutorial i establir amb precisió els objectius
que volem treballar a cada nivell.

• Elaborar materials que ens permetin
treballar d'acord ais objectius fixats.

• Prestigiar i reforcar la figura del tutor en la
mesura que és un deis eixos básics del
centre.



ANNEX 9



Educar mi Mor és possible

ÍES Miquel Tarradell
Fundado Jaume Bofill

GREM de la UB

Segons el darrer Claustre va aprovar, una ele les actuacions a realitzar el proper curs
2002 - 2003 a I'IES Miquel Tarradell sera la flexibilització de les dengues catalana í
castellana, de 1er a 3er d'ESO.

Aquesta decisió implica una programado acurada deis continguts a treballar en cada
un deis grups de cada curs, així com la preparado deis materíals adequats per ais
mateixos.

Encara que ara per ara no sabem exactament quants nivells sortiran a l'hora de fer els
agrupaments flexibles, en base a les converses que hem tingut amb eis professors i
professores de llengua, ens sembla que es podrien establir uns quatre grups per
comencar a orientar-nos:

1. Un primer grup sería el deis alumnes que han de treballar molt la comprensió i
l'habilitat de comunicar-se amb la llengua.

2. Un segon grup on els alumnes que comprenen i parlen bé o suficientment bé la
llengua pero que teñen moits problemes amb la lecto-escríptura, la puguin millorar
el mes rápid possible.

3. Un tercer grup on es trebatlaria alió que correspondría ais actuáis grups B o C.

4. Un quart grup on es treballaríen amb tots els nois i noies que es pugui, graus mes
alts de dificulta! i d'aprofundiment.

Conjuntament amb els professors i les professores de Dengues, hem fet una revisió de
quin seria l'estat de la qüestió de cara a l'any vinent. Els quadres que trobareu a
continuado exposen aquest primer esbós que permet veure qué s'ha de revisar,
ampliar, modificar, buscar o fer de nou en cada cas.

Després hi ha algunes consideracions sobre logística i aspectes molt Itigats al material,
així com algún altre breu comentan per a no centrar-nos únicament en el material.



CÁTALA -materials disponibles per al proper curs (per curs i grup) - borrador

IerESO 2on ESO 3er ESO 4rt ESO

1 er grup

2on grup

3eer
grup

4rtgrup

Revisar molt i millorar el Dossier
Revisar utilitat: Contes d'arreu del món
Buscar: ortografía graduada,
pensament lógic i altres materials

Revisar molt i millorar el Dossier
Revisar utilitat: Contes d'arreu del món
+ altres lectures
Buscar i graduar: ortografía graduada,
pensament lógic i altres materials

Revisar molt i millorar el Dossier
Revisar utiiitat: Contes d'arreu del món
+ altres lectures

El llibre de text (no es fe serir massa

Revisar dossier?

Buscar
Lectures adequades

Revisar:

Dossier amb 2 versions

Nota: S* indica el qué esta disponible i el seu estat; es pot prescindir d'utilitzar aquests recursos i buscar / crear-ne de nous on es cregui convenient.
Es poden afegir suggeréncies per a tots els nivells



*

CASTELLA -materials disponibles per al proper curs (per curs i grup) - borrador

ler ESO 2on ESO 3er ESO 4rt ESO

I er grup

2on grup

3eer
grup

4rt grup

Cal revisar/buscar per a utilitzar:
Material español para extranjeros:
Espasa; Español 2000 ed. SGEL
Imatges, activitats diverses, jocs
(Pablo Moro)
Fotocópies curs 2001-2002 (Ángela)
Poesies (dossier Pepe Mora)

Cal revisar/buscar per a utilitzar:
Métode d'alfabetització La Palabra
Altres materials nivells iniciáis de
lecto-escriptura

Revisar:
Dossier de lectura i gramática (Pepe
Mora)
Dossier de poesia

Buscar:
Llibre o material estándard

Cal revisar/buscar per a utilitzar:
Material español para extranjeros:
Espasa; Español 2000 ed. SGEL.
Imatges, activitats diverses, jocs
(Pablo Moro)
Fotocópies curs 2001-2002 (Ángela)
Poesies (dossier Pepe Mora)

Cal revisar/buscar per a utilitzar:
Métode d'alfabetització La Palabra
Fotocópies curs 2001 - 2002 (Ángela)
Altres materials nivells iniciáis de
lecto-escriptura

Revisar:
Fotocópies Ángela 2001-2002

A punt:
Llibre de text "En portada" Ed.
MacGrawHill

Per revisar i sistematitzar:
Lecures llibre ler ESO
Fitxes didáctiques para extranjeros -
Espasa
Activitats "Intercambio"
Textos tallats, imatges, activitats
diverses
Buscar mes activitats

A punt:
Llibre de text Ed. Mac Graw HUÍ
Per revisar:
Unitats didáctiques curs 2001 - 2002?

Buscar/fer
Lectures adequades
Activitats o dossier

Possible per revisar
Unidades didácticas curso 2000 - 2001
(Revisar/actualizar al llarg del curs)
Activitats amb ordinador

A punt
Llibre de text Ed. Mac Graw
Libros de lecturas socializados
(Casariego, Becquer)

Nota: S' indica el qué está disponible i el seu estat; es pot prescindir d'utilitzar aquests recursos i buscar / crear-ne de nous on es cregui convenient.
Es poden afegir suggeréncies per a tots els nivells



QÜESTIONS DE LOGÍSTICA

En intima relació amb la tría i/o elaborado deis materials per a cada un deis grups
flexibilitzats de cada nivell de les matéries de cátala i castellá, s'ha de pensar una
manera possible i eficag de fer arribar els materials a l'alumnat i de que el professorat
disposi deis recursos necessaris per a la docencia en cada moment del curs.

Fem un repás deis recursos amb que comptem:

Dossiers

Els dossiers son el material que ha confegit el professorat del centre seleccionant
recursos existents i/o elaborant-ne de nous.

Solen tancar-se a fináis de curs, entregar-se en comencar el nou cure, i cobrar-se.
Normalment es fa una sola entrega, només en algún cas les unitats s'entreguen per
parts, de manera que resulta possible adaptar-les i millorar-les durant tot l'any.

Inconvenients deis dossiers:

- No será fácil teñir a punt a final de curs dossiers per a cada nivell i per a cada
grup flexibilitzat.

- No permeten facilment afegir nous materials, ni económica ni físicament
- Els dossiers tancats desencoratgen ais professors a fer petits canvis i

aportacions dia- a-dia i durant tot l'any. A final de curs, sempre falta temps per
revisa r-los.

Ventataes deis dossiers:

- L'aportació económica deis pares és mes fácil de justificar.
- El material acabat sempre dona una tranquil.litat al professorat que s'agraeix,

encara que no sempre siguin materials prou adients.
- Els alumnes teñen un material mes difícil de perdre, sobretot quan el sistema

de guardar i arxivar el fulls de treball no sempre el segueix prou bé ni es prou
uniforme.

Com aconseguir la máxima flexibilitat del material (i poder acabar-lo a temps) sense
perdre les ventatges deis dossiers tancats? Algunes possibilitats comentades:

- Dossiers mes redu'íts, entrega de fotocópies i sistema acordat d'arxiu deis
treballs deis alumnes.

- Dossiers mes reduíts, mes fitxes de treball d'aula (tipus racons)
- Dossiers per unitats

Fotocópies

Tot i que és possible fer fotocópies, Tactual sistema no és massa ágil ni afavoreix la
flexibilitat en la produccio de noves propostes de material temporalment adaptades.

No poder fer fotocópies, o que no sigui fácil fer-ne, tendeix a inhibir la creativitat i les
ganes del professorat en el disseny de materials.



És evident que les fotocópies acaban siguent una despesa important, pero un centre
que ii costa trobar Hibres adients, no pot prescindir d'altres mitjants de reproduir
m ateríais.

Llibres de lectura

Aquí el principa! problema és de recursos económics per a poder fer les comandes de
llibres adequats per a les biblioteques d'aula, per a fer lectura en les classes de
(lengua i per a la biblioteca general del centre.

No sempre resulta fácil trobar Hibres amb un nivell de Henguatge apropiat al nostre
aiumnat i alhora amb unes temátiques que no siguin infantils i molt impregnades per la
cultura autóctona.

Libres de Mengua socialitzats

Els llibres convencional de llengua que algunes classes teñen per a fer-ne un us
col.lectiu, en general no resulten massa apropiats. Malgrat tot, en alguns cursos o en
moments puntuáis poden ser un recurs útil.

Video i ordinadors

En refació a aquests dos recursos didáctics, la posició és unánim: caldria comptar amb
mes aparells de video, amb una altra aula d'ordinadors (la utilitat i conveniencia de
treballar la lengua a través de l'ús informátic es destaca especialment) amb un sistema
de distribució de Tus d'aquests recursos igualitari i flexible.

Material del centre.

Sembla oportú intensificar una política que permeti establir un estoc de material del
centre, de manera que es pugui dir a cada nivell i a cada grup quin material Ii
correspon, siguí qui sigui el professor/a que arribi o Ii toqui donar aquella classe.
Aquest material será revisable, pero hauria de formar part de la cultura del centre.

Els professors/es particulars, no han de perdre ni drets ni diners, pero el centre hauria
de poder fer seus per a us docent tot el que produeix o selecciona el seu professorat.

El material deis nois i noies

Seria bo recordar i/o acordar un sistema d'arxiu del material per part de l'alumnat i
aconseguir que es complís en totes les classes.



I CORA FER LES CLASSES DE LLENGUA?

.És probable que, el curs vinent, alguns professors i professores que no son de llengua,
facin classes de llengua en els grups flexibilitzats.

Els materials preparáis han de ser una ajuda, pero, com tots sabem molt be, el secret
de les classes no és un material o un altre, si no l'ús que se'n fa, l'estil que donem a la
classe, les estratégies que fem servir. Per altra banda, els grups flexibles ens han
d'ajudar a fer que tots els alumnes avancin el mes possible, i aixó també depén no
només deis materials sino de la nostra manera d'entendre i potenciar l'aprenentatge
de cada alumne.

Algunes de les primeres consideracions generáis (n'hi hauria moltes mes) son:

- Prioritzar els aprenentatges necessaris segons el moment o necessitats deis
alumnes. Potenciar I'autoestima i la confianca deis nois ¡ notes per a comunicar-se,
tant a nivell oral com escrit.

- Per tant, valorar i donar mes importancia ais éxits i els avéneos de tots els nois i
noies. Corregir alió que están en situado d'aprendre, alió ¡mportant, i no
absolutament tots els errors. Donar consells práctics i no ambigus.

- Posar émfasi en els aspectes d'utilitat de la llengua i en la seva vessant
comunicativa. Escollir recursos que connectin amb les necessitats i interessos deis
nois i noies.

- Evitar fer el mateix tipus d'activitat tota l'hora o durant massa estona. Resulta millor
establir mes activitats, canvis de ritmes, etc.

PERO TOTHOM ENSENYA LLENGUA

Tot professor i professora ensenya llengua, perqué l'aprenentatge de la llengua es
dona en tota interrelació: a la classe de llengua pero també al passadís, a classe de
matemátiques, socials o naturals.

L'agrupament flexible en aquest sentit s'hauria d'entendre com una mesura de reforc
d'un objectiu de centre i de tots i totes (no és l'únic objectiu comú pero és un objectiu
important i que requereix la collaboració de tothom).

Així dones, podem contribuir ais avéneos comunicatius deis alumnes des de les
nostres árees. Per exemple, si a l'aula tenim alumnes amb problemes en el domini de
la llengua és important que ens esforcem en parlar ciar i a poc a poc, acompanyar
gestualment el qué diem, assegurar que s'entenen les paraules claus, utilitzar
anunciats breus i estructures senzilles, entendre o interpretar el qué ens diuen,
confirmar o reforcar amb la repetido Tencert en les seves expressions, fer correcions
implícites, no explícites. Tambe es pot introduir la valorado de la diversitat lingüísitca
com a riquesa, per exemple demanant una parauta dau del tema que s'está treballant
en les diferents dengues que hi ha a Caula...

Per altra banda, cal intentar que les llengües no siguin un impediment per a aprendre i
cursar les altres árees. Una manera d'anar cap a aquesta direcció és promoure la
l'ajuda mutua en grups equilibrats entre els nois i noies de diferents competéncies
lingüístiques.



Annexe:

- Resums deis materíals utilitzats en llengua catalana i castellana durant el curs
2001-2002.



Assignatura: Cátala Curs: 1r Professor/a: Victoria

BUIDAT DEL MATERIAL DE LLENGUA

1. Tipus de material. Descripció. Freqüéncia d'utilització

Llibres de lectura, hi ha un caixa amb llibres del vaixell de vapor, es llegeix un cop a la

setmana, pera son poc motivadors i no connecten amb la seva realitat, com la lectura

obligatoria "la noia del temps" no serveix.

Dossier és el mateix per A, B i C, al grup A seguim un ritme mes lent. Pels nivelis atts

B i C falten lectures mes llargues, en general falta mes ortografía i vocabulari, ¡ que tot

plegat fos mes lúdic. Tinc apuntat els exercicis que han anat bé i els que no.

2. Aspectos que treballa:

• Comprensió oral

v Expressió oral

• Comprensió lectora.

• Expressió escrita.

• Ortografía.

? Morfosintaxis.

• Léxtc.

? Pautes de presentado.

? Literatura.

3. Nivells. Qué serveix/que no.

Aquest dossier podría servir pels nivells mes baixos, molt retocat amb exercicis mes

lúdics.

CONEIXES O SAPS D'ALTRES MATERIALS QUE ENS PUGUIN SERVIR?

"Contes d'arreu del món" Ed. Columna, ara mateix estem fent un "refrito" perqué

aqüestes lectures les interessen mes i connecten millor, el próxim any podria ser un

dossier de lectures.

També hi ha quaderns graduáis per trebaliar aspectes ortografíes, o altres.

Pels nivells mes baixos fitxes amb dibuixos per trebaliar el vocabulari, el mercat, els

oficis, etc.



Assignatura: Cátala Curs: 2n Professor/a: Teresina

BUIDAT DEL MATERIAL DE LLENGUA

1. Tipus de material. Descrípció.

Utilitzem dos dossiers, un peí grup A i un peí grup B, son fotocópies d'un llibre, aquest

material estava pensat per 4t A. També tenim un llibre socialítzat (Me Hill), pero no el

faig servir gaire.

2. Freqüéncia d'utilització.

Tres hores de llengua: 1 de lectura obligatoria, 2 de gramática i altres coses mes

sistemátiques, i d'expressió escrita.

3. Aspectes que trebaila:

• Comprensió ora!

s Expressió oral

s Comprensió lectora.

• Expressió escrita.

• Ortografía.

? Morfosintaxis.

• Léxic.

? Pautes de presentado.

? Literatura.

? Altres.

4. Nivells.

Aquest material és per un nivell standar.

5. Qué serveix/que no.

FAS SERVIR ALTRES MATERIALS O ACTIVITATS? QUINS? SERVEIXEN?

Durant el curs vaig portant a la classe material divers que em serveix per treballar

coses que m'interessen, son poesies, retalls del diari i coses així.

CONEIXES O SAPS D'ALTRES MATERIALS QUE ENS PUGUIN SERVIR?

La Llu'ísa Ramsé té material.

TENS ALTRES PROPOSTES O SUGGERIMENTS?
Fa anys gravava ais nens en vídeo recitant poesía, és una cosa que els agrada molt i

va moft bé per corregir pronunciado.



CÁTALA : 3er ESO: MATERIALS UTILITZATS

3er A:

1. Tipus de material. Descripció

Dossier. Té lectures de 5é, 6é i 7é de primaria. És el mateix que s'ha fet servir a 1er,
2oni4rtA.

Es fan servir altres materials o attres activitats?

2. Freqüéncta d'utilització

3. Aspectes que trebaila:
s Comprensió oral
s Expressió oral
V Comprensió lectora

s Expressió escrita
V Ortografía

•s Morfonsintaxis
s Léxic
? Pautes de presentado
X Literatura
? Altres

4. Nivells

És adequat per al nivell de 3er A?

!! Hi ha nois o noies que tinguin mes competencia lingüística, que podrien estar en un
altre grup per a cátala?

5. Qué serveix i qué no

Les lectures no serveixen, son infantils i poc adequades.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 3er



CÁTALA : 3er ESO: MATERIALS UTILITZATS

3er B i C:

1. Tipus de material. Descripció

Dossier amb lecturas, exercicis, etc.

2. Freqüéncia d'utilttzació

És el material que es fa servir cada día.

3. Aspectes que trebaila:

? Comprensió oral
? Expressió oral
•s Comprensió lectora

S Expressió escrita
V Ortografía

V Morfonsintaxis
? Léxic
? Pautes de presentado
s Literatura
? Altres

4. Nivells
Ho segueixen tots els nois i noies?

Problemes amb eis nois i noies llatinoamericans?

5. Qué serveix i qué no

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 3er

S'hauria de fer d'acord amb el projecte global de 3er.



CÁTALA : 4rt ESO: MATERIALS UTILITZATS

4rtA:

1. Tipus de material. Descrípció

Dossier. Té lectures de 5é, 6é i 7é de primaria. És el mateix que s'ha fet seervir a 2er i
3o d'ESO, i a 3er.

Es fan servir altres materials o altres activitats?

2. Freqüéncia d'utilització

Cada dia es fa servir el dossier.
Un cop a la setmana es fan els exercicis d'expressió oral?

3. Aspectes que treballa:
s Comprensió oral
S Expressió oral
S Comprensió lectora

•s Expressió escrita
s Ortografía

s Morfonsintaxis
s Léxic
? Pautes de presentació
X Literatura
? Altres

4. Ni ve lis

És adequat per al nivell de 4rt A?

!! Hi ha nois o noies que tinguin mes competencia lingüística, que podrien estar en un
altre grup per a cátala?

5. Qué serveix i qué no

Les lectures no serveixen, son infantils i poc adequades.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 4rt



CÁTALA : 4rt ESO: MATERIALS UTILITZATS

4rt B i C:

1. Tipus de material. Descripció

Dossier amb lecturas, exercicis, etc. Hi ha dues versions del dossier, amb nivells
diferents, per utilitzar-se segons el grup o promoció.

S'han introdutt exercicis i lectures a part del dossier per ampliar o aprofundir en alguns
deis aspectes, i el dossier s'ha anat fent servir menys.

2. Freqüéncia d'utilització

És el material que es fa servir cada dia.

3. Aspectes que trebaila:

? Comprensió oral
X Expressió oral
s Comprensió lectora

s Expressió escrita - s'ha trebaliat mes per Sant Jordi, ha funcionat molt bé
s Ortografía

s Morfonsintaxis
S Léxic
v Pautes de presentado
V Literatura
? Altres

4. Nivells

5. Qué serveix í qué no

El material, en general, no ha servil pera aquests alumnes. Les parís de gramática i
ortografía están plantejades de manera molt tradicional.

El léxic, semántica i registres és el que millor ha funcionat i per aquest motiu s'ha
ampliat amb materials i activitats complementáries.

Sobre els textos: alguns han funcionat molt bé (ex: Rebelió a la granja). S'han fet servir
també altres textos, a part del dossier, mes connectats amb els interessos/realitats
deis nois i noies. Caldria ampliar la tipología textual.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A4rt

L'ideal seria fer sistematicament els exercicis d'ortografia, gramática, etc. a
informática, amb exercicis autocorrectius, i fer a les classes activitats o exercicis mes
creatius.

Activitats oráis com: deixar un missatge al contestador automátic.

Textos amb clara utilitat, tipus: carta de queixa o de sol-licitud, Curriculum Vitae, ...



Assignatura: Castellá Curs: 1r Professor/a: Pepe Mora

BUIDAT DEL MATERIAL DE LLENGUA

1. Tipus de material. Descripció.

Utílitza dos dossiers elaboráis per ell, un primer de lectures i exercicis de comprensió,

gramática, etc. I un aftre específic de poesia. Eventualment fa servir el liibre socialitzat,

pero no el considera válid. A l'assignatura hi ha dos [libres obligatoris: Conrad i

Manolita gafotas.

2. Freqüéncia d'utilització.

El dossier de poesia el fa servir de Nadal fins a Sant Jordi, l'attre el combina amb les

lectures obligatóríes i el liibre la resta del curs.

3. Aspectes que treballa:

• Comprensió oral

• Expressió oral

• Comprensió lectora.

• Expressió escrita.

• Ortografía.

X Morfosintaxis.

• Léxic.

? Pautes de presentado.

• Literatura.

X Altres.

4. Nivells.

fa servir el mateix dossier per tots els grups A, B i C. Creu que és un nivell estándar.

5. Qué serveix/que no.

Serveixtot, pero sempre canvio coses d'un any per l'altre, depenent deis alumnes que

tingui.

FAS SERVIR ALTRES MATERIALS O ACTIVITATS? QUINS? SERVEIXEN?

Una activitat mott positiva que s'ha fet aquest any és portar els nens a la biblioteca, els

ensenyem com fer-la servir i anem uns quants dies a llegir.



Assignatura: Castellá Curs: 2n Professor/a: Ángela

BUIDAT DEL MATERIAL DE LLENGUA

1. Tipus de material. Descripció. Freqüéncia d'utílització.

Grup B/C: en teoria tenim un llibre socialitzat, son dos volums, "En portada" Mac Graw

Hill, que era el nivell mes baix per la ESO i encara i aixi no m'ha servit, perqué el llibre

donava per suposat mottes coses que eis nens no sabien, així que durant els dos

prímers trimestres he treballat amb fotocópies que he tret de diversos llocs, ara sí que

l'estem fent servir, pero aquest llibre no té lectures, necessitem una antología de

lecturas amb preguntes de comprensió. (fa una per l'any que be d'autors indis,

pakistanesos, marroquins, etc.)

Grup A: He funcionat amb fotocópies perqué tinc diversos problemes, un son els nens

que no saben llegir/escriure, pero si saben parlar, per aquests he anat buscant

material d'educació d'adults ("la palabra"), per nens que teñen l'espanyol com a

segona llengua i encara no el saben parlar bé, busco material d'espanyol per

extrangers, i Ifibres de lectura també adaptats (Espanyol 2000, nivel elemental, ed.

SGEL educación/ las mil y una noches, adaptación al español).

2. Aspectos que treballa:

• Comprensió oral

• Expressíó oral, és el que menys es treballa.

• Comprensió lectora.

• Expressió escrita.

? Ortografía.

• Morfosintaxis. Nívell molt elemental.

• Léxic.

? Pautes de presentado.

? Literatura.

• Gramática.

3. Nivells.

El llibre serveíx pels nivells mes bons i encara i així.

4. Qué serveix/que no.

El liibre socialitzat no serveix, les fotocópies les tornaría a fer servir totes.



FAS SERVIR ALTRES MATERIALS O ACTIVITATS? QUINS? SERVEIXEN?

Sobretot amb el grup A el que m'ha funcionat és anar reproduint verbalment situacions

de la vida real a la ciasse.

CONEIXES O SAPS D'ALTRES MATERIALS QUE ENS PUGUIN SERVIR?

Llibre d'espanyol per estrangers de ['editorial Espasa que he trobat i és el mes digne.

Encara que en general costa trabar (libres o coses amb un nivell adequat per aquests

alumnes i que connecti amb els seus interessos, o son molt infantils o per gent gran o

representen coses que no teñen res a veure amb la seva vida.

Proyecto educación intercultural (entre amigos) Ed. Santillana, amb traducció a l'árab.



CASTELLA : 3er ESO: MATERIALS UTILITZATS

3er A:

1 . Tipus de material. Descripció
Es fa servir material divers, específic per al nivelt de dificultáis lingüístiques del grup.

- Lectures del llibre de 1 er d'ESO
- Algunes frtxes didáctiques de "Español para extranjeros" - Espasa
- Text del Pinotxo i altres activitats semblants (?)

Cada trimestre s'ha centrat el trebaií en un aspecte:
1er trimestre: Mitjans de Comunicació. A partir del treball de la noticia, treball del
Quien, cuando, cómo, qué ... i a partir de l'article, opinions.
2on trimestre: émfasi amb l'expressió oral. Com a producció s'ha fet una exposició oral
sobre el propí país.
3er trimestre: el conté. Estructura, i treball deis passats.

Els alumnes fan dossier?

2. Freqüéncia d'utilització
Cada día, es va variant. No hi ha una programado o seqüenciació detallada, s'adapta
segons el grup (interessos que mostra, necessitats...)

3. Aspectos que treballa:
s Comprensió oral
V Expressió oral
s Comprensió lectora

s ? Expressió escrita
? Ortografía
X Morfonsintaxis
s Léxic
? Pautes de presentado
X Literatura
? Altres

4. Nivells
Es correspon al nivell de gaip A, és el mateix que a 4rt A.

!! Hi ha nois o noies que tinguin mes competencia lingüistica, que podrien estar en un
altre grup per a castellá?

5. Qué serveix i qué no
El qué s'ha fet serveix pero caldria que se sistematitzés.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 3er
Treball amb imatges (Matilda...), activitats del llibre "Intercambio" (s'havien fet l'any
anterior)
Mes jocs d'expressió oral...



CASTELLA : 3er ESO: MATERIALS UTILITZATS

3er B i C:

1. Tipus de material. Descripció

Básicament, el material consisteix en Unitats didáctiques elaborades peí professor.
Cada unitat consta d'unes deu pagines, gira entom a un tema i tracta els diferents
aspectes lingüístics així com literaris.

Es tracta d'unitats molt fetes a la mida per al grup i les necessitats de cada moment
Per exemple, hi ha una part (Anexo) en la que es posen aspectes que es consdiera
que el grup porta fluixos.

Els alumnes confeccionen un dossier amb la unitat i els exercicis que han fet.

També guarden relació amb el llibre de text de manera que aquest es pot fer servir
complementáriament.
Hi ha alguna fitxa o guia complementaria (ex: com utilitzar la biblioteca, preparar
unexámen, etc.)
Alguna vegada, videos. No es fa mes per problemes en la gestió.
Alguna vegada, utilització d'ordinadors.
Llibre de lectura? Quin?

2. Freqüéncia d'utilització
Les unitats serveixen com a material base, d'utilització diaria. Duren unes tres
setmanes.
El liibre de text s'utilitza de amb menys freqüéncia, i altres activitats o materials son
utilitzats esporádicament.
En un deis grups, una hora setmanal a Informática.

3. Aspectes que treballa:
•S Comprensió oral
s Expressió oral
s Comprensió lectora (lectura al príncipi de la unitat)

S Expressió escrita
s Ortografía (dictado preparado, amb cangons de moda, textos amb ganxo...)

S Morfonsintaxis
s Léxic
s Pautes de presentado
s Literatura (fins ara elements literaris i ara historia)

? Altres

4. Nivells
Ho segueixen tots els nois i noies

5. Qué serveix i qué no
L'expressió oral es podría millorar De cada unitat es podría revisar i canviar coses,
pero en general serveix per a tothom. Els ordinadors agraden molt.
No está funcionant bé el tema deis liibres de lectura.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 3er
Activitats relacionades amb la informática i la utilització deis ordinadors.



CASTELLA : 4rt ESO: MATERIALS UTILITZATS

4rtA:

1 . Tipus de materia!. Descripció
Es fa servir material divers, específic per al nivell de dificultáis lingüístiques del grup.

- Lectures del liibre de lerd'ESO
- Aigunesfitxes didáctiques de "Españolpara extranjeros"- Espasa
- Text del Pinotxo i altres activitats semblants (?)

Cada trimestre s'ha central el treball en un aspecte:
1er trimestre: Mitjans de Comunicado. A partir del treball de la noticia, treball del
Quien, cuando, cómo, qué ... i a partir de l'article, opinions.
2on trimestre: émfasi amb l'expressió oral. Com a producció s'ha fet una exposició oral
sobre el propi país.
3er trimestre: el conté. Estructura, i treball deis passats.

2. Freqüéncia d'utilització
Cada dia, es va variant. No hi ha una programado o seqüenciació detallada, s'adapta
segons el grup (interessos que mostra, necessitats...)

3. Aspectes que treballa:
s Comprensió oral
S Expressió oral
s Comprensió lectora
s ? Expressió escrita
? Ortografía
X Morfonsintaxis
•/ Léxic
? Pautes de presentado
X Literatura
? Altres

4. Nivells
Es correspon al nivell de grup A, és el mateix que a 3er A.

II Hi ha nois o noies que tinguin mes competencia lingüística, que podrien estar en un
altre grup per a castellá?

5. Qué serveix i qué no
El qué s'ha fet serveix pero caldria que se sistematitzés.
Les lectures que per a 3er encara serveixen, per a 4rt no.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 3er
Treball amb imatges (Matilda...), activitats del liibre "Intercambio" (s'havien fet l'any
anterior)
Mes jocs d'expressió oral...



CASTELLA : 4rt ESO: MATERIALS UTIÜTZATS

4rtBiC:

1. Tipus de material. Descripció
Es fa servir básicament el llibre de text socialitzat, que segueix el programa oficial de
4rt. E! fil conductor és la sintaxis.

També es fan servir (libres de lectures socialitzats. En aquests moments, están llegint
un lübre de Martín Casariego, "Y decirte alguna estupidez, por ejemplo te quiero", que
els está agradant molt i els manté intrigáis. El tema (relacions, adolescencia...) els
interessa i permet treballar aspectes de tutoria aa l'hora de llengua. Després es fara el
de Bécquer, "Rimas y leyendas".

2. Freqüéncia d'utilHzació
Cada classe uns 20 minuts de lectura i després a partir del llibre.

3.

?
•/
?

?
?
?

4.
Ho

Aspectes que treballa:
Comprensió oral
Expressió oral
Comprensió lectora
Expressió escrita
Ortografía
Morfonsintaxis fes el que es treballa mes?)
Léxic
Pautes de presentado
Literatura

Altres

Nivells
segueixen tots els nots i notes.

Es podríen establir "nivells"?

5. Qué serveix i qué no

En principi, serveix.

Els llibres de text serveixen.

ALTRES MATERIALS, PROPOSTES, ETC. PER A 4rt
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I.-CONTEXTUALITZAC1Ó DEL PROJECTE

A principi del curs 2001-2002, l'equip directiu va plantejar les línies básiques de
la collaboració amb la Fundació Bofill i les va sotmetre a votació per part del
Claustre. Els tres eixos sobre els quals es proposava d'estructurar aquesta
collaboració eren:

1. L'análisi del material curricular elaborat al centre i la metodología
emprada a l'aula, el suport a la redacció de projectes de treball de curs
per ais alumnes, la incorporado de material d'altres cultures que tot
difonent la importancia de les mateixes evites també el procés
d'aculturació deis nouvinguts o de la mal anomenada segona generado.

2. La disposició d'eines que permetessin intervenir sobre actituds,
comportaments, hábits... que no afavorissin el desenvolupament
harmonios d'un bon clima de centre. Per aixó es considerava important
la incorporado de técniques per a la resolució de conflictes (mediado),
donar suport a la tasca tutoría I, fer l'análisi de l'evoludó del treball
curricular de competencia social i especialment sobre la formado de la
personalitat moral de Talumnat.

3. L'estudi de les reiacions amb Pentorn: el desenvolupament de les xarxes
de trebafl amb l'entom, oficiáis i no oficiáis i el treball amb les famíiies.

Davant la unanimitat aconseguida a la votació es va iniciar un procés que va
consistir en:

• L'observació per part deis membres de la Fundació de tots els ámbits del
centre, especialment les classes, les reunions del professorat i les
tutories

• El lliurament de retorns sobre aspectes puntuáis i d'altres de globals i la
reflexió conjunta sobre el que s'havia observat

• La reflexió sobre tres eixos prioritaris:

o L'aprenentatge de la ¡lengua
o L'acció tutorial
o Innovació i didáctica



A partir d'aquí es van crear grups de treball sobre aquests tres aspectes en
qué es participava voluntáriament i d'on van sorgir diverses propostes

1. Treballar les Mengües a través de grups flexibles i revisar el
material utilitzat tot creant diversos grups que respectessin el
ritme d'aprenentatge de I'alumnat i que, alhora, roptimitzessin.

2. Elaborar un programa per a les sessions de tutoría, graduat de 1r
a 4t, i que fomentes la participado de I'alumnat i que millorés les
pautes d'observació

3. Aplicar una serie de propostes metodológiques que es
podrien resumir en:

• Necessitat de reduir i compactar equips docents
• Necessitat d'anar introduint canvis metodológics
• Necessitat de fer un ensenyament significatiu
• Necessitat d'introduir les noves tecnologies de la informado i

la comunicado com a eix vertebrador de l'ensenyament
• Necessitat de treballar de manera real la diversitat a l'aula
• Necessitat d'introduir el treball en grup peí que fa a I'alumnat i

al professorat

II.- PRINCIPALS ASPECTES DEL PROJECTE PER A TERCER

Després de discutir sobre la conveniencia d'introduir molts canvis alhora o bé
d'assegurar-ne alguns de concrets, el grup de treball sobre didáctiques i
innovado va proposar de centrar tota ¡'atenció sobre el nivell de tercer
d'ESO i va iniciar un procés de treball consistenten:

1. Definido deis objectius generáis que ha d'assolir I'alumnat en acabar quart:

• Assolir progressivament les competéncies básiques de totes les árees
amb una especial atenció a la lectoescriptura i a la capacitat
d'expressió.

" Introduir les eines de competencia laboral.
• Motivar-se vers els estudis.
• Desenvolupar la capacitat d'autoestima i ser conscients de les capacitáis

própies (tant per millorar-les com desenvolupar la capacitat d'autocrítica)
• Dominar el tractament de la informado.
• Conéixer l'entom immediat (tant en el temps com en l'espai).
• Potenciar la participado (valor de la democracia)
• Interioritzar els valors de centre: ordre, treball cooperatiu, competéncies

sodals, relacions afectives amb el centre...
• Adquirir autonomía en l'aprenentatge

2. Estudi i análisi de ies competéncies básiques previstes per al curs, i del
nou curriculum proposat per tercer.



3. Análisi de l'alumnat que formará parí de tercer el curs vinent a través de
trobades amb el professorat de segon i de la'fitxa elaborada amb l'equip de la
Fundació.

4. Definido de les idees básiques de treball entre el professorat i amb l'alumnat:

• Carácter fonamentalment compartit de la tutoría. Les qüestions que
preocupen els adolescents s'aborden en diferents moments del projecte.
L'hora de tutoría es dedicará fonamentalment a la gestió de la vida del
grup i a la discussió amb l'alumnat de la manca del projecte, ajudant-los
a ser conscients del seu procés d'aprenentatge, per la qual cosa
s'introdueixen sistemes d'autoavaluació i d'avaíuació sistemática
freqüent.

• Elecció d'un tema central motivador: mitjans de comunicado
(publicitat, premsa, radio i televisió) que permeti abordar les
competéncies básiques des de totes les árees de conéixement.

• Treball a partir de la integració de matones, a partir d'aquest eix
temátic compartit i d'activitats comunes, la qual cosa exigeix un procés
d'elaboració conjunta del material per part del professorat.

• Formado d'un equip docent reduft i ruptura de la concepció professor-
matéria. La flexibilització deis grups de Mengua, a mes, hagués
comportat Centrada de massa professors per grup.

• Aplicado al projecte de I'experiéncia acumulada sobre metodologies i
motivado per a l'atenció a la diversitat d'alumnes que hi al centre.

" Utilització de mecanismes d'aprenentatge cooperatiu: bona part de
l'activitat escolar es fa en grup.

• Esforc per potenciar l'aprenentatge individual amb ritmes, seqüéncies i
metodologies diferenciades

• Enfocament de la feina de l'alumnat envere la producció (a curt i mig
termini) que s'emmagatzemará a través de sistemes informátics de cara,
entre altres coses, a una producció a llarg termini.

• Utilització sistemática de les tecnologies de la comunicado i la
informado, no només com a suports didáctics sino com una forma
básica d'aprendre i de desenvolupar capacitáis. Es tracta de produir
eines i, especialment, formes d'ensenyar i aprendre demostrant la seva
validesa. L'experiéncia previa a l'institut demostra que adolescents de
contextos amb precarietat social aprenen igual que els altres i
utilitzen activament aqüestes tecnologies (enguany s'ha atorgat el
primer premi de Revista Digital d'lnstitut de la Provincia de Barcelona a
alumnes del centre)



Dedicado de mes temps al treball d'equip docent, per a la producció,
discussió de la realitat práctica i seguiment del procés educatiu del grup

5. Peí que fa a l'avaluació i extensió de ('experiencia es proposa:

B Analitzar i registrar el procés d'aplicació de l'experiéncia per a que
pugui aplicar-se amb mes rigor l'any vinent independentment de l'equip
docent que dugui a terme el projecte

• Per evitar l'aillament del conjunt de la dinámica del centre
s'incrementará la participació, els productes (revista, programes de
radio, publicitat, etc.) tindran projecció dintre i fora del centre com a
activitats de Tinstitut

• Destinar, si la dinámica ho permet, algunes de les sessions de
formació a compartir amb la resta del claustre els aspectes mes
exitosos i generalitzables que van apareixent.

III.- METODOLOGIES I DIDACTIQUES BASADES EN LA TECNOLOGÍA DE
LA 1NFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

La presencia en el món actual de les noves tecnologies i de les comunicacions
fa del tot imprescindible un sistema educatiu que recutli les necessitats a les
quals s'enfrontaran els alumnes en la seva incorporado a la realitat social i
laboral. Els centres escolars son institucions que segueixen onentades cap el
treball fonamentat en el liibre de text i en el material imprés. No és el mateix
que está passant a nivel I general, amb un ciar predomini deis mitjans
electrónics (¡a ha comencaments deis 90 es parlava de la televisió com el
primer curriculum, passant l'escola a ser el segon!). La no utilització
generalitzada de les Tecnologies de la Informado i la Comunicació dins
del marc educatiu, contri bueix a fer mes gran la separació entre els
continguts i la metodología de l'aprenentatge escolar i aquell que
s'ofereix des deis media electrónics (molt mes dinámic i persuasiu, oferínt
coneixements sobre persones, llocs, successos, esports, historia, formes de
viure i relacionar-se, modes, actituds, valors, sexualitat, violencia, solidaritat,...)

Mes enllá de les avantatges que la utilització de les TIC representen per a
l'ensenyament secundan, cal també remarcar tres grans reptes que plantegen
al sistema educatiu reglat:

a) El coneixement de la informació ha deixat de ser un recurs escás. Al
contrari, cada vegada mes estem detectant com a problema l'excés
d'informació: quina és la que realment necessitem? quins criteris podem
utilitzar per validar els cañáis d'informació?,... A partir d'ara cal oblidar-se



de la quantitat i centrar-se en la qualitat. Hem de comencar a prendre a
valorar i seleccionar la informado abans de processar-la.

b) Parallelament a l'increment de la quantitat d'informació que está al
nostre abast, també s'ha incrementat la velocitat de circulado d'aquesta
informado. Amb aquesta acceleració s'escurca el que podem anomenar
cicle vital deis coneixements, actúa I me nt molt mes curt que la vida de les
persones. No té sentit un aprenentatge fonamentat en la transmissió de
paquets de coneixements immutables i per sempre mes vertaders. Cal
preparar els alumnes per tal que vagin aprenent tota la vida. Cal
transmetre menys coneixements i mes eines per accedir-hi, actituds,
possibilitats... Alhora que cal respectar els diferents ritmes
d'aprenentatge, personalitzant els processos. Aquest fet, pero, no ha
d'impedir que els aprénentatges siguin comunitaris, collectius.

c) Cada vegada mes el nivell de benestar no estará lligat amb la
disponibiiitat d' uns béns materials, sino amb l'accés a la informado o a
coneixements d'aquest accés. Els centres d'ensenyament teñen un
paper fonamental en la transmissió de valors socials lligats a la
ciutadania i a la participado.

La intenció d'aquest projecte educatíu consisteix, entre d'altres coses, en
acostar els alumnes a aquests reptes, per (a qual cosa, creiem del tot
imprescindible una formado que carregui els seus continguts en e!
desenvolupament de l'esperit crític i l'análisi de la societat actual, per una part.
D'aquesta manera, se'ns fa del tot necessária una formado en els mitjans de
comunicado i en la utilització de les tecnologies de la informado i la
comunicado. D'attra banda, Tus d'aquestes tecnologies permeten una mitlor
sintonía amb sistemes d'aprenentatge permanent i una mitlor eficacia
educativa, que es concreta en diferents aspectes, com poden ser:

- Els avantatges de treballar díferents nivell educatius a la vegada, amb
una mes gran atenció a la diversitat del grups d'aprenentatge.

- La possibilitat d'emmagatzemar molta mes informado en espais
virtuals/reals que fan mes rápid i senzill l'accés deis alumnes ais
diferents nivelts d'informació (al temps que s'estalvia en despeses de
recursos escassos, com és el cas del paper, i d'espai.)

- L'acostament deis estudiants ais diferents programes informátics que
faran mes eficac la seva incorporado al món del treball, com son els
tractaments de textos, les bases de dades, els programes d'imatge, etc.

- Un treball mes motivador en totes les árees i, especialment, en les árees
lingüístiques, ja que un projecte com aquest potencia l'estudi i la
realització de produccions oráis i escrites, juntament amb un mes gran
poder de motivació en la mesura que fa mes fácil la distribució, via web,
de les produccions deis alumnes.

- La diversitat cultural que composa el nostre centre dificulta, en molts
aspectes, les situacions d'ensenyament-aprenentatge. Les noves



tecnologies teñen la qualitat de permetre una unificado en la motivació,
ja que resulten enormement atractives per un gran nombre d'alumnes.

L'acostament deis alumnes a una nova situació d'ensenyament-
aprenentatge, amb la mediado de l'ordinador, que permet innovar en les
relacions entre alumnes i professors.

La possibiütat de fomentar l'autoaprenentatge deis alumnes mitjancant
l'elaboració de programes d'ampliació o de reforc i que estimulen
l'autonomia de l'estudiant en vers al seu curriculum.

La presencia de noves tecnotogies en rensenyament aporta una imatge
d'innovació educativa que revaloritza fa visió que els alumnes i els pares
teñen del centre educatiu i, a la vegada, permet la compensado
d'aquells aspectes en els quals els estudiants poden senttr-se en
desavantatge respecte d'altres centre, potenciant l'autoestima i la m¡llora
de la propia imatge com a comunitat educativa.

Així mateix, aquest projecte educatiu s'emmarca dins les línies d'actuació
següents:

a) Mínimitzar la relació existen! entre Aula d'lnformática i aprenentatge del
funcionament de l'ordinador. L'assignatura d'informática ha de teñir un
carácter merament instrumental. El valor de les TIC en l'aprenentatge
és el seu carácter quotidiá i transversal.

b) Promoure la cooperació i el treball en equip en la utilització de les
TÍC. No només en el curriculum propi del centre sino en la participació
en projectes telemátics de carácter cooperatiu, tant de l'entorn mes
proper com del llunyá.

c) Motivar i fomentar la recerca, tractament i producció de la informado
mes enllá del marc purament escolar, treballant des de casa o des
deis espais d'ús comunitari existents en el barrí.

IV. PROGRAMACiO

El curs s'ha dividit en quatre grans unitats ternático-temporals que
correspondrien ais apartáis de l'eix temátic. Dues d'aquestes unitats tindrien
una durada mes gran (pubiicitat i premsa) que les altres dues (radio i televisió).
L'ordre establert quedaría:

a) Pubiicitat.
b) Radio.
c) Premsa.
d) Televisió.



S'ha valorat comentar peí tema de la publicitat per:

o Aquest tema pot servir d'introducció per mostrar quina será la
dinámica i metodología de treball que es dura al llarg del curs.

o Permet integrar fácilment les árees, elaborar un dossier únic des d'on
trebalfar totes les matéries i que serveixi de model per la resta d'apartats
de l'eix temátic.

o Anar introduint el tema de la feina a casa o en centres d'accés a les
TIC amb exercicis forca agradables i que per tant que no despengin a
ningú.

o Els resultáis d'aprenentatge son fácilment recordables i, per tant,
referenciables al llarg de la resta del curs. Inclou la TV, la radio i la
premsa.

o El seu estudi requereix la utilització de la lógica i la racionalitat,
I'esperít crític i el diáleg constant entre els aprenentatges i les postures
personáis de les i deis alumnes.

Com a mostra de la metodología i dinámica de treball emprats, adjuntem la
graella de la distribució de continguts i fases d'adquisició de competéncies
bésiques per árees del bloc de publicitat.

Pero, resultará molt mes representatiu consultar la pagina web en fase de
dtssen, y a'sxí com una unitat, per exemple, de matemátiques (cliqueu a la
unitat 21 i després a la paraula activitat que apareix al mig i després a les
activitats geométríques que proposa, p. e. a la mirada tramposa)

Una altre exemple de com es treballara por trobar-se a la revista digital
"Contrastos"

ANNEXOS:

• Graella
• Pressupost



ALGUNES NOTES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
03/07/2002

Aplicant les técniques de pubücitat que esteu treballant necessitem teñir un
document de partida que permeti explicar les principáis característiques del que
intentem fer. (Per a la resta de l'lnstitut i per a la Fundació)

El treball s'emmarca en una de les tres línies d'actuació per a l'any vinent
acordades peí claustre, dintre del Projecte "Educar millor és possible"

1. TÍTOL (cal inventar, de moment per debatre suggereixo un que no se si
Higa):

A TERCER, TOTPOTSER MES FÁCIL

2. ASPECTES MES RELLEVANTS:

• Es treballar a partir de la integrado de matéries, a partir d'uns eixos
temátics compartits i d'activitats comunes

• S'ha reduít el nombre de professors que intervenen, trencant Ea divisió
professor-matéria

• Bona part de la innovado está destinada a la utilització sistemática de
les tecnologies de la comunicació i la informática. Entenen que no es
tracta de suports didáctics sino d'altres formes d'aprendre i de
desenvolupar capacitats. Es tracta de produir eines i, especialment,
formes d'ensenyar i aprendre demostrant la seva validesa

• Es tracta de fer possible que adolescents de contextos de precarietat
social aprenguin igua! que els altres i utilitzin activament aqüestes
tecnologies

• S'aplica al projecte l'experiéncia acumulada sobre metodologies i
motivado per a l'atenció a la diversitat d'alumnes que hi al centre

• S'introdueixen sistemes d'autoavaluació i d'avaluació sistemática
frequent, destinats a que l'alumnat comprovi que fa coses be i aprén

• S'utilitzen sistemes informátics per emmagatzemar sistemáticament les
seves produccions

• Bona part de l'activitat escolar es fa en grup, utilitzant mecanismes
d'aprenentatge cooperatiu

• Pero també es facilita l'aprenentatge individual amb ritmes, seqüéncies i
metodologies diferenciades



La tutoría es fonamentalment compartida. Les qüestions que preocupen
els adolescents s'aborden en diferents moments del projecte

L'hora de tutoría es dedicará fonamentalment a la gestió de la vida del
grup i a la discussió amb l'alumnat de la marxa del projecte

S'ha estudiat que totes les competéncies básiques previstes peral curs,
a totes les árees de coneixement serán abordades

S'analitzara es registrará el procés de aplicado de la experiencia per a
que pugui aplicar-se amb mes rigor l'any vinent

Es dedicará mes temps al treball d'equip docent, per a la producció,
discussió de la realitat práctica i seguiment del procés educatiu del grup

Per evitar l'aTllament del conjunt de la dinámica del centre s'incrementará
la participació, els productes (revista, programes de radio, publicitat, etc.)
tindran projecció dintre i fora del centre com a activitats de l'institut

Si la dinámica ho permet, es destinará algunes de les sessions de
formado a compartir amb la resta del claustre els aspectes mes exitosos
i generalitzables que van apareixent.



NOTES PER A INTEGRAR EN EL PROJECTE L'AREA TECNICO-CIENTIFICA
j.f. 03/07/2002

Sembla forca coherent el repartiment que s'ha fet (veure frtxer "tecrio") d'alló que está previst en la programació oficial.
Si colloquem a la PUBLICITAT la part de "MECANISMESI MOTORS", hauríem de teñir present el següent (només es un exemple):1

SEQÜÉNCIES I ASPECTES A TREBALLAR

Treballar entre el anuncis iniciáis alguns referits a cotxes i motos

A partir de catálegs sistematitzar les principáis característiques
técniques (construcció, per exemple d'una taula comparativa per a
decidir quin vehicle compraríem)

Els diferents motors {seleccionar quin es pot treballar; deixant potser
els eléctrics per a quan treballem la radio e introduirem els
electrodomésttcs)

Veure com es un motor eléctric

Desmuntar un motor de cicfomotor

El funcionament deis motors d'explosió

De la potencia a fa velocitat. La transmissió del moviment

IMPLICACIONS EN ALTRES ÁREES (a treballar per quí es decideixi)

• Mesures de longitud i superficie
• Análisi de com la publicitat n está centrada en els aspectes mes

essencials del producte

• La roda i la longitud de la circuinferencia
• Mesures de volum: els cm3

Maquines simples

Combustió
Els combustibles i ia contaminado

Relacions entre engranatges (treballar-ho a partir de la bicicleta)
Cálcul de la velocitat
Normes socials. La regulado del trárisit

Probablement es impossíble treballar tot aíxó
Existeixen materials útils perfer-ho a partir de l'ordinador
S'ha de combinar el suport informátic amb el manipulatru
Suposa bona integrado amb mates i experimentáis

1 Haurem de fer el mateix amb els altres temes



FITXA PER A RECOLLIR LES DADES BASIQUES DE L'ALUMNAT DE 2on.
PENSANT EN FER UN DISSENY MES ACURAT DEL PROJECTE
EDUCATIU PER A 3r. __
(versió 1,01/04/2002)

Advertiments:
a Es tracta de disposar d'informació mes sistematitzada i completa de tots

els nois í noies que previsiblement estaran el curs vinent fent 3r d'ESO.
Cal preveure que bona part d'ella envellirá, donat que queden mesos de
curs i... l'estiu (sense oblidar les seves phmaveres).

• La fitxa té dues parts: una genérica a omplir peí tutor o tutora; una
específica-genérica a omplir per cada professor o professora que dona
classe en el curs.

a És important que de cada noi i noia disposem de visions diferents
segons l'adult i l'activitat escolar. Cada alumne té perfils diferents i les
visions no son exactament coincidents.

a Al final, una persona fará el retrat síntesi i la foto del grup.

PROPOSTA DE CONTINGUTS PER A LA FITXA

Nom Grup

I. Dades generáis (a omplir només una vegada peí tutor)

1. Data de naixement
2. Sexe
3. País d'origen (amb les matisacions perttnents)
4. Altres familiars a l'escola
5. Curs en el que ha comencat a PIES (aclarir si ho va fer una vegada

comencat el curs)
6. Prové o no d'una escola de primaria
7. Si ha emigrat en mig de l'escolarització, qué sabem d'alló que va

estudiar en el seu lloc d'origen
8. Existeix informado significativa sobre la familia que calgui teñir en

compte?



II. Dades de la seva situació educativa (a omplir per cada professor per
separat) (és una reflexió del tipus: "a la meva classe... fa, actúa, ...")

(MATERIES O ACTIVITATS EN LES QUE EL PROFESSOR O PROFESSORA
INFORMANTS ES RELACIONEN AMB L'ALUMNE

1. Actitud global amb el fet de venir a l'escola (forca ínteressat, indiferent,
resignat, amb forca tensió, etc..)

2. Activitat a la classe (és deis que la majoria de dies treballa, depén molí
del día, algunes vegades treballa, poques vegades treballa, es nega per
sistema a treballar, etc..)

3. Tipus d'activitat o aprenentatge en la que s'aconsegueix implicar-lo amb
mes facilitat

4. Quina és la seva situació en les competéncies básiques de la materia
5. Principáis dificultáis d'aprenentatge
6. Habilitáis o capacitáis en las que destaca positivament
7. Evolució des de comencament de curs (igual, francament millor,

relativament millor, pitjor, etc..)

8. Té bones relacions dintre del grup classe? Amb qui? O és mes aviat un
subjecte aíllat?

9. Té confrontacions permanents dintre del grup classe? Amb qui?
10. Relacions positives o de confrontació amb d'altres alumnes de 2on.

11. En la relació de classe, quin és el seu nivell d'expressió oral en cátala?
(bona, acceptable, amb dificultáis, inexistent, etc..)

12. En la relació de classe, quin és el seu nivell d'expressió oral en castellá?
(bona, acceptable, amb dificultáis, inexistent, etc..)

13. Habilitats i actituds amb la informática
14.Domini escrit d'altres idiomes

15. Com és majoritáriament la relació amb el professor (acceptació,
confrontació moderada, ignorancia, conflicte per sistema, etc..)

16.Aproximadament, quantes vegades ha tingut que sortir al passadís en
l'últim trimestre? (en el segon)

17.Accepta alguna vegada parlar de qüestions mes personáis? (en grup o
individualment)

18. Com és la relació amb el professorat quan es fan activitats menys
académiques (sortides, activitat mes lúdiques, etc.)

19. Preséncia/absentisme a classe
20. Dades especialment significatives no comentades
21. Com intuím que acabará la seva escolarització obligatoria



Educar millor és possible
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume BofiJI
GREM de la UB

NOTES PER A PENSAR EN UN SISTEMA D'AVALUACIÓ QUE ESTIMULI
L'APRENENTATGE, PERMETI COMPROVAR QUE ES MILLORA, FACILITI

F*ERSONALJT21ADES

(versió 04/06/2002)

La programació ha de teñir forca definides el conjunt d'activitats que
l'alumnat haurá de fer. A cada activitat haurá de assenyalar-se alió que
al final hauran de saber i dominar. Igualment, totes les actuacions
(exercicis, practiques, experimentacions, lectures, etc.) que, en diferent
ordre, tothom haurá de haver fet.

De qualsevol feina feta ha de quedar (ha de guardar-se ) un producte,
amb diversos graus de sofisticado (segons cada alumne). Millor petits
productes a sumar i avaluar, que finalment poden fer, o no, un producte
global

L'acumulació de productes ha de combinar dos magatzems: un digital
(principal) i un material. Quan els productes siguin collectíus hauran de
teñir els seus "links" o referéncies amb els arxius comuns.

La "carpeta" de cada alumne hauria de teñir un ordre seqüencial (d'acord
amb alió previst) í temporal (d'acord amb l'ordre que l'alumne ho ha
treballat).

No hauria d'existir una subdivisió per materies o assignatures sino que
cada activitat tindria etiquetes de les matéries (profes) que avalúa.

Cada activitat es revisa i corregeix mentre s'está fent

Setmanalment (quinzenalment) un o mes profes controlen la "producció"
de l'alumñe i li fan un "retom" escrit (i oral si el cas) sobre el que ha fet i
el que hauria de fer.

Cada "dilluns" está previst un temps per revisar les "cárpeles" i els
suggertments de treball.

Periódicament, l'alumnat ha de poder ensenyar a d'altres (pares, mares,
profes, etc.) els seus éxits acumulats.



Educar millor és possible
ÍES Mique! Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

FITXA1

Cognoms Nom .Grup

1. Data de naixement:

2. Sexe

3. País (i regió si és el. cas) d'origen

4. Altres familiars a l'escola :
Nom Curs Parentiu

5. Ha comengat a estudiar I'IES en:
Curs A l'inici del

curs
Una vegada

comencat el curs

6. Prové d'una escola de primaria de Catalunya : S í :
No:

7. Si ha emigrat en mig de l'escolarització, qué sabem d'alló que va
estudiar en el seu lloc d'origen:

Anys d'escolarització:
Idioma d'escolarització:

8. Existeix informado significativa sobre la familia a l'expedient de l'alumne
que calgui teñir en compte?:

Sí:
No:



Educar millorés possible
lESMiquelTarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

FITXA2

Cognoms N'om .Grup

(MATERIES O ACTIVITATS EN LES QUE EL PROFESSOR O PROFESSORA
INFORMANTS ES RELACIONEN AMB L'ALUMNE

1. Actitud global davant el fet de venir a l'escola:

forca ¡nteressat

indiferent

resignat

amb forca tensió

altres

2. Activitat a la classe:

la majoria de dies treballa

depén molt del día

algunes vegades treballa

poques vegades treballa
es nega per sistema a treballar

altres

3. A quina activitat o aprenentatge s'aconsegueix impíicar-lo o implicar-la

amb mes facilitat

4. AI meu criteri les habilitáis o capacitáis en las que destaca positivament

son:

5. Quina és la seva situació en les competéncies básiques de les matéries
(que imparteix qui omple la fitxa):

domina la majoria

domina bastants

té moltes llacunes

no domina gairebé ninguna



13.Domin¡ escrit d'altres idiomes (comentar si saben alguna cosa)

14.Com és majoritáriament la reiació amb el professor
bon rotllo

acceptació

confrontació moderada

ignorancia

conflicte per sistema

altres

15.Aproximadament, quantes vegades ha tingut que sortir al passadís en

I'últím mes (matg)

16.Accepta alguna vegada parlar jjej^üestions mes personáis?
en grup

individualment

17.Com és la reiació amb el professorat quan es fan activitats menys

académiques (sortides, activitat mes lúdiques, etc.)

18. A les meves classes assisteix:

quasi sempre

falta alguna vegada

cada setmana falta alguna vegada

tendeix amb facilitat a faltar

19.Dades especialment significatives que calgui comentan

20.Com intuím que acabará la seva escolarització obligatoria



6. Al meu criteri les principáis dificultáis d'aprenentatge son:

7. Evclució des de comencament de curs:
está prácticament igual

está francament millor

está reiativament millor

está pitjor

té moments de tot

8. Es tracta d'un alumne que es caracteritza per:

teñir bones relacions amb la majoria del grup classe

teñir confrontacions amb bona part de la classe

teñir bones relacions amb alguns i confrontacions amb d'altres

ser un personatge mes aviat afllat

ser un personatge mes aviat rebutjat

Observacions

9. Amb la resta d'alumnes de 2on.

té especial relació amb d'altres alumnes del curs

(explicar quines)

té especial confrontació amb d'altres alumnes del curs

(explicar quines)

10. En la relació de classe, quin és el seu nivell d'expressió oral en cátala?
bona
acceptable

amb dificultáis

inexistent

altres

11. En la relació de classe, quin és el seu nivell d'expressió oral en castellá?
bona

acceptable

amb dificultats

inexistent

altres

12. Habilitáis i actituds amb la informática (comentar si saben alguna cosa):



ANNEX11



Ús presentem un primer esborrany de programado de la tutoría a classe per tal de
debatre'í. La programado definitiva haurá d'anar acompanyada de consideracions mes
globals sobre la tutoría (ja hi ha un esborrany fet). De totes maneres, ens sembla
imprescindible considerar la programació sense teñir en compte o acordar els objectius
que pretenem aconseguir amb la tutoría. Per aixó us en fem també una proposta. Mes
endavant hem fet també unes anotacions sobre els tipus o models de classe de tutoría.

OBJECTIUS DE LA TUTORÍA

- Promoure l'autoconeixement i ('autoestima
Desenvolupar les capacitats psicomorals básiques de ('empatia, judici moral i les
habilitats dialógiques.

- Tractar qüestions problemátiques o rellevants i properes a la realítat quotidiana
deis i les aíumnes (familia, amistat i afectivitat, salut...)

- Tractar i aprofundir en la comprensió de qüestions problemátiques o rellevants de
caire social, cívic o polític de la societat actual.
Miliorar els hábits de trebaíl i técniques d'estudi i orientar en les vessants
académica i professional.

- Promoure la cohesíó de grup i la convivencia positiva al centre, tenint en compte
les normes de convivencia.
Impulsar la participació activa deis alumnes respecte tant de la cíasse com del
centre.

A banda d'aquests objectius que poden considerar generáis de l'acció tutorial, en cada
nivell es poden emfatitzar o prioritzar de manera especial algún deis aspectes citats.

Per exemple,

lerd'ESO 3erd'ESO
- hábits de treball - salut i drogues
- normes de convivencia - ténciques d'estudi

2ond'ESO 4rtd'ESO
participació - orientació académica i professional

- salut i hábits alimentaris - desenvolupament de projectes
- ... personáis de futur



L'HORA DEL CREDIT DE TUTORÍA

Hem considerat que almenys h¡ ha dos tipus de classes de tutoria: per una banda,
aquelles dedicades plenament a potenciar el bon funcionament de grup a través d'una
assemblea de curs on es tracten qüestions d'organbització, de particiapció, demandes
o problemes deis alumnes, decisions a prendre en relació a activítats académiques o
lúdiques, conffictes entre ells i elles, etc. (assembfees) i per una altra banda aquelles
on a mes d'una dedicació limitada a les qüestions de revisió de la setmana i del grup,
es trebalía sobre un tema concret (tutoría - tema).

A continuado mostrem un breu guió de com poden entendre's aquests dos tipus de
classes:

L'assemblea suposa destinar un temps a trobar-se alumnes i professors per a debatre
qüestions que afecten al grup; afavorir el diáleg (si cal disposant l'espai de la classe
de manera diferent); modificar, en certa manera, els rols d'alumnes i professors
perqué la participació siguí mes igualitaria; dialogar amb voluntat d'entesa i de
resoldre conflictes; voler millorar la vida del grup, i comprometre's amb els acords
presos conjuntament. Per ais alumnes, participar, ser escoltats i arribar a un acord
implica un compromís inevitablement mes fort amb alió que s'hagí decidit.

En general a l'assemblea es parla de dos blocs de temes. Un primer bloc fa referencia
ais conflictes de convivencia i agrupa temes i aspectes relatius a les dificultáis que
planteja la vida quotidiana a l'interior d'un grup. El segon bloc gira al voltant de
propostes de treball escolar, on s'inclouen qüestions relacionades amb activitats
académiques i també ia planificació de diferents tipus d'activitats d'animació de caire
mes lúdic. De totes maneres, els temes concrets que es parlen a cada sessió
depenen en bona part de l'ordre del día preparat en funció de les demandes deis
alumnes i/o deis encarregats de preparar-la.

Els passos per a realitzar l'assemblea son:

Abans de l'assemblea: Es prepara un ordre del dia de l'assemblea, en general el
tutor/a amb els delegats o encarregats que poden ser rotatius. Els alumnes poden
haver demanat de parlar temes concrets o bé en alytres tutories o bé en algún paper o
cartell destinat a aixó.

Durant l'assemblea : Es presenta l'ordre del dia al grup. Es discuteix cadascún deis
temes: s'exposa el fet o qüestió a tractar, es donen les diferents versions per part deis
implicats i s'obra un torn de paraula en el que tothom pot opinar. I finalment,
s'elaboren conclusions o s'arriba a acords que hauran de ser respectats pels
memores del grup.

Després de í'assemblea: Es busquen recursos que facilitin 1'aplicació deis acords
com ara l'ús de la cartellera o l'agenda individual. També es poden crear comissions
especifiques o fixar encarregats per tal de fer mermória al llarg de la setmana deis
acords pressos a I'hora d'assemblea.



Uesquema d'una classe de tutoría - tema, podría ser:

- 10 min. Revistó de l'assisténcia, qüestions informatives o de papers, etc.
10 min. Revistó de la setmana: alguna cosa positiva que hagi passat, i si cal
alguna altra informació rellevant.

- 5 min. Iníormacíons per part deis delegáis o delegades, si s'escau.
35 min. Treball sobre el tema corresponent (preparació d'exámens; les relacions
d'amistat; el Medi ambient; preparació d'una festa; etc.) Les dinámiques de
treball adient varien segons cada cas (pot ser treball en grups, o debat en gran
grup, o alguna activitat de role-playing, o fer un resum o una explicació ...)

Molts temes es poden fer en només una sessió. Quan es fan utilitzant-ne mes d'una,
és convenient de fer en la segona alguna activitat práctica o "resuttat" (per exemple
primer parlar i després fer un mural, etc.)



PROPOSTES PER A LA TUTORÍA

• Quins objectius creus que s'haurien d'assolir a la tutoria del teu curs?

• Quins temes/continguts creus que s'haurien de tractar?

O Tens alguna proposta mes...? Si us plau no deixis d'apuntar-la.



Programació de l'acció tutoríal - 1er ESO

: lerTRJMESTRE
Acollida: presentació del centre, del grup:

iíitercanvi de presentacions

Acti vítate per afavorir el coneixementrnutu i la
cühesió de grup

Orcjanització del grup. Fitxes personáis, material...
Normes de convivencia del centre

Qué vol dir ser delegat?
Elecció de cárrrecs í delegats

Assemblea. Ambientde classe, condicionament,
biblioteca,...

Dinámica de participació del centre (continuítat
cure 2001-2002). Idees o propostes per a la festa
de Nadal
Tema: Com sóc jo? (Auíóconeixement, Actwitats
cíe Pepe M o Unitat Maneras de ser de A Mida)

Tema: Com sóc jo?

Assemblea: convivencia, conflictes, delégate

Hábits de treball i técniques d'estudi (corn
guardem els materials. Estructura deis dossiers...)
^reparado festes Nadal i comiat.
Tema: escoltar els altres. (Unitat de A Mida)

Acomiadament: comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre

26WRIMÉSTRE
Assemblea. Benvinguda, qué hem fet a tes
vacances? Qué fem en el ternps lliure?

Hábits de treball i técniques d'estudi: com fem
deures, planificado,...

Tema: l'amistat (video? Matilda?)

Tema: l'amistat

Assemblea. Ambientde classe, suro, carrees,
conflictes, etc.

Tema: taller de cultures (compartir festes,
tradicions, receptes etc. de Íes diferents cultures)

Tema: taller de cultures (petita (esta de classe)

Assemblea. Ambientde classe, organització grup.
Seguiment de les técniques d'estudi com un deis
punts.
Tema: normes peí grup (Unitat a Mida. Combinado
amb cátale?)

Tema: Elogiar els altres... (Unitat a Mida)

Preparado de Sant Jordi

Acomiadament. Comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre.

3er TRIMESTRE
Assemblea. Benvinguda, ambientde grup,
organització, cárrrecs, decorado...

Tema. El món deis esports

Tema. Consum

Activftat de participació: com explicar ais de 6é
com és l'lnstitut?

Assemblea.

Tema: viure en familia (Unitat A Mida)

Tema: viure en familia (Unitat A Mida)

Activitat de tutoría amb pares o mares

Assemblea. Ambientde classe, organítzació,
convivencia...

Preparació del crédit de síntesi

Preparado de la festa de final de curs

Acó miad ame nt. Comentan' de les notes. Festa de
final de curs.



Programació de l'acció tutorial - 2on ESO

ter TRIMESTRE
Acollida: presentado del grup, intercanvi de
presentacions

Assemblea. Organització del grup. Fitxes
personáis, material...
Recordar Normes de convivencia del centre
Preparado de l'elecció de detegats i elecció.

Preparado de colónies. Propostes d'activitats.

Colónies

Dinámica de participació del centre (continuítat
curs 2001-2002). Idees o propostes per a la festa
de Nadal
Hábits de treball i técniques d'estudi.
Decorado de Caula

Tema. El millorde nosaltres (Auíoconeixement,
Unitat de A Mida)

Assemblea: convivencia, conflictes, delegáis

Hábits de treball i técniques d'estudi: ... i
preparado festes Nadal i comiat.

Tema: Demanar ajuda (Unitat de A Mida)

Acomiadament: comentan de les notes. Festa de
curs de fina! de trimestre

2on TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE
Assemblea. Benvinguda, qué hem fet a les
vacanees?

Tema d'autoestima Canvis personáis (Materials
ausonia)

Tema: el nostre eos (materials Ausonia)

Tema: sexualitat (materials Ausonia)

Assemblea. Ambientde classe, suro, carrees,
conflictes, etc.
Video-fórum: El senyor de les mosques

Vídeo-fórum: El senyor de les mosques

Assemblea. Ambientde classe, organítzació grup..
Seguiment de les técniques d'estudi com un deis
punts.
Activitat de refació amb l'entorn: casáis, entitats i
activitats per a participar (buscar informado per
part deis nens/es o de les entitats...).
Activitat de relació amb l'entorn: casáis, entitats i
activitats per a participar (elaborar algún resultat
informatiu)

Preparació de Sant Jordi

Acomiadament. Comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre.

Assemblea. Benvinguda, ambient de grup,
organització, cárrrecs, decorado...

Tema. El meu temps lliure

Tema. Medi Ambient

Activitat de Medi Ambient. Reciclatge.

Assemblea.

Tema: la pau

Tema: Drets Humans

Activitat de tutoría amb pares o mares

Assemblea. Ambient de classe, organització,
convivencia...

Preparació del crédit de síntesi

Preparació de la festa de final de curs

Acomiadament.'Comentari de les notes. Festa de
final de curs.



Programado de l'acció tutoríal - 3er ESO **

i er TRIMESTRE
Acollida: presentació del grup, intercanvi de
presentacions

Assemblea. Organització del grup. Fitxes
personáis, material...
formes de convivencia del centre
Preparado de l'elecció de delegáis i eleccíó.

Hábits de treball i técniques d'estudi, Primer repás..

Assemblea. Ambientdeclasse, condicionament,
decorado segons el projecte ...

Dinámica de participado deí centre (continuítat
curs 2001-2002). Idees o propostes per a la testa
de Nadal
Tema; Saber dír NO.

Tema: Relacions Nord - Sud

Assemblea: convivencia, conflictes, delegáis

Hábits de treball i técniques d'estudi.
Preparado festes Nada! i comiat,

Pre-avaluació. Avaluació del projecte

Acomiadament: comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre

2oíi;fRÍM£STRE
Assemblea. Benvinguda, qué hem fet a les
vacanees?

Planifícació del temps lliure

Tema: drogues /problemes de drogodependéncia

Tema: drogues

Assemblea. Ambientde classe, suro, carrees,
conflictes, etc. Propostes de temes per a debat

Técniques d'estudi 15 min.
Revisió del projecte

Debat preparat pels alumnes

Assemblea. Ambient de classe, organítzació grup.

Técniques d'estudi 15 min. I Revisió del projecte

Activitat relacionada amb l'entorn. Coneixement
d'una associació.

Preparado de Sant Jordi

Acomiadament. Comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre.

3er TRIMESTRE
Assemblea. Benvinguda, ambient de grup,
organització, carrees, decoració...

Tema. Sentiments i relacions (UnitatA Mida)

Tema. Sentiments i relacions (Unitat A Mida)

Técniques d'estudi 15 min. revisió del projecte

Assemblea.

Debat preparat pels alumnes

Técniques d'estudi 15 min, i revisió del projecte

Debat sobre el tema: la influencia deis Mitjans de
comunicado.

Assemblea. Ambientde classe, organització,
convivencia...

Preparació del crédit de síntesi

Preparado de la festa de final de curs

Acomiadament. Comentar! de les notes. Festa de
final de curs.

Revisar en funció del projecte globalitzat



Programació de l'acció tutorial - 4rt ESO **

l e í TRIMESTRE
Acollida: presentado del grup, intercanvi de
presentacions

Assemblea. Organització del grup. Fitxes
personáis, material...
Normes de convivencia del centre
Preparació de l'elecció de delegats i elecdó.

Tema. La meva biografía.

Tema. El meu futur

Dinámica de participació del centre (continuítat
curs 2001-2002). Idees o propostes per a la festa
de Nadal
Técniques d'estudi,

Sessió cTorientació, sobre les sortides
académiques de cara al proper curs.

Assemblea: convivencia, conflictes, detegats

Preparació testes Nadal i comiat.

Dre-avaluació

AcomíadaiTient: comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre

2ón TRIMESTRE
Assemblea. Benvinguda, qué hem fet a les
vacances? Qué fem en el temps lliure?

Tema. Preparació del meu CV

Xerrada sobre Batxillerat, si és possible amb
alumnes de Batxillerat

Xerrada sobre Programes de Garantía Social

Assemblea. Ambientde classe, suro, carrees,
conflictes, etc.

Xerrada sobre Cicles Formatius

Tema: prendre decisions (A Mida)

Assemblea. Ambient de classe, organització grup.
Seguiment de les técniques d'estudi com un deis
punts.
Tema: prendre decisions (A mida)

Xerrada sobre Educado de persones adultes

Preparació de Sant Jordi

Acomiadament. Comentan de les notes. Festa de
curs de final de trimestre.

3er TRIMESTRE
Assemblea. Benvmguda, ambient de grup,
organització, cárrrecs, decorado...

Tema. Relacions, parella (Unitatde A Mida)

Tema. Situacions d'exclusió social

Assemblea.

Video fórum

Video fórum

Tema. Ciencia i Vida humana

Tema. Declarado Universal deis Drets Humans.

Assemblea. Ambient de classe, organització,
convivencia...

Preparació del crédit de sintesi

Preparació de la festa de final de curs

Acomiadament. Comentan de les notes. Festa de
final de curs.

* Revisar en funció de si la orientació es fa a part o no



ANNEX 12



ü Digues tres coses que t'agraden de l'lnstitut.

Digues tres coses que no t'agraden de FInstituí.

®



D Qué mes penses del centre?...Posa, si us píau, qualsevol opinió o suggeréncia
quetinguis.



Educar millor és oossible

ÍES Miquel Tarradell
Fundado Jaume Bofill

GREM de la UB

Document de treball 15

Com probablement ja sabeu, a tots els cursos s'ha fet una activitát de tutoría en qué es
demanava ais i les alumnes que responguessin a les següents tres preguntes: Digues tres
coses que t'agraden de l'institut, tres coses que no t'agraden, i propostes.

Amb el conjunt de les respostes han sortit moltes idees, i molt bones. Aixó que us presentem I
és un resum de totes les respostes. Ens hem estalviat un excés de repeticions pero hem !
procurat no deixar de reflectir ni valoradons positives, ni negatives, ni propostes diverses. Com |
podeu veure, ha valgut la pena, i val la pena aprofundir mes en les propostes que els nostres i
alumnes teñen per a millorar l'educació i l'institut, a través de les tu lories i xerrades amb ells i ,
elles. ,

© LES COSES QUE ENS AGRADEN: ,
i

• Tots els cursos han coincidit en destacar els professors i les professores, tant peí tráete i
com per com s'expliquen, i els companys o amics: "e/s professors perqué expliquen molt ¡
bé", "algunos profes son buenísimos y simpáticos", "se preocupan por mi algunos profes", j
"que los compañeros son geniales", , "alguns compañeros porque son buenos y ajudan '
cuando le necesitan"... I

I

• Hi ha forca valoradons positives del fet de fer sortides, excursions i festes: "quan fem
sortides divertides perqué coneixem altres llocs que no coneixem mai", "les sortides que
fem a l'institut perqué així no fem classe, pero la fem igualment fora de l'institut". '

• Peí qué fa a altres maneras de treballar; els agrada treballar a l'ordinador, en grup, fer
activitats de caire lúdic, fer projectes... "tas ñestas que hacen como la Mediterránea, que
algunos institutos no las tienen", "cuando hacemos trabajos en grupo y salimos fuera del
instituto". |

• Molts nois i noies han explicitat quines assignatures els agrada mes fer, i hi ha forca i
variado. Uns quants han manifestat també el seu acord en general peí funaonament del ¡
centre i el seu interés per estudiar i aprendre: "quiero estudiar y aprender mucho". I hi ha •
hagut algunes valoradons positives puntuáis com poder teñir dasses de cátala de reforc, o
com es rep ais alumnes immigrants.

• Sí, l'hora del pati també agrada i ho destaquen: el segon cicle valora poder sortir al canrer
durant festona de pati, i a primer cicle es valoren les activitats diferents com poder escoltar
música. '

i
• Finalment, peí qué fa ats espais: al primer cicle els agrada molt que els passadissos !

estiguin decorats. I en general, a tots els alumnes del centre els agrada que s'estigui fent ¡
un polisportiu al costat. Hi ha espais que agraden en especial, com la sala de tecnología, la
d'informática i el laboratori.



05) L^S COSES QUE NO ENS AGRADEN:

• Sobre l'ensenyament han sortit valoracions negatives a dos nivefls: un mes general, i un
altre d'aspectes mes concrets. En el nivel! general, h¡ ha en diverses ocasions una sensació
de baix nivell i exigencia: los profesores deberían exigir más", "que lo que enseñan aquí ya
lo he hecho, me estoy quedando atrasado y cuando vuelva a mi pais ya no sabré nada", "el
nivel es muy bajo"...

• Peí qué fa a aspectes concrets de l'ensenyament, han valorat negativament que es facin
poc les activitats que menys els motiva. Per exemple, un ús massa esporádic de
l'ordinador, o que els ordinadors siguin lents, fer poques sortides, que es baixa poc al
laboratori o que es fan poques hores d'anglés.... D'algunes classes en particular no els
agrada com es fan. I també s'han queixat de poca tutoría i de no teñir castellá al TAE.

• Alguns comportaments deis alumnes molesten molt: hi ha moltes queixes cap ais nois i
noies que fumen ais lavabos, i també moftes sobre les faltes de respecte entre alumnes,
molésties, insults o baralles, "que los chicos pegan a las chicas", "la gente de mi clase que
no para de insultar", los racistas que no respetan las religiones", "que me chillen los
compañeros", "que me molesten". Es concreta en algunes situacions com les estones de
pati de 1er cicle. Igualment, es repeteixen les valoracions negatives de certs
comportaments generáis o cap ais professors/es per part de l'alumnat.

• Deis professors els molesta molt: que no s'imposin mes, que cridin, que no els escoltin o
que no els ajudin. "que me chillen los profesores", "algunos profesores son cascarabias",
los profesores no se hacen respetar".

• Hi ha un bon repertori de defectes d'infrastructura... no els agrada gens que les parets, el
térra, les taules, les cadires, etc. estiguin en mal estat o bruts: "las clases sucias que
huelen mal", "las ventanas que no cierran", .... Alguns alumnes diuen que no els agrada el
so del timbre, i que caidría mes espai.

• Sobre els lavabos hi ha moltes observacions: Molesta moit que els lavabos estiguin bruts,
especialment a primer., "en los lavabos no hay papel", "tiren agua en los lavabos". Pero
també molesta molt que es converteixin en ef lloc d'anar a fumar, per una banda, i que no
s'hi pugui anar lliurement.

• No els agrada entrar a les 8 del matí: i a forca gent tampoc li agrada el sistema de canvi de
classes perqué es perd estona i perqué es creen "foilons": "perdemos mucha ciase".

• Aiguns alumnes han apuntat que no els agrada el menjar del menjador.

PROPOSTES

Fer mes sortides i mes variades: "Hay que hacer más salidas porque estar todos los dias
en clase estudiando, pues aprendes, pero que deberíamos salir para aprender cosas de las
calles, de los museos..."

A part de teñir com a fita un nivell mes alt d'exigéncia, els alumnes han proposat: mes
hores de classes derminades (castellá, anglés, cátala ...); mes activitats extraescolars i mes
projectes.

H¡ ha forca propostes de "posar maco" l'institut: "hay que pintar las paredes y cambiar las
mesas y las puertas", "adornar los pasillos".



• Hi ha també, evidentment, la proposta de canviar l'hora d'entrada a l'institut: "Poder entrar
cada día a las 9h". I a primer cicle demanen "que dejen salir a la hora del patio".

• Un altre tema obvi és el de fumar, hi ha forca propostes de controlar amb mes rigor que no
es fumi ais lavabos, així com una proposta d'espai per a fumadors.

• També hi ha propostes de respectar ais professors/es i teñir millors comportaments, per
part deis alumnes: "Que hi hagués mes tranquilitat, que quan entres el profe la gent calles".

Propostes puntuáis han estat:

• fer tallers o formado de cara al treball

• fer mes tutoría

• "hacer más variables"

• fer algunes dasses mes amenes: "leer, hacer actividades, juegos, salir a la pizarra. Creo
que así se aprendería mucho más y sería más amena la clase".

• "Que nos dejaran diccionarios o enciclopedias, y poder utilizar la biblioteca"

Un últim suggeriment.. "menjars detcisiosos i bons al menjador".



ANNEX 13



Educar millor és possible
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

I . Si tens un neqoci o un servei...

Si, per exemple, tens una escola, pots pensar una d'aquestes dues coses:

1) Que ja dones un bon servei i que no cal modificar res,
2) que valdria la pena intentar millorar el servei perqué h¡ ha aspectes
que no van prou bé.

Si estas d'acord amb la segona opció* -vols millorar/innovar-,tens dues
possibilitats:

1) Tancar l'escola i no torr\ar-)a a obrir fins haver introduít les
innovacions,
2) o mantenir el servei i simultániament fer les innovacions.

I I . Si vols fer dos coses alhora...

Si vols seguir amb l'escola oberta cada dia i alhora introduír innovacions que
la miüorin, tindrás algunes dif icultats típiques de tot procés d'innovacio.

1) En quin moment fer les dues feines: temps.
2) Qui fará les feines: equip.
3) Qué significa innovar i com innovar: idees i/o practiques

I I I . Si s'han de fer dos feines... et faltará temps

Si alhora s'ha d'innovar i funcionar:

1) Tindrás dos coses al cap,
2) i tindrás mes f eina.



I aixó significa inevitablcmcnt mes pressió i, sobretot, mes necessitat de
temps.
O es controla o acaben apareixent opinions com ara: "Obrir cada dia ja és
prou mérit, no ens embarquem...", "Esteu segurs que val la pena continuar
per aquest comí?", "Aquest canvi no el podem fer", "Anem amb compte a no
perdre el que tenim...".

Pero, si vene, la por al canvi, 1'envelliment creixerá de manera exponencial.

(Qué s'ha fet?: destinar estones de reunions a les propostes per l'any
vinent, alguna reunió voluntaria, el temps que cada persona individualment hi
hagi destinat, el temps aportat per la María i l'Anna)

IV. Si s'han de fer dos feines... necessites la
coUaboració de tothom

Si s'han de fer dues feines i una implica innovacions (fer coses noves que no
es f eien):

1) S'ha de buscar l'acord d'una amplia majoria,
2) i s'ha de buscar la coUaboració de tothom per tirar endavant la

fei na.

Aixó significa mirar les persones i l'equip que ha de fer el canvi.
I mes que mirar com es troben, el que cal és millorar:

1) El treball en equip (per evitar l'individualisme),
2) el clima (per evitar el sentiment de no teñir res per aportar, de no
participar i, també, per evitar el malestar )
3) la cohesió (per evitar el treball f raccional), i
4) la motivado (per evitar l'avorriment, la desimplicació, la rutina i la
pérdua d'empenta).

Si no treballem junts, treballarem mes i rendirem menys.



V. Si vols innovar... has d'equilibrar idees i practiques

Si s'ha d'innovar i alhora fer la feina habitual, cal teñir idees clares sobre
les f inalitats i cal introduir canvis parcials que ens hi vagin apropant.

Els canvis serán de detall, pero hauríem de saber perqué els fem i a on ens
porten. Es insuf icient:

1) Debatre idees, sí no sabem com traduir-les en practiques.
2) Aplicar practiques, si no tenim ciar el sentit que els hi volem donar.

Si no s'equilibren idees i practiques, es cau en el teoricisme estéril o en el
practicisme buit (és a dir, en el fracás de la innovado).

(Qué s'ha fet?: les tres línies conegudes: Llengües i agrupaments,
Didáctiques i innovado* curricular, Acció* tutorial)

VI. Com innovar?

Qué hem volgut fer per impulsar el projecte d'innovació que várem iniciar
ara f a un any?
Establir un procés de col.laborado entre els professors i professores del
centre i un grup de persones externes per tal de:

1) Facilitar la presa de consciéncia sobre diferents aspectes del
centre i en especial sobre els que haurien de millorar amb mes
urgencia.
2) Contribuir a la definido* de camps d'intervenció prioritaris i
d'accions concretes a posar en marxa.
3) Ajudar en el procés d'aplicació de les accions previstes.

Com no podia ser d'una altra manera, la feina deis externs és
"facilitar/contribuir/ajudar" i la del professorat és "prendre consciéncia/
definir/aplicar".
Es per aixó que hem volgut un procés diferent ais cursos i altres formules
semblants.



VII . Per quines etapes hem pasat?

Cree que es poden distingir les següents.

1) Negociado i def inició del projecte.
2) Immersió per conéíxer de prop el centre, primers retorns i alguns
debats.
3) Diagnóstic, debats, definido* de camps prioritaris i acáons a
realitzar.
(Aprovació* per claustre i concrecions en equíps i departaments)
4) Preparar Paplicació de les accions decidides.

VI I I . Alquns plans per al curs vinent

A mes d'obrir cada día*.

1) Aplicar i millorar les accions decidides (agrupacions flexibles, PAT,
projectes globalitzats, equips mes tancats, etc).
2) Considerar alguns deis elements del treball en xarxa, el seu
funcionament i el que podem fer de nou.
3) Seminari indos en el pía de formado*.



Educar miHgr és possiblc,
ÍES Miqucl Tarnulcll

Funüiiciíí Jaumc liol'ill
GREM de la UB

Avaluacio després del primer anv del projecte "Educar millor
és possible"

Sense fer-ne un tractament quantitatiu minuciós, podem dir que els següents punts son
tendéncies clarament detectables en l'opinió del professorat. Pero com tot lector, fins i tot
ben intencional, distorsiona sense voler la lectura, és recomanable que llegiu totes les
respostes.

Les valoracions positives es refereixen a:

Proximitat
Es valora la proximitat deis membres del projecte, la capacitat d'escoltar, el volcr
ajudar, l'acompanyament.

Reflexió/debat
Es valora la creació d'un espai d'observació, análisi, reflexió i debat sobre la lasca
que es realitza en el centre. (Es demana incrementar els moments de debat)

Re toras
Es valoren els escrits anomenats "retorns" i la seva discussió. (Es demana que
puguin discutir-se una mica mes)

Participado a I'aula
Es valora la presencia com observadors i la participado mes activa dins les aules
de les persones externes. (Es demana que continuí i augmenti)

Les coses a millorar es refereixen a:

Propostes concretes i debat
Hi ha dues línies de reivindicació clares: molta teoría que no acaba de concretar-se
(menys debat) i falta debat sobre el que volem.

Obertura a totes les opinions
Hi ha persones que no han estat escoltades de manera suficient i temes que no han
estat recollits.

Mes implicado
Es demana mes implicado per part de tothom en el projecte. En algún cas sembla
que es dubti de la voluntat real de tirar-Io endavant.



Mes temps i mes efectivitat
Hi ha una reivindicado de temps per considerar i debatre qüestions educatives i
també eme les reiinions sipuin mes efectives.
iii na una n-i viuuiVsaviu u t n-mpa p^i vunoi

també que les reunions siguin mes efectives.

Coses a fer:

Innovació didáctica i tutoría
Es detecta clarament la voluntat de dedicar mes esforc a la qtiestió de les
innovacions curriculars (metodologies, matcrials, ...) i a la tutoría.

Avaluado
Hi ha diversos temes que apareixen en algún cas (disciplina, ambient del centre,
racisme, etc), pero un es destaca per sobre deis altres: l'avaluació.

"Quien mucho abarca poco aprieta"
Hi ha la opinió for9a extesa que, abans d'obrir noves línies de treball, cal realitxar
les moltes coses que queden per fer.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tanadell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del proiecte ''Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

i



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoras, participado a Paula, debats, formado, etc)

• < :

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

miciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

IUOCO

Si vols, escriu les propostes o co.mentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

*; fn-t
1

par lew-
[ r

U*Í><Jl

i ¡a.

2. Quins aspectes de! projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar? • i 'fuY^

¿>, . . „ . ,



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoms, participado a I'aula, debats, formado, etc)

'L-G\ £AT-£¿L¿-H^ {As-Z'VTtf*'

¡CL

e / ^

U

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

tn* xr .A

•his

^ A

de

/ (

Si vols, escriu íes propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.
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_ t ^ ¿Í -O



Educar millor és possihlf,
ÍES Miquei Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer any del projecte "Educar millor és possible'

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

.\r*^pce»TiA a.^trtm. tt. .la, a¡u*.m»rvL^ -ti

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formado, etc)

¡\S. CAS, í-ítVVK'-VL -íJi^l* CX*

*

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

o JU-atiA^,, C^ OLOR, Uva>aJjL;<¿i / a i C ^ c t " ^ w pe tAt**-J.**

« ^ - ^ ^

1 j

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible,
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del projecte **Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

v

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien mülorar?

V *. -o

0 *
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formació, etc)

Ja

w>^-3

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

C

"**• ^ f" «^v"1^*- w cXcxooe» ¿e

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possihle,
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte **Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

v

t'^¿'f

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de mülora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

/Vv^;('Í' (iKiWtlc-i-.t* ÍTILUC frÍUA;.\ H'/t'6ciLí.t»

ÜI tu,

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del proiecte <fEducar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

Si

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possihle,
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

\¡UATiu>Jffi__ ,¿/Y* /ixeJy-^witA-T c U V><V

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

rx /



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)
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4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

r-A~
<

J

O

Si vols, escriu les propostes o co.mentaris que désitgis en un full a part. Grácies.
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Educar millor és possib|e,
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

-en r! , v

¿Core. <&. *t3***V es\ tvu*.t *SL

-Moríe',
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

LA

fvrd&.c¿¿ cu
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participació a I'aula, debats, formado, etc)

cV

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



ear millor és possib[e,
IESMiquelTarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado despres del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

¿X~ JjjOT ckü <yCUL U*~~ (LJÍW^LA «**. ¿=u?uu^»{- Cns> *)L d± Ka. F. 6 ..
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formació, etc)

. F,

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

0 5 o

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possihle.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

i / i J

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participació a l'aula, debats, formado, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-Uengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Vw ô  ¡/~
\ 4

Si vols, escriu les propostes o comen taris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar rnMIor fe possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formado, etc)

_ Lee p p

/
/ i y '

/^íXxr* K-'

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

/ efe Cá ¿a ¿fcTxz^Áíslif?/ ^'¿ 4
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Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible,
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del prjmer any del projecte **Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

o /\ C_JT
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formado, etc)

cki_. "^OOVK <-¿^OSJL.£XA ^ e YYUCTÍC f -• - ^

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentans que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possíble.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofiil
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer any del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

. lo.

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien minorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

Bu. de d¿AMXM»-u\, MxhJk MJl

k

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentarís que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

/ /

4 ^ . ̂  •

l

/ /



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoras, participado a 1'aula, debats, formado, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comen taris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradeil

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

JÍSL -I^

y Y*

&J¿£j*O



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de miílora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o CQmentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar.millor és possib(e,
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofül
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer any del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

¿5

j

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoras, participado a l'aula, debats, formado, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

6ov[)¿uy/ dt

s \\— /- /
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Si vols, escriu les propostes o comen taris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possihleT

IESMiquelTarradeli
Fundació Jaume Bofill

GREM de la UB
25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

o 0&te*<JAc¿¿ / ¿e^evniHZt* ¿r&ee ¿A catre
, CTc. v
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

fATSC- Ut Tf.



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

FACIÓ Vr cf

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar e! proper curs?

€1 Cer/T€€ ; ^-c¿M

JU

Si vols, escriu les propostes o comentjaris que desitgis en un full a part. Grácies.
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Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte '^Educar míllor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

0

T ^

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

Cu



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoms, participado a l'aula, debats, formado, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

.. . _ , \

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien mülorar?

. ¿ES KCíWiOA'S SLÍV
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formado, etc)

fc-ZOCíV ñL

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Ilengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible,
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer any del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

u
A LA GC/J coercctí Pe L&y, TOJS\

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

Ss

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del proiecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

NÍ̂ -'̂ '.̂  -A C\e^—) ^\ 't

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formació, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

C

\

Si vols, escriu les propostes o co.mentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és pnssihj»,
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer any del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

C r j Mj^tíuc

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formado, etc)

i V i

:«' A'
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4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

<

Si vols, escriu les propostes o comentaos que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possibie.
ÍES Mique] Tanadell

Fundado Jaume Bofitl
GREM de la UB

25/06/02

Avaluado després del primer anv del proiecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

A**

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participació a l'aula, debats, formació, etc)

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

í

Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possibte,
ÍES Miquel Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer any del projecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

/ / i

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

Z

/ke*



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a Paula, debats, formado, etc)

¿L

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-llengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

C
/

SÍ vols, escriu ies propostes o cojnentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



Educar millor és possihie,
ÍES Mique! Tarradell

Fundació Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació després del primer anv del proiecte "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

t &&S' A&t Je/

¿¿$ Aau Je/ /tfi/aü
/ /

wrcx a es cj y?f-e/-ec/e

2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

£/ '¿a#c&'e¿to " Mis- 9w •€£' S
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3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retoms, participado a l'aula, debats, formació, etc)

J 'aufa ce ¿"i pcíSS'i

. / ¿Ufar- /es ¿?c?c/¿/aa/ (cus ele r/,ú//rr y ¿ás &¿t jir^ )

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritáries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovació curricular % acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

M> M-/&CfQ¿ta cap céJfotv. £J &u S'Áem

f \ rcMd ,és &U#'ex &¿r /se/a// •&

o ¿Uta. Orr'o>y/r,/f e
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Si vols, escriu les propostes o co.mentaris que desitgis en un ful! a part. Grácies.



Educar mlHor és possible.
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREM de la UB

25/06/02

Avaluació despjrés_del_Drimeran v_del pro ícete "Educar millor és possible"

1. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" valores positivament?

(y
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e ^ 3
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2. Quins aspectes del projecte "Educar millor és possible" es podrien millorar?

* «̂

i — - v



3. Quines propostes de funcionament faries per l'any vinent?

(Retorns, participado a l'aula, debats, formado, etc)

}

C

4. A mes a mes de les tres qüestions que el Claustre va proposar com a prioritaries

-Mengües i agrupaments, didáctiques i innovado curricular y acció tutorial- quines

iniciatives de millora pedagógica et semblaría convenient iniciar el proper curs?

}} ~C^.l O tU ^ - w - < , - - — ,."-°"Í" - " ^ _~ - -C S~ ¡ ^ ..:C
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Si vols, escriu les propostes o comentaris que desitgis en un full a part. Grácies.



ANNEX 14





Educar millor és possible
ÍES Miquel Tarradell

Fundado Jaume Bofill
GREMdelaUB

Comencem el curs! En el marc del projecte "Educar millor és possible", durant aquest
2002 - 2003 está previst aplicar les propostes i línies d'actuació que vam debatre i
decidir durant l'any passat.

Hem procurat fer una Mista de les activitats que durem a terme per a refrescar-nos la
memoria.

1. Acció tutoría I:

Aplicado i revisió de la programado de l'acció tutorial en tots els nivells.

Impuls de la participado deis alumnes.

- Compartir l'acció tutorial amb el conjunt de l'equip docent.

- Implicado de l'equip extem a una tutoría per nivell i a les reunions de tutors/es.

2. Agrupaments i Mengües:

- Grups flexibles de 1er a 3er, de cátala i castellá.

- Seguiment i revisió del fundonament deis grups.

- Suport i observado global per part de E'equip extem.

3. Innovació curricular

- . Projecte de trebali integrat i ús de tecnologies de la informado i la comunicado a
3erd'ESO.

- Propostes didáctiques sobre cooperado, aprenentatge diversificat, projectes o
centres d'interés, etc. engegades pels equips docents (ex. Crédit d'acollida,
cooperado a socials...)

Projecte de final

- Avaluado

- Implicado

deles

en els

del primer trimestre.

actuadons i projectes.

equips docents per part de l'equip

i

extem.

05/09/2002



4. Altres propostes ja comentades

- Impulsar el treball en xarxa i 1'obertura de l'institut a l'entom.

Estratégies per al funcionament de grups classe molt heterogenis: iligat amb
innovació curricular, acció tutorial i formació.

- Propostes de debat i treball com: aula flexible, mediado, disicplina, famílies...

5. Formació i reflexió pedagógica

- Sessions de formado, reconegudes en el Pía de Formado. Aproximadament, 7
sessions de 3 hores.

- Retoms breus sobre els aspectes que sorgeixin en la observado i participado a les
aules o al centre, per mantenir obert l'análisi del centre i de propostes a realitzar.

- Espais de debat en les reunions habituáis de professors i professores.

Coordinado i seguiment:

Comissió d'orientació i seguiment del projecte.

Bona entrada de curs!

05/09/2002
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